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A Sua Excelência o Senhor
Deputado JOSUÉ NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do

Assunto: encaminhamento de projetos de leis enn Yl1

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, faço uso do presente expediente para
encaminhar, em anexo, dois projetos de lei, sendo que o primeiro trata da alteração
da Lei 2.42311996 (Lei Orgânica do TCE/AM) e o segundo da Lei 4.743, de 28 de
dezembro de 2018, que regula o plano de carreiras, cargos e remunerações (PCCR)
dos servidores deste Tribunal de Contas.

No ensejo, renovamos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

YARA NTVTEZÔí}flHKNiíy.j#.U=S DOS SANTOS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Tribunalde Contas do Estado do Amazonas
Avenida Ephigênio Salles, no. 1 155 - Parque 10 de Novembro

CEP: 69055-736 Manaus-AM



Senhores Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

Ao cumprimentar V,Exas,, apresento o projeto de lei ordinária anexo para atender ao

disposto no artigo 43 da Constituição do Estado do Amazonas, para correções formais e

materiais no texto normativo da Lei n.4.743, de 28 de dezembro de 2018, que regula o

plano de carreiras, cargos e remunerações (PCCR) dos servidores deste Tribunal de

Contas,

Trata-se do resultado da maturação da aplicação da norma, com correções de

nomenclaturas de cargos comissionados, quantidades numéricas de cargos (sem

acréscimos) e especificações das formas de provimento, de modo a adequar a

reg ulamentação da matéria.

Propomos ao crivo da Assembleia Legislativa de nosso Estado tais aprimoramentos do

texto legal, incluindo modificações de números e alguns nomes de dispositivos, o que

implicam melhorias redacionais e necessariamente compatibilizações de dispositivos,
de modo a se afastarem justamente as incongruências que vieram a ser identificadas.

Outro ponto relevante é a melhoria redacional das atribuições de alguns dos cargos em

comissão já previstos na Lei modificada neste momento, para que possam ser

avistados com maior clareza os limites das competências de cada um dos orgãos

conduzidos por cada uma destas chefias, diretorias ou assessorias,

Com olhos voltados para o estatuído nos adigos 37 a 39, 73,75 e 96 da Constituição

Federal, no que diz respeito à conformação da carreira técnica de controle externo, o

Tribunal aproveita o ensejo para incorporar na Lei do seu quadro as inovações trazidas

na recente Lei n, 4.819, de 12 de abril de 2019 (republicação), de forma,

compatibilizando seu conteúdo com o delineado na Lei n.4.743, de 28 de dezembro de

2018, garantir que toda a matéria atinente ao seu quadro funcional e às peculiaridades

das carreiras de seu plano esteja concentrada no mesmo diploma normativo. Esta,

aliás, é a orientação do artigo 70, inciso I e, em especial, o inciso lV, da Lei

complementarfederal n.95, de 26 defevereiro de 1998 (o mesmo assunÍo não poderét

ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseguenÍe se destine a

complementar leiconsiderada básica, vinculando-se a esÍa por remissão expressa),

Uma vez adotada redação para a Lei anterior, que absorva o conteúdo da Lei posterior

e o discipline em compatibilidade com o conjunto normativo daquela, impõe-se seja

revogada esta última.

Além disso, neste mesmo afã, este Tribunal propõe a criação de alguns setores novos,

seja para melhor gerenciar as fiscalizações que realiza, seja para dar contornos mais

precisos à gestão de seus contratos internos, seja para reordenação das atividades

administrativas internas, que se assomaram e exigem da Corte uma nova conformação

das responsabilidades e atribuições de seus gestores. Por isso, o Tribunal propõe o

aperfeiçoamento do seu quadro funcional para entregar a profissionais devidamente
habilitados e centrados nessas atividades. w



Outro ponto inovador é a regulação do teletrabalho, tal como já existente na iniciativa
privada, sujeita a Consolidação das Leis do Trabalho, e bem utilizado tambem pelo
Poder Público em suas diversas esferas, por mera regulamentação interna, Esta Corte
pretende adotar esse modelo diferenciado de prestação laboral, mas com claros
parâmetros normativos, sujeitos à avaliação do Poder Legislativo estadual, com a
devida regulação de seus efeitos sobre a vida funcional de seus agentes públicos e
sobre o exercício constitucional do controle externo. A norma, claro, dependerá de
posterior regulamentação minuciosa por Resolução.

Este Tribunal informa que esta proposição de lei não implica agora, nem implicará no
futuro, aumento de despesa que venha a comprometer os limites fiscais do Tribunal
determinados pelos artigos 167 e 169 da Constituição da República nem pela Lei
complementar federal no 1 01/2000.

Espera, pois, o Tribunal de Contas do Estado que a augusta Assembleia Legislativa,
com o denodo e a percuciência de sempre, digne-se a apreciar o texto de projeto de Lei
ordinária apresentado, sujeito ao exame abalizado de seus elevados Membros.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 9 de dezembro de 2019.

yARA nr,,rnz#Srtffi tbô-1á Es Dos sANros
Presidente do TribJnal de Contas do Estado do Amazonas



EI N"Y DE DE DE 1

Altera a Lei no 4.743,
dezembro de 2018, e
providências.

de
dá

28 de
outras

Art. 10. Ao artigo loda Lei no 4.743, de 28 de dezembro de 2018, são acrescentados os
parágrafos 3o e 4o:

Art. 10. .,.
()
S 3o O trabalho técnico do servidor pertencente ao quadro funcional regulado por
esta Lei poderá se desenvolver nas dependências do Tribunal de Contas ou,
consoante regulado em Resolução, poderá ser executado no domicílio do servidor
ou realizado à distância noutro lugar, nestes dois casos sob a denominação de
teletrabalho.

$ 40 Consideradas as demais diretrizes desta Lei, os trabalhos realizados no
domicílio do servidor e a distância:

I - são as atividades e atribuições que prescindam da presença física do servidor
nas dependências do Tribunal ou de algum orgão ou entidade controlada;

ll - não podem implicar:

a) a redução quantitativa nem qualitativa de serviços prestados ou atividades
desenvolvidas pelo Tribunal, inclusive quanto ao atendimento a
jurisdicionados, outros orgãos e entidades ou ao público;

b) a diminuição da capacidade de prestação de tais serviços ou atividades;

c) dispêndios do Tribunal, de nenhuma espécie, para a estrutura e meios de
execução fora de suas dependências;

lll - são:

a) considerados exercício profissional igual àquele realizado nas dependências
do Tribunal;

b) sujeitos à mesma subordinação técnica e juridica, independentemente dos
meios de comando, controle e supervisão do trabalho alheio, sejam os
pessoais e diretos, sejam os telemáticos e informatizados;

c) impassíveis de controle de jornada;
"$t



lV - pressupõem

a) a capacidade de o servidor cumprir as atividades nos prazos acordados;

b) o cumprimento de metas diferenciadas e necessariamente maiores, ou mais
exigentes, de produção ou de cumprimento de demandas ou realização de
projetos, do que aqueles realizados presencialmente nas dependências do
Tribunal;

c) a observância das seguintes diretrizes: o aumento da produtividade, a
flexibilidade na sua execução, considerando ainda a capacidade técnica do
servidor, suas habilidades cognitivas e sua organização pessoal e profissional,
que permitam ao Tribunal avaliar sua adequação para a autorização ou, se já
autorizados, no curso do tempo do exercício;

d) a Íormulação de mecanismos de fiscalizaçâo da conduta ética, profissional e
disciplinar do servidor mediante requisitos e critérios objetivos;

e) a fixação de critérios de limitação da lotação contemplada bem assim
revezamento periodico entre os servidores;

V - salvo durante as inspeções externas, impõem ao Tribunal o respeito dos
horários de expediente do trabalho presencial para fins de exercício da atribuição,
controle ou medição das atividades realizadas fora da sede do Tribunal, bem
assim para a interação com o servidor, salvo concordância expressa deste;

Vl - consideradas as demais premissas reguladas nesta Lei, poderão ser
preferencialmente exercidos por servidores, dentre outros: portadores de
deficiência; genitores ou tutores de menores de idade; genitores ou curadores de
inválidos; gestantes ou lactantes ou com limitação motora temporária;

Vll- não abrangerão servidores

a) de ceftas categorias ou carreiras, em razão do perfil hierárquico do cargo ou
função, pela natureza dos serviços ou pelas exigências materiais ou pessoais
destes, etc., que impliquem necessariamente a execução presencial nas
dependências do Tribunal;

b) ocupantes de cargos comissionados ou no desempenho de função gratificada
de confiança, nem que componha comissão provisoria ou permanente do
Tribunal, salvo casos excepcionais expressamente autorizados na forma de
Resolução;

a) apenados disciplinarmente com repreensão, nos seis meses anteriores, ou
suspensão, nos doze meses anteriores à apenação definitiva;

b) que tenham sido, a título de penalização, exonerados de cargo em comissão
ou destituídos de função gratificada nos vinte e quatro meses anteriores ao
momento da indicação;
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Vlll - podem ser sucedâneos de afastamentos para missão ou estudo, licença
para acompanhar cônjuge ou licença para tratamento de pessoa da família;

lX - não são cabíveis, dentre outros, em casos de estágio probatorio, férias,
licença especial, licença para tratamento da propria saúde, licença para
tratamento de interesse pafticular, licenças maternidade ou paternidade,
afastamento para exercício de mandato eletivo e licença para serviço militar
obrigatorio.

Art. 20. O inciso Xl do parágrafo20 e o parágrafo 60 do artigo 70 da Lei no 4.743, de 28
de dezembro de 2018, ficam assim modificados:

Art,70, ,..

()

s2o
(...)
Xl - não abrangerá, em nenhuma hipotese
()

$ 6o O auxilio-alimentação, previsto no inciso Vll do $1.0 deste artigo, será pago
segundo discipline resolução do Tribunal de Contas que preveja, dentre outros
aspectos:
()

Art. 30, No artigo 80 da Lei no 4.743, de 28 de dezembro de 2018, fica alterada a

redação do $ 10 e incluídos os parágrafos 2o e 40, com a remuneração do original $ 20

como $ 3o:

Art. Bo. ,.,
()

$ 1o Os servidores do Tribunal de Contas ocupam cargos públicos de provimento
efetivo e desenvolvem-se funcionalmente reunidos em quadros dos cargos da
carreira administrativa de controle externo, de nível medio de escolaridade e em
extinção, e da carreira técnica de controle externo, de nível superior de formação
educacional, e dos cargos isolados.

S 2o O cargo de Auditor Técnico de Controle Externo é reservado ao portador de
nivel superior de escolaridade, segundo especificado nesta Lei por área de
formação acadêmica e técnica, e a ele correspondem as atividades exclusivas de
Estado relativas à auditoria, à inspeção, à instrução e às demais atribuições
típicas de controle externo dos vários orgãos de fiscalização e instrução do
Tribunal de Contas, abrangendo todas as áreas da auditoria governamental com
suas especialidades, previstas exclusivamente nesta Lei (artigo 13).

$ 30 Compõem o quadro ainda os cargos em extinção, cujas peculiaridades e
equivalências, já definidas no artigo 30 e anexos da Lei n.3.627, de 15 de junho

de 2011, modificada pela Lei n.3,857, de 23 de janeiro de 2013, são respeitadas
.È



quanto a escolaridade minima e aos outros requisitos para ocupação, atribuições
e padrões remuneratórios (anexos I a Vl desta Lei).

S 4o o rribunal de contas do Estado do Amazonas fixará por Resoluçã0, em seu
calendário institucional, a data comemorativa da Auditoria e do Auditor Técnico de
Controle Externo e poderá promover, na semana correspondente, eventos oficiais
com repercussão social para destinado a dar conhecimento a Sociedade e ao
Poder Público em geral sobre a atuação do Tribunal e de seu corpo técnico para o
controle e a melhoria da gestão e do desempenho da Administração Pública e
para a defesa do Estado Democrático de Direito.
()

Ad, 40. O caput e o $ 10 do artigo 20 da citada Lei passam a ter as seguintes redações:

4ft. 20, Os 508 (quinhentos e oito) cargos efetivos de Analista Técnico de
Controle Externo - A, B e C previstos nesta Lei (anexo lV) ja ocupados (alguns
ainda que em extinção - inciso le parágrafo único do artigo 19) e também
aqueles para ocupação imediata mediante concurso público (artigos 15, 16 e 18),
incluindo os atualmente jâ preenchidos (caput do artigo 15), são assim
distribuídos por área de especialidade:
()

$1.0 Do total de cargos previstos no inciso I deste artigo e ainda vagos, resolução
do Tribunal de Contas poderá especificar até 20o/o (vinte por cento) destes postos
com vistas a garantir a apropriação de pessoal técnico especializado por via de
concurso público nas seguintes áreas de conhecimento por graduação ou pos-
graduação, segundo estabeleça o Ministério da Educação: Administração,
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências
EconÔmicas, Ciências da saúde, Direito, Enfermagem, Estatística, Fisioterapia,
Geologia, Jornalismo, Medicina, Odontologia, Pedagogia e Psicologia,
()

Art. 50. No aftigo 23 da Lei n0 4.743, de 28 de dezembro de 2018, são acrescentadas as
seguintes alíneas nos seus incisos l, lll, lV e V:

Art.23, ,.,

| - grupo dos cargos de coordenação superior, símbolo CC-7
(,,,)

d) Secretário de Tecnologia da lnformação;
()

lll - grupo dos cargos de direção superior, simbolo CC-5
a)
()

b) Diretor:
()
23) Comunicação Social;

-f



24) Controle Externo Ambiental;

25) Assuntos Processuais da Presidência;

26) Operações em Tecnologia da lnformação;

27) Projetos e lnovação em Tecnologia da lnformação;

28) Relações lnstitucionais da Presidência;

29) Tecnico-Administrativo da Presidência;

30) Saúde;
()

lV - grupo dos cargos de direção intermediária, simbolo CC-4:
()

h) Chefe de Departamento de Mídias Sociais e Transparência;
()

r) Chefe de Departamento Odontologico;

s) Chefe de Departamento de Pesquisa, Memoria e Documentação;

t) Chefe de Departamento de Segurança;

V - grupo dos cargos de direção básica, símbolo CC-3:
()

v) Chefe de Divisão de Contratos e Outros Ajustes;

w) Chefe de Divisão de Planejamento e Acompanhamento das Fiscalizações;

x) Chefe de Divisão de Medidas Processuais Urgentes;
(.)

Art. 60. O artigo 24 da citada Lei passa a ser assim redigido, acrescendo-lhe um
parágrafo único:

Arl, 24. O cargo em comissão de Diretor da Assistência Militar (anexos Vll e Vlll)
deve ser ocupado exclusivamente por oficial militar da ativa, com a patente de
Coronel, do quadro da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Amazonas, posto a disposição do Tribunal de Contas, com ônus parcial para a
origem, na forma da Lei delegada n0 70, de 18 de maio de 2007.

Parágrafo único. O cargo em comissão de Chefe de Departamento de Segurança
(anexos Vll e Vlll) deve ser ocupado exclusivamente por servidor militar da ativa
do quadro da Policia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
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Amazonas, posto à disposição do Tribunal de Contas, com ônus parcial para a

origem, na forma da Leidelegada no 70, de 1B de maio de 2007.

Art. 70. 0 artigo 26 da Lei n0 4.743, de 28 de dezembro de 2018, fica modificado nos
seguintes termos:

Art.26

I - 05 (cinco) cargos de Diretor (símbolo CC-5)

a) de Comunicação Social (arl. 23, inc. lll, alínea 'b', número 23);

b) de Controle Externo de Licitações e Contratos (art. 23, inc. lll, alínea 'b',
número 18);

c) de Assuntos Processuais da Presidência (arl. 23, inc. lll, alínea 'b', número
25);

d) Relações lnstitucionais da Presidência (art. 23, inc. lll, alinea'b', número 2B);

e) Técnico-Administrativo da Presidência (art. 23, inc, lll, alínea'b', número 29);
()

ll - 07 (sete) cargos de Chefe de Departamento:
()
e) Odontologico, simbolo CC-4 (arl. 23, inciso lV, alinea 'r');

f) de Pesquisa, Memória e Documentação, símbolo CC-4 (art, 23, inciso lV, alínea
's');

0 de Segurança, simbolo CC-4 (aft. 23, inciso lV, alinea't');

lll - 04 (quatro) cargos de Chefe de Divisão de:

a) Comunicações Processuais, simbolo CC-3 (art. 23, inc. V, alínea'g');

b) Contratos e Outros Ajustes, símbolo CC-3 (art. 23, inc. V, alinea'v');

c) Planejamento e Acompanhamento das Fiscalizações, símbolo CC-3 (art. 23,

inc, V, alínea'w');

d) Medidas Processuais Urgentes (arl.23, inc. V, alínea'x');
()

lV - 21 (vinte e um) cargos de Assessor, sendo:
()

h) 09 (nove) para a Presidência, símbolo CC-2 (art, 23, inc, Vl, alínea'h');
()

w



Art,80, O artigo 30 da Lei n0 4.743, de 28 de dezembro de 2018, é contemplado com
dois novos parágrafos 10 e20, portando as seguintes redações:

Art.30

S 1o O cargo de Diretor de Tecnologia da lnformação, símbolo CC-5 (art. 23, inc.,
lll, alínea 'b', número 9) e transformado no cargo de secretário de Tecnologia da
lnformação, símbolo CC-7 (art. 23, inc. l, alínea 'd'), cm as correspondentes
alterações em suas atribuições e seu padrão remuneratorio, na forma do Anexo
Vlll desta Lei:

$ 20 São transformados os seguintes cargos de:

| - chefe de Departamento de Auditoria Ambiental, símbolo cc-4 (art. 23, inc. lv,
alínea 'a'), em cargo de Diretor de Controle Externo Ambiental, símbolo CC-5 (art.
23, inc, lll, alínea'b', ro 24), mantidos os requisitos de ocupação e as atribuições,
com a consequente modificação no padrão remuneratorio, na forma do Anexo Vlll
desta Lei:

ll - Chefe de Departamento de Comunicação Social, símbolo CC-4 (art. 23, inc.
lV, alínea'h') em Chefe de Departamento de Midias Sociais e Transparência (art.
23, inc. lV, alínea 'h'), com a consequente modificação nos requisitos de
ocupação e nas atribuições na forma do Anexo Vlll desta Lei;

lll - Chefe de Divisão de Saúde, símbolo CC-3 (ar1. 23, inc, V, alínea 's') em
Diretor de Saúde, símbolo CC-5 (art, 23, inc. lll, alínea 'b', n0 30), com a
consequente modificação no padrão remuneratorio e com os requisitos de
ocupação e as atribuições na forma do Anexo Vlll desta Lei;

lV - Chefe da Divisão de Sistemas de lnformação, simbolo CC-3 (arl. 23, inc. V,
alínea 't') em Diretor de Projetos e lnovação em Tecnologia da lnformação (art.
23, inc, lll, alínea 'b', no 27), com a consequente modificação no padrão
remuneratorio e com os requisitos de ocupação e as atribuições na forma do
Anexo Vlll desta Lei'

V - Chefe da Divisão de Suporte, simbolo CC-3 (ar1, 23, inc. V, alínea 'u') em
Diretor de Operações em Tecnologia da lnformação (art. 23, inc. lll, alinea 'b', po

26), com a consequente modificação no padrão remuneratorio e com os requisitos
de ocupação e as atribuições na forma do Anexo Vlll desta Lei;
26).

Art.90. São renomeados os seguintes dispositivos da Lei no 4.743, de 28 de dezembro
de 2018:

| - a alínea 'h' do inciso lV do artigo 23 e, pofianto, o item 4.08 do anexo Vll, bem assim
a correspondente disposição no anexo Vlll:

Art,23
()

\rïr



tv - ..,
()
h) Chefe de Departamento de Mídias Sociais e Transparência;
()

ANEXO VII
()

ll - a alinea 'a' do inciso V do artigo 23 e, por consequência, a alínea 'a' do inciso ll do
artigo 28 e no item 5.01 do anexo Vll, com a correspondente disposição no anexo Vlll:

a) Chefe de Divisão de lnfraestrutura em Tecnologia da lnformação;
()

Art.28
()

il -...
a) lnfraestrutura em Tecnologia da lnformação, símbolo CC-3 (art. 23, inc. V,

alinea'a');
()

ANEXO VII
()

lll - o $ 3o do artigo 27 como parágrafo único, alterando-se em consequência as
remissões a tal dispositivo na mesma Lei:

\rt'27

Parágrafo único. O cargo de Diretor de Controle Externo da Administração Direta
do Município de Manaus, símbolo CC-4 para a denominar-se Diretor de Controle
Externo da Administração Municipal de Manaus, símbolo CC-s, absorvendo este
ainda as atribuições do cargo extinto de Diretor de Controle Externo da
Administração lndireta do Municipio de Manaus, símbolo CC-4 (artigos 23, inc. lll,
alinea'b', número 13, e 30).

lV - na alínea'f'do inciso Vl do aftigo 23, para Assessor da Coordenadoria Geral da
Escola de Contas Públicas, simbolo CC-2; implicando as consequentes alterações da

{

4,08
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE
MíDIAS SocIAIS E TRANSPARÊNcIA

1 5,020,90 5.020,90 10.041,80

5.01

CHEFE DE DIVISAO DE
INFRAESTRUTU RA EM TECNOLOGIA
DA TNFORMAÇÃO

1 4.634,68 4.634,68 9.269,36



alínea 'b' do inciso lv do artigo 26, do item 6.06 do anexo Vll e a descrição de
atribuições do cargo em comissão no anexo Vlll:

Art,23

)

Assessor da Coordenadoria Geral da Escola de Contas Públicas;

)

Art.26. .,.

()
tv - ...
()
b) 02 (dois) para a Coordenadoria Geral da Escola de Contas, símbolo CC-2 (art.
23, inc. Vl, alínea'f );
()

ANEXO VII
()

ANEXO VIII
()

ASSESSORAMENTO INTERMEDIARIO - CC-2

CARGO

()
ASSESSOR DA COORDENADORIA GERAL DA ESCOLA DE
CONTAS PUBLICAS
()

V - na alinea 'e' do inciso Vll do artigo 23, passando a Assistente da Coordenadoria
Geral da Escola de Contas Públicas, símbolo CC-1; alterando-se de mesmo modo: a
alínea'b'do inciso V do artigo 26, o inciso Vl do artigo 27, oilem7.04 do anexo Vll
(corrigida a quantidade de cargos para 03) e a descrição de atribuições do cargo em
comissão no anexo Vlll:

Art. 23
()

vil - ,.,
()
e)Assistente da Coordenadoria Geral da Escola de Contas Públicas;
()

(

VI
(,
0
(

w

6.06
ASSESSOR DA COORDENADORIA
GERAL DA ESCOLA DE CONTAS
PUBLICAS

2 3.862,23 3.862,23 7.724,46



4fi.26.
(...)

b) 02 (dois) para a Coordenadoria Geral da Escola de Contas, simbolo CC-1(art.
23, inc. Vll, alinea'e');
()

Arl.27
()

Vl - 01 (um) cargo de Assistente de Diretor Geral da Escola de Contas Públicas,
símbolo CC-1, para 01 (um) cargo de Assistente da Coordenadoria Geral da
Escola de Contas, simbolo CC-1 (art. 23, inc. Vll, alínea 'e').
()

ANEXO VII
()

ANEXO VIII
()

ASSESSORAMENTO BASICO - cc-1

CARGO

()
ASSISTENTE DA COORDENADORIA GERAL DA ESCOLA DE
CONTAS PUBLICAS
()

Art. 10. As denominações, atribuições, requisitos ou modos de recrutamento, no anexo
Vlll da mesma Lei, são reformulados quanto aos cargos abaixo descritos:

l- do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, símbolo CC-6:

ANEXO VIII
()

V
(

7.04
ASSISTENTE DA COORDENADORIA
GERAL DA ESCOLA DE CONTAS
PUBLICAS

3 2.317,34 2.317,34 4.634,68

OARGO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDËNCIA

ATRTBUTÇÕES

Dirigir, coordenar e orientar, sob a supervisão do Presidente, os
trabalhos do Gabinete e das Diretorias que lhe são diretamente
subordinadas;
Assessorar o Presidente e auxiliar o Corregedor-Geral, o Ouvidor,
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os Conselheiros, os Auditores e o Procurador-Geral nos assuntos
relacionados com as atividades do Tribunal;
Supervisionar a distribuição automática de processos e demais
feitos;
Acompanhar a comunicação dos julgados do Tribunal aos
jurisdicionados, terceiros interessados e outros;
colaborar: no exame dos processos sujeitos a deliberação do
Presidente; no exame e elaboração de trabalhos de
reorganização de serviços do Tribunal; no estudo e
acompanhamento de programas de simplificação de rotinas de
trabalho, com vistas à maior produtividade e eficiência dos
serviços do Tribunal; no estudo das modificações da legislação
referente às atividades do Tribunal; no exame da proposta
orçamentária do Tribunal e no acompanhamento de sua
tramitação; no exame de pedidos de creditos adicionais
necessários às atividades do Tribunal, e no acompanhamento de
sua tramitação;
Preparar o expediente da Presidência e a comunicação de seus
atos, excetuadas as decisões processuais;
Colecionar os atos legislativos, executivos e judiciais de interesse
da Presidência;
Coligir e sistematizar os elementos indispensáveis à elaboração
dos relatorios mensais e anual da Presidência, colaborando em
sua redação;
Representar o Presidente nas solenidades oficiais, quando
designado;
Organizar as audiências do Presidente;
Apresentar, na época propria, relatorio anual das atividades do
Gabinete;
Coordenar os trabalhos de elaboração do relatorio administrativo
anual da Presidência;
Assessorar o Presidente na solução de assuntos sujeitos a sua
deliberação;
Praticar outros atos ordenados ou delegados pelo Presidente dc
Tribunal,

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer ârea;
Recrutamento amplo.

ll- do cargo de Diretor da Assistência Militar, símbolo CC-S

ANEXO VIII
()

CARGO DIRETOR DA ASSISTËIICIR MILITAR

ATRTBUTÇÕES

Prestar assistência direta às autoridades do Tribunal e do
Ministério Público de Contas no que trata e na apreciação de
assuntos de natureza protocolar e de segurança;
Supervisionar a execução pelo Departamento de Segurança as
ações de proteção física constante dos prédios e bens moveis do
Tribunal de Contas, bem como de seus membros e Servidores
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durante o expediente;
Responsabilizar-se pelo transporte dos membros do Tribunal de
Contas e do Ministerio Público de Contas, nos termos fixados
pela Presidência por via da Secretaria Geral de Administração;
Gerenciar e controlar a entrada, o trânsito e a saida de pessoas,
veículos e bens na sede do Tribunal de Contas;
Auxiliar a Presidência e a Secretaria de Controle Externo, nos
aspectos de segurança, quanto ao exercicio de atividades
funcionais externas dos servidores em nome do Tribunal;
Auxiliar a Presidência e a Secretaria Geral de Administração na
mantença da ordem, do protocolo e do decoro nas atividades do
Tribunal;
Receber e analisar os expedientes militares encaminhados ao
Presidente, transmitindo e controlando a execução de suas
ordens;
Fiscalizar e controlar o uso de veículos oficiais, na forma
estabelecida em regulamento, para efeito de observância das
normas administrativas e de trânsito, respeitada a competência
dos orgãos específicos;
Controlar e comandar o efetivo de servidores militares à disposição
do Tribunal, fixando-lhes escalas de trabalho e apontando-lhes
atividades para execução específica, no campo de suas atribuições
militares.

REQUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado a oficial, com a patente de Coronel, do
quadro ativo da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Amazonas.

()

lll - do cargo de Chefe de Deparlamento de Auditoria Ambiental, sÍmbolo CC-4, para
cargo de Diretor de Controle Externo Ambiental, simbolo CC-5:

ANEXO VIII
()

3ARGO DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO AMBIENTAL

ATRTBUTçOES

Sob a supervisão da Presidência do Tribunal, formular,
sistematizar, planejar, propor ações e desenvolver metodologias
para a atuação do Tribunal na defesa e preservação do meio
ambiente;
Criar e manter atualizado banco de dados referente a realidade
ambiental dos entes auditados, em colaboração com orgãos
conveniados;
Fiscalizar as unidades jurisdicionadas ao Tribunal, bem como
outras determinadas por autoridade competente, mediante
realização de auditorias operacionais, de gestão ou de
desempenho, dentre outras modalidades, dos orgãos e
entidades e fundos especiais da área ambiental estaduais ou
municipais em todos os níveis, preservados os campos de
atuaQão das demais unidades de Controle Externo nas auditorias
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de conformidade contábil, financeira, orçamentária ou
patrimonial, na instrução de processos de prestação ou tomada
de contas, denúncias, representações, etc.;
Realizar a auditoria operacional, de gestão ou de desempenho,
dentre outras modalidades, dos orgãos e entidades e fundos
especiais da área ambiental estaduais ou municipais em todos os
níveis, preservado o campo de atuação das demais Diretorias e
Departamentos de Controle Externo na instrução de processos
de prestação ou tomada de contas, denúncias, representações,
etc.;
Contribuir para o aprimoramento dos resultados na área
ambiental, inclusive para a melhoria do índice de
desenvolvimento humano.

REQUISITOS Escolaridade de nivel superior completo em qualquer ârea;
Recrutamento amplo,

()

lV - do cargo de Chefe da Divisão de Saúde, símbolo CC-3, para o cargo de Diretor de
Saúde, símbolo CC-S:

ANEXO VIII
()

CARGO DIRETOR DE SAUDE

ATRTBUtçÕES

Organizar e supervisionar o atendimento médico, psicologico e
fisioterapêutico aos agentes do Tribunal, nos limites de suas
normas internas;
Zelar administrativamente pela adequada prestação da atenção
médico-odontologica, psicologica e fisioterapêutica, sem prejuízo
das atribuições específicas do Departamento Odontologico;
Prestar às autoridades competentes as informações técnicas
necessárias;
Cuidar da organização dos fichários e demais registros de
atendimento e prontuários produzidos pelos profissionais do setor;
Acompanhar as requisições de perícias e outros serviços
especializados, segundo julgue necessário o profissional
envolvido;
Promover, no âmbito do Tribunal, as campanhas institucionais de
saúde pública pertinentes, incluindo as de vacinação, em
colaboração com as autoridades federais, estaduais ou municipais
responsáveis;
Prover, por requisição aos setores competentes, os
equipamentos, insumos, medicamentes, instrumentos de trabalho
especializado e demais necessidades materiais do setor;
Colaborar na formulação da política institucional de saúde e
atendimento.

REQUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em medicina, fisioterapia,
biomedicina, enfermagem ou ciências da saúde;
Recrutamento limitado, salvo se inexistente servidor efetivo no
quadro de carreira com a formaÇão necessária, quando será
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possível a admissão de servidor público de outro quadro funcional
ou outro profissionalsem vínculo.

()

V - cargo de Chefe de Departamento de Auditoria em Educação, simbolo CC-4

ANEXO VIII
()

Vl - do cargo de Chefe de Departamento de Auditoria em Saúde, símbolo CC-4:

ANEXO VIII
()

()

SARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM EDUCAÇÃO

ATRTBUTÇÕES

Sob a supervisão da Presidência do Tribunal, formular,
sistematizar, planejar, propor ações e desenvolver metodologias
pa'a a atuação do Tribunal no campo da educação pública;
Criar e manter atualizado banco de dados referente às ações de
educação pública dos entes auditados, em colaboração com
orgãos conveniados;
Fiscalizar as unidades jurisdicionadas ao Tribunal, bem como
outras determinadas por autoridade competente, mediante
realização de auditorias operacionais, de gestão ou de
desempenho, dentre outras modalidades, dos orgãos e

entidades e fundos especiais da área da educação pública
estaduais ou municipais em todos os niveis, preservados os
campos de atuação das demais unidades de Controle Externo
nas auditorias de conformidade contábil, financeira, orçamentária
ou patrimonial, na instrução de processos de prestação ou
tomada de contas, denúncias, representações, etc.;
Realizar a auditoria operacional, de gestão ou de desempenho,
dentre outras modalidades, dos orgãos e entidades e fundos
especiais da área da educação estaduais ou municipais em todos
os niveis, preservado o campo de atuação das Diretorias de
Controle Externo na instrução de processos de prestação ou
tomada de contas, denúncias, representações, etc.;
Contribuir para o aprimoramento dos resultados na área da
saúde pública, inclusive para a melhoria do índice de
desenvolvimento humano.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer âreai
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM SAUDE

qTRrBUrçOES

Sob a supervisão da Presidência do Tribunal, formular,
sistematizar, planejar, propor ações e desenvolver metodologias
para a atuação do Tribunal no campo da saúde pública;

Criar e manter atualizado banco de dados referente às ações de
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saúde pública dos entes auditados, em colaboração com orgãos
conveniados;
Fiscalizar as unidades jurisdicionadas ao Tribunal, bem como
outras determinadas por autoridade competente, mediante
realização de auditorias operacionais, de gestão ou de
desempenho, dentre outras modalidades, dos orgãos e
entidades e fundos especiais da área da saúde pública estaduais
ou municipais em todos os níveis, preservados os campos de
atuação das demais unidades de Controle Externo nas auditorias
de conformidade contábil, financeira, orçamentária ou
patrimonial, na instrução de processos de prestação ou tomada
de contas, denúncias, representações, etc.;
Realizar a auditoria operacional, de gestão ou de desempenho,
dentre outras modalidades, dos orgãos e entidades e fundos
especiais da área da saúde estaduais ou municipais em todos os
níveis, preservado o campo de atuação das Diretorias de
Controle Externo na instrução de processos de prestação ou
tomada de contas, denúncias, representações, etc.;
Contribuir para o aprimoramento dos resultados na área da
saúde pública, inclusive para a melhoria do índice de
desenvolvimento humano.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer ârea;
Recrutamento limitado.

(.,.)

Vll - do cargo de Chefe de Divisão de Manutenção, símbolo CC-3

ANEXO VIII
(,)

CARGO CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

ATRTBUTÇÕES

Cuidar da conservação e da manutenção dos prédios, móveis,
equipamentos demais bens do Tribunal;
Zelar pelo regular funcionamento de máquinas e equipamentos e
instalações elétricas e hidráulicas a seu encargo;
lnspecionar, sempre que necessário ou segundo escala pré-
estabelecida, as máquinas, aparelhos e equipamentos existentes
e instalações nos setores do Tribunal e tomar as providências que
se fizerem necessárias para mantê-los em normal funcionamento;
Solicitar providências junto a setor competente de insumos,
materiais ou pessoal qualificado para manutenção, conservação
e reparos aos bens moveis e imoveis, bem como das instalações
elétricas, hidráulicas e sanitárias da sede do Tribunal;

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em administração,
arquitetura ou engenharia;
Recrutamento limitado,

(
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Vlll - dos cargos de Assessores da Secretaria Geral de Administração e da Secretaria
Geralde Controle Externo, símbolo CC-2:

ANEXO VIII
()

CARGO
ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAçÃEI
ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE
EXTERNO

ATRTBUtçÕES

Assessoramento ao Secretário Geral nos assuntos que lhe
forem submetidos
Redigir o expediente da Secretaria Geral a ser assinado pelo
Secretário;
Elaboração do relatorio anual das atividades do setor;
Coligir informações e dados necessários ao estudo dos
processos remetidos ao Secretário;
Manter coleção atualizada de atos legislativos, executivos e
judiciais de interesse do Secretário, publicados na imprensa
oficial e Diários Eletrônicos; Colaborar na redação do
expediente a ser assinado pelo Secretário e representá-lo,
quando designado.

REQUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento amplo (02 cargos de Assessor da Secretaria
Geral de Administração; 02 dos 04 cargos de Assessor de
Secretaria Geral de Controle Externo, lotados especificamente
na Diretoria de Controle Externo Ambiental).
Recrutamento limitado (02 dos 04 cargos de Assessor de
Secretaria Geral de Controle Externo)

()

Art, 1 1 . No anexo vll da Lei no 4.743, de 28 de dezembro de 2018, ficam incluídos

| - o item 1,04 no grupo dos cargos de coordenação superior, símbolo CC-7: Secretário
de Tecnologia da lnformação, quantidade: 01, com a mesma remuneração ali prevista
para os demais cargos de mesma simbologia:

ANEXO VII
()

()

ll - os itens 3,29 a 3.36 no grupo dos cargos comissionados de direção superior - CC-5:
Diretor de Comunicação Social, Diretor de Controle Externo Ambiental, Diretor de
Assuntos Processuais da Presidência, Diretor de Operações em Tecnologia da
lnformação, Diretor de Projetos e lnovação em Tecnologia da lnformação, Diretor de

1.04
IO DE TECNOLOGIA

INFORMA
SECRET

o 1 10.299,29 10.299,29 20.598,58
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Relações lnstitucionais da Presidência, Diretor Técnico-Administrativo da Presidência,
e Diretor de Saúde, quantidade: 01 de cada, com as mesmas remunerações ali
previstas para os demais cargos de mesma simbologia:

ANEXO VII
()

lll - os itens 4.18 a 4.20 no grupo dos cargos comissionados de direção intermediária -
CC-4: Chefe de Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação, Chefe de
Departamento Odontologico e Chefe de Departamento de Segurança, quantidade: 01

de cada, com as mesmas remunerações ali previstas para os demais cargos de mesma
simbologia:

ANEXO VII
()

lV - os itens 5.22 a 5.24 no grupo dos cargos comissionados de direção básica - CC-3:
Chefe de Divisão de Contratos e Outros Ajustes, Chefe de Divisão de Planejamento e
Acompanhamento das Fiscalizações e Chefe de Divisão de Medidas Processuais
Urgentes, quantidade: 01 de cada, com as mesmas remunerações ali previstas para os
demais cargos de mesma simbologia:

3.29 DTRETOR DE COMUNTCAÇAO SOCTAL 1 6.597,75 6.597,75 1 3.195,50

3.30
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNC
AMBIENTAL 1 6.597,75 6.597,75 13,195,50

3,31
DIRETOR DE ASSUNTOS
PROCESSUAIS DA PRESIDÊNCIA

1 6.597,75 6.597,75 13,195,50

3.32
DIRETOR DE OPERAçÕES EM
TECNOLOGTA DA TNFORMAÇÃO

1 6.597,75 6.597,75 13,195,50

3.33
PROJETOS E TNOVAÇAO EM
TECNOLOGTA DA TNFORMAÇÃO

1 6.597,75 6.597,75 13.195,50

3.34
DIRETOR DE RELAçÕES
INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊruCIN

I 6.597,75 6.597,75 13,195,50

3.35
DIRETOR TECN ICO-ADMI N ISTRATIVC
DA PRESIDÊruCIN

1 6,597,75 6.597,75 13.1 95,50

3.36 DIRETOR DE SAUDE 1 6.597,75 6.597,75 1 3.195,50

+.18
ICHEFE DE DEPARTAMENTO DE

fersoutsn, _ MEMoRIA E

IDocUMENTAÇAO
1 5.020,90 5,020,90 10.041,90

4 1e 
133ãFNEro

DE
LOGICO

DEPARTAMENTO
1 5.020,90 5.020,90 10.041 ,80

420 
13

HEFE DE DEPARTAMENTO DE
EGURANÇA

I 5.020,90 5,020,90 10.041,80

ANEXO VII
rÈ



(

5.22
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTRATOS
E OUTROS AJUSTES

1 4.634,68 4,634,69 9.269,36

5.23

CHEFE DE DIVISAO DE
PLANEJAMENTO E

ACOMPANHAMENTO DAS
FIScALIZAÇÕTs

1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.24
DIVISAO DE MEDIDAS PROCESSUAIS
URGENTES 1 4,634,68 4.634,68 9.269,36

)

\fr.. 12. No anexo Vlll da Lei no 4.743, de 28 de dezembro de 2018, ficam alterados ou
inseridos:

| - do grupo dos cargos comissionados de direção superior - CC-5, as seguintes
atribuições e requisitos e modo de recrutamento do cargo de Diretor de Tecnologia da
lnformação, passando-o para o cargo de Secretário de Tecnologia da lnformação do
grupo dos cargos comissionados de coordenação superior - CC-7, pela ordem
alfabética:

ANEXO VIII
()

CARGO SECRET IO DE TECNOLOGIA DA INFORMA o

ATRTBUtÇOES

ormular diretrizes, normas e procedimentos para orientar
linar a utilização dos recursos relacionados à tecnologia d

ação, bem como verificar seu cumprimento;
r, em consonância com as diretrizes aprovadas pel

ribunal, estudo prévio de viabilidade e de exequibilidade
icitação de desenvolvimento de sistemas informatizados e, se

caso, planejar a aquisição, contratação ou alocação de recurs
e tecnologia da informação de que o Tribunal necessite;

ar o portfolio de serviços e produtos de tecnologia

reparar o plano anual de capacitação dos servidores da

reparar o plano anual de aquisições da Secretaria de Tecnolog

arantir a aplicação de politicas de segurança de informação n

valiar e emitir parecer técnico sobre a compatibilidade e aderên
serviços e produtos de tecnologia da informação, visando

e implantação no contexto do Tribunal;
ecidir sobre priorização e descontinuação de projetos d

ologia da informação, conforme plano diretor de tecnologia d

isseminar e incentivar o uso de soluções de tecnologia d

rmação adotadas pelo Tribunal, prestando orientação e

nformação do Tribunal;

Tecnologia da lnformação;

lnformação;

nal;

rmaçao;

con orese uso deusuários na insta
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sistemas, aplicativos e demais serviços relacionados à tecnologia da

informação;
Acompanhar o cumprimento de metas e avaliar os resultados na sua

área de atuação;
Presidir a reunião de planejamento anual do comitê gestor de

tecnologia da informação para definição do plano diretor de

tecnologia da informação,
Assessorar e prestar apoio técnico aos demais setores do Tribunal,
participando do planejamento e da execução de projetos ou

atividades pontuais que demandem conhecimentos especializados
ou específicos de tecnologia da informação;
Definir metas para a Secretaria de Tecnologia em consonância com
o planejamento estratégico e diretrizes de implementação da gestão
pela qualidade total, formular planos e executar;
Planejar, organizar, controlar, supervisionar e avaliar as atividades
das unidades subordinadas, bem como provê-las de orientação e

dos meios necessários ao bom desempenho de suas atribuições;
Controlar e disponibilizar a alta gestão indicadores das atividades do

ïribunal realizadas através de sistemas informatizados;
Desempenhar outras atividades afins que lhe forem cometidas por

autoridade competente, sempre com conhecimento e anuência da
presidência.

REQUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em Tecnologia da
lnformação ou em Ciência da Computação, Análise de Sistemas,
Processamento de Dados ou Sistema de lnformação ou Redes,

ou curso de tecnologo equivalente, se houver;
Recrutamento limitado,

)

ll - no grupo dos cargos comissionados de direção superior - CC-s, pela ordem

alfabética, as seguintes atribuições e requisitos e modo de recrutamento do cargo de:
()

a) Diretor de Comunicação Social
ANEXO VIII

(..,)

CARGO DTRETOR DE COMUNTCAÇÃO SOCIAL

ATRTBUTÇOES

Orientar e controlar, em articulação com a Presidência e com os

setores da Secretaria Geral de Administração, de Controle
Externo ou do Tribunal Pleno e com o Ministério Público de
Contas, a divulgação das decisões, dos programas e das
atividades do Tribunal;
Divulgar com antecedência as pautas de julgamento;

Gerenciar a comunicação interna;

Supervisionar a alimentação e gestão das informações do portal

institucional e demais midias sociais, mantendo a transparência e

a acessibilidade a tais dados;
Distribuir informações e noticias de interesse da população;

Coordenar e intermediar as relaÇões do Tribunal com os veiculos
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de comunicação;
Assessorar e acompanhar os membros do Tribunal e do
Ministério Público de Contas e os servidores em entrevistas;
Manter permanentemente atualizado os contatos telefônicos e
mailing da imprensa;
Realizar e manter o registro de imagem e som das atividades do
Tribunal;
Planejar, organizar, controlar, supervisionar e avaliar as
atividades das unidades subordinadas, bem como provê-las de
orientação e dos meios necessários ao bom desempenho de suas
atribuições;
Acompanhar, digitalizar e arquivar as noticias publicadas
diariamente sobre o Tribunal.

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em comunicação social;
Recrutamento amplo.

()

b) Diretor de Operações em Tecnologia da lnformação

ANEXO VIII
()

RGO
DE
o

EM TECNOLOGIA DAOPEDIRETOR
INFOR

TRTBUTÇÕES

rantir a operação de sistemas e serviços de tecnolog
ndo o pleno funcionamento do Tribunal;

r e acompanhar através de indicadores a operação de sistem
serviços de tecnologia da informação;

padronização e formalização de processos e procedi
acionados a operações em tecnologia da informação;

valiar as demandas do público interno e externo no uso
as de registro de chamadas, sempre considerando

lanejamento anual de atividades da Secretaria de Tecnologia

tender os clientes internos e externos no suporte aos si
à resolução de manda dos problemas, considerando

de Nível de Serviço vigente.
restar suporte aos jurisdicionados municipal e estadual
istemas informatizados utilizados pelo Tribunal, sempre com

pação de setores do controle externo, visando ao mel
namento e eficácia dos mesmos.

iar sempre que provocado, na capacitação relacionado
mas do Tribunal para os servidores e demais usuários
mas, restrito a aspectos técnicos dos sistemas, tendo

poio a área conhecedora do negocio;
borar e acompanhar o plano de execução de operações

ar o acesso de usuários internos e externos aos sistemas
plicativos e demais serviços relacionados à tecnologia

oferecidos la Diretori

nformação e as normas vigentes;

ecnologia da lnformação Tribunal.
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rovidenciar assistência técnica e demais procedim
rios à continuidade do funcionamento da infraestrutura

panhar tecnicamente a execução de contratos relativos
ração de tecnologia da informação.

fticipar da homologação, implantação e acompanhamento
stemas de informação desenvolvidos para o Tribunal;

izar ajustes de correção e melhoria nos sistemas existe
acompanhar as mudanças das necessidades da instituição

mpenhar outras atividades afins que lhe forem cometidas
ade competente, sempre com conhecimento e anuência

de Tecnol ia da lnform

ologia da informação;

os usuários;

EQUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em Tecnologia da
lnformação ou em Ciência da Computaçã0, Análise de Sistemas,
Processamento de Dados ou Sistema de lnformação ou Redes,
ou curso de tecnologo equivalente, se houver;
Recrutamento limitado.

c) Diretor de Projetos e lnovação em Tecnologia da lnformação:

ANEXO VIII
()

RGO
DIRETOR DE PROJETOS E INOVA O EM TECNOLOGIA DA
INFORMA

TRTBUTÇOES

poiar a elaboração, execução e encerramento de projetos
ecnologia da lnformação;

nibilizar sistemas de informação, de proprietários, livres
, para apoiar as atividades de controle externo e apoi

atividades de projeto, implantaçã0, implementação
anutenção de sistemas desenvolvidos por pessoal externo;

par da homologação, implantação e acompanhamento

ços e sistemas de informação desenvolvidos ou adquiridos pa
Tribunal;
roduzir documentação técnica de análise e desenvolvimento

lizar ajustes de correção e melhoria nos sistemas exi
ra acompanhar as mudanças das necessidades da instituição

usuários;
lizar levantamento de requisitos, análise, projeto, implantação

mplementação e manutenção de sistemas de informação, junto

r o modelo conceitual, logico e físico visando ao esclarecime
características de funcionamento e compoftamento do siste

esenvolver relatórios e painéis gerenciais conforme demanda d

r servi e sistemas d, desenvolver testar e i

nistrativo;

de informação;

uários do Tribunal;

e informação;

ria de Tecnologia da lnformação;

'r



logia da informação, de acordo com as demandas defin
a Secretaria de Tecnologia da informação;

r o funil de projetos de inovação, propondo a integração d
de inovação com o portfolio de serviços e serviços d

nhar a execução de contratos relativos à sua área

mpenhar outras atividades afins que lhe forem cometidas
utoridade competente, sempre com conhecimento e anuência

de Tecnol ia da lnform

ologia da informação do tribunal;

nologia da informação;

QUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em Tecnologia da
lnformação ou em Ciência da Computaçã0, Análise de Sistemas,
Processamento de Dados ou Sistema de lnformação ou Redes,
ou curso de tecnologo equivalente, se houver;
Recrutamento limitado.

d) Diretor de Assuntos Processuais da Presidência

ANEXO VIII
()

(

]ARGO DIRETOR DE ASSUNTOS PROCESSUAIS DA PRESIDËruCIN

ATRTBUTçÕES

Sob a supervisão do Chefe de Gabinete da Presidência,
colecionar os atos processuais administrativos e de controle
externo atinentes à Presidência do Tribunal, sem prejuízo das
atribuições peculiares da Secretária do Tribunal Pleno e suas
unidades;
Fazer as análises necessárias a formulação dos atos processuais
e para o processamento dos feitos da competência da
Presidência, acompanhando sua tramitação;
Assessorar o Presidente na solução de assuntos processuais
administrativos e de controle externo sujeitos a sua deliberação,
sem prejuízo das atribuições peculiares da Secretaria do Tribunal
Pleno e suas unidades ou das Diretorias Jurídica e de Consultoria
Técnica, dentre outras;
Coligir os elementos indispensáveis à elaboração dos relatorios
de produção do Tribunal e da Presidência, redigindo-os, contando
com o apoio dos demais setores envolvidos na matéria;
Auxiliar na preparação do expediente da Presidência quanto à
matéria processual interna ou determinada pelo Chefe de
Gabinete;
Praticar outros atos ordenados ou delegados pelo Chefe de
Gabinete da Presidência,

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em direito;
Recrutamento am plo,

e) Diretor de Relações lnstitucionais da Presidência:

qt



()

f) Diretor Técnico-Administrativo da Presidência:

ANEXO VIII
()

ANEXO VIII
(...)

SARGO DTRETOR DE RELAÇOES tNST|TUCtONAtS DA PRESTDENCTA

ATRTBUTÇÕES

Sob a supervisão do Chefe de Gabinete da Presidência,
colecionar os atos legislativos, executivos e judiciais de interesse
da Presidência e realizar o estudo das modificações da legislação
referente às atividades do Tribunal;
Fazer as análises necessárias ao exame da proposta
orçamentária do Tribunal e no acompanhamento de sua
tramitação; bem assim dos pedidos de créditos adicionais
necessários às atividades do Tribunal e o acompanhamento de
sua tramitação;
Elaborar o relatorio administrativo anual da Presidência;
Assessorar o Presidente na solução de assuntos sujeitos a sua
deliberação;
Coligir os elementos indispensáveis à elaboração dos relatorios
mensais e anual da Presidência, redigindo-os;
Auxiliar na preparação do expediente da Presidência quanto à
matéria que lhe seja afeita ou determinada pelo Chefe de
Gabinete;
Praticar outros atos ordenados ou delegados pelo Chefe de
Gabinete da Presidência,

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer âreai
Recrutamento amplo,

CARGO DI RETOR TECN ICO-ADM I N ISTRATIVO DA PRESI DËNC IA

\TRrBUrçÕES

Dirigir, sob a supervisão do Chefe de Gabinete, os trabalhos
tecnico-jurídico e administrativos do setor;
Subsidiar o Chefe de Gabinete no assessoramento do Presidente
nos assuntos relacionados com as atividades do Tribunal;
Realizar os trabalhos de ordem técnica juridico e áreas afins
relacionados aos processos administrativos e às atividades a
cargo da Chefia de Gabinete quanto aos processos de controle
externo;
Assessorar a Presidência no exame dos processos sujeitos a
deliberação;
Executar ações ordenadas pela Chefia de Gabinete quanto à

reorganização de serviços do Tribunal, ao estudo e

acompanhamento de programas de simplificação de rotinas de

trabalho, com vistas à maior produtividade e eficiência dos

serviços e à organização e utilização de subsidios técnicos para

as atividades da Presidência;
Auxiliar na preparacão do expediente da Presidência e da



comunicação de seus atos, excetuadas as decisões processuais;
Praticar outros atos ordenados ou delegados pelo Chefe de

Gabinete da Presidência.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento amplo,

(

lll - no grupo dos cargos comissionados de direção intermediária - CC-4, pela ordem
alfabética, as seguintes atribuições e requisitos e modo de recrutamento do cargo de:

a) Chefe de Departamento de Mídias Sociais e Transparência:

ANEXO VIII
()

()

b) Chefe de Departamento Odontologico:

ANEXO VIII
()

CARGO
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE M|DIAS SOCIAIS E

TRANSPARÊruCIN

ATRTBUTÇÕES

Executar, sob a supervisão do Diretor de Comunicação Social, a
alimentação e gestão das informações do portal institucional e

demais midias sociais, mantendo a transparência e a

acessibilidade a tais dados;
Coligir as informações e notícias de interesse da população;
Colaborar na implementação das relações do Tribunal com os
veiculos de comunicação;
Manter permanentemente atualizado os contatos telefônicos e
mailing da imprensa e demais veículos de mídia social;
Digitalizar, organizar e arquivar, sob a coordenação do Diretor de

Comunicação Social, as noticias publicadas diariamente sobre o

Tribunal.
Executar outras ações que lhe sejam determinadas pela

autoridade superior,

ìEQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em comunicação social
ou Tecnologia da lnformação em suas diversas formas;
Recrutamento amplo.

3ARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO

qrRrBUrÇÕES

Organizar e supervisionar o atendimento odontologico aos

agentes do Tribunal, nos limites de suas normas internas;
Zelar administrativamente pela adequada prestação da atenção
odontologica;
Prestar às autoridades competentes as informações técnicas
necessárias;
Cuidar da organizaÇão dos fichários e demais registros de



atendimento e prontuários produzidos pelos profissionais do
setor;
Acompanhar as requisições de pericias e outros serviços
especializados, segundo julgue necessário o profissional
envolvido;
Promover, no âmbito do Tribunal, as campanhas institucionais de
saúde pública odontologica pertinentes, incluindo as de
vacinação, em colaboração com as autoridades federais,
estaduais ou municipais responsáveis;
Prover, por requisição aos setores competentes, os
equipamentos, insumos, medicamentes, instrumentos de trabalho
especializado e demais necessidades materiais do setor;
Colaborar na formulação da política institucional de saúde e
atendimento.

REQUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em odontologia;
Recrutamento limitado, salvo se inexistente servidor efetivo no
quadro de carreira com a formação necessária, quando será
possível a admissão de servidor público de outro quadro
funcional ou profissional sem vínculo administrativo prévio.

c) Chefe de Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação

ANEXO VIII
()

()

d) Chefe de Departamento de Segurança:

ANEXO VIII
()

CARGO

ATRTBUTçOES

Acompanhar e informar a Secretaria Geral de Administração sobre
a gestão dos acervos funcionais, institucionais e técnicos, com
colaboração com os demais setores envolvidos;
Propor à Escola de Contas Públicas e apoiar a execução de
treinamentos relativos à metodologia, formação e certificação de
gestores de projetos;

Sob a supervisão da Secretaria Geral de Administração, interagir
com as demais instituições públicas e privadas no campo da
arquivologia cultural e institucional, documentação, acervos
historicos e bibliográficos em suas diversas mídias, etc,
Executar os projetos na área de pesquisa historica e institucional,
restauração de bens, recolhimento, tratamento, conservação e
exposição de peças para o acervo cultural do Tribunal.

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em qualquer ârea;
Recrutamento amplo,

*r



CARGO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

ATRTBUTçÕES

Executar as atividades de segurança interna, sob a coordenação
da Diretoria de Assistência Militar e sub a supervisão da
Presidência do Tribunal;
Acompanhar e informar a Secretaria Geral de Administração sobre
a gestão da segurança interna, com colaboração com os demais
setores envolvidos;
Em apoio à Diretoria de Assistência Militar, interagir com as
demais instituições públicas e privadas no campo da segurança
interna do Tribunal;
Executar os projetos na área de segurança institucional, e outras
medidas administrativas que lhe sejam determinadas pelo Diretor
da Assistência Militar.

REQUISITOS
Escolaridade de nivel médio completo;
Recrutamento limitado a servidor militar estadual;

(

lV - no grupo dos cargos comissionados de direção básica - CC-3, pela ordem
alfabética, as seguintes atribuiçÕes e requisitos e modo de recrutamento do cargo de:

a) Chefe de Divisão de lnfraestrutura em Tecnologia da lnformação:

ANEXO VIII
()

CARGO
O DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOG

o
CHEFE DE DIVI
DA INF

ATRTBUTçOES

arantir o pleno funcionamento da infraestrutura de Tecnologia
nformação do Tribunal, em especial do Datacenter, garantindo

ração de serviços e sistemas de informática dentro
de segurança existente na norma vigente;

uar sempre que necessário, para garantir o funcionam
ntínuo do Datacenter em regime de 2417.

ministrar a implantação e alterações dos recursos das áreas d

nectividade e segurança de rede, observando as boas
ecidas em normas e praticadas no mercado;

rantir a aplicação de politicas de segurança de informação

urar a observância dos requisitos de qualidade e seguran
a informação partindo de análise de risco do ambiente, d

ntar relatorios periodicos a Secretaria de Tecnologia d

laborar e manter sempre atualizada a documentação técnica

ços básicos e demais componentes da infraestrutura

os procedimentos e rotinas de operação, monitoração
para otimização da utilização dos recursos de tecnologia

de conti ualidadeência as urando a

ribunal;

nformação e a alta gestão;

mbiente computacional;

xecutar o
nformação;

w



ntinuidade dos serviços de tecnologia da informação, Propor
lagem de processos de trabalho do Tribunal que

pactados pela implantação de serviços básicos e out
mponentes da infraestrutura do ambiente computacional;

izar a manutenção corretiva, preventiva e evolutiva d
pamentos de informática da instituição e demais compone

a infraestrutura do ambiente computacional utilizando ferrame

mpanhar tecnicamente a execução de contratos relativos
nfraestrutura de tecnologia da informação;

r periodicamente análise de fatores de risco relacionada
nfraestrutura de tecnologia de informação, êffi especial

nter, atuando de forma preventiva na mitigação d

arantir a segurança dos dados do ïribunal em sistema de
pelo menos dois níveis de redundância, devendo apresenta

diários a Secretaria de Tecnologia da lnformação e a

esempenhar outras atividades afins que lhe forem cometidas
ridade competente, sempre com conhecimento e anuência

tcas;

iadalrio de T

estão;

QUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em Tecnologia da
lnformação ou em Ciência da Computação, Análise de Sistemas,
Processamento de Dados ou Sistema de lnformação ou Redes,
ou curso de tecnologo equivalente, se houver;
Recrutamento limitado.

()

b) Chefe de Divisão de Contratos e Outros Ajustes:

ANEXO VIII
()

RGO CHEFE DE DIVI DE CONTRATOS E OUTROS AJUSTES

TRTBUTÇÕES

nar, sob a supervisão do Secretário Geral de Admi
programação, planejamento e execução dos contratos e d

administrativos internos do Tribunal;
anizar os quadros de prepostos e fiscais dos contratos e dema

anter os cadastros e demais registros de fornecedores, I

u não, bem assim pessoas fisicas e jurídicas contratadas
ribunal;
rocessar, em conjunto com as comissões encarregadas,

nfrações contratuais identificadas bem assim informar os recu
atos decorrentes de aplicação de penalidade;

o controle dos contratos ativos e cuidar de implementar,
a autoridade devida, as prorrogações ou ren

o arquivo das peças documentais e demais anexos
ustes administrativos firmados o Tribunal;

justes de mesma natureza;

ecessárias;



Subsidiar as comissões de I

formulação, processamento
Realizar outras atividades q

icitação e demais agentes envolvidos ne
e execução de tais ajustes;
ue lhe sejam cometidas pela Secretaria

Geral de Administração

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área,
preferivelmente em direito ou administração;
Recrutamento limitado,

)

c) chefe de Divisão de Planejamento e Acompanhamento das Fiscalizações

ANEXO VIII
()

()

d) Chefe de Divisão de Medidas Processuais Urgentes

ANEXO VIII
()

RGO
CHEFE DE DIVI
ACOMPANHAMENTO DAS FISCALIZA

PLANEJAMENTOODE

TRTBUTÇOES

ão do Secretário Geral de Controle Externo e com
laboração das demais unidades da SECEX, organizar o pla

e coligir as informações necessárias à formulação dos pla
riais e geral de fiscalização do Tribunal;

iar as unidades da SECEX e a Presidência, além d
inetes de Conselheiros, Auditores e Procuradores de
as informações e dados necessários quanto à programação

mplementação e acompanhamento das fiscalizações e auditorias;
panhar a execução material das auditorias e fiscalizações

ral a cargo da SECEX e prover os meios técnicos, no âmbito
uas atribuições, para a adequada implementação da programação;

outras ações afins que lhe sejam solicitadas
nidades da SECEX ou determinadas pela Presidência, pe

o Secretário Geral de Controle Externo.

b a supervis

atores ou

I de auditorias e fiscalizações;

EQUISITOS Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

o CHEFE DE DIVI DE MEDIDAS PROCESSUAIS URGENTES

TRTBUTÇOES

a supervisão do Secretário do Tribunal Pleno, receber
rganizar e processar as medidas processuais de caráter urgente

liminares em caráter cautelar, em denúncias ou
entações, dentre outros feitos;

reparar a publicação dos atos praticados pelo relator do p
pela Presidência em caráter liminar;

rganizar, em conjunto coma Divisão de Preparo do Julgamento,
os ou dos recursos com matéria liminar s eitasde

.,t,



exame ou homologação do TrÍb
Dar cumprimento às ordens

unal Pleno ou das Câmaras;
constantes dos atos liminares €

preparar suas comunicações em conjunto com a Divisão de
Comunicações Processuais;
Manter o registro e o controle dos atos liminares concedidos ou
negados, homologados ou rejeitados, e dos processos pertinentes;
subsidiar os demais setores do Tribunar quanto às liminares
concedidas nos processos ou diretamente pelos orgãos colegiados;
Realizar outras atividades que lhe sejam cometidas pela secretaria
io Tribunal Pleno.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área,
preferivelmente em direito;
Recrutamento limitado.

4ft. 13. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas fará republicar o texto
consolidado da Lei no 4.743, de 28 de dezembro de 2018, no seu Diário Oficial
Ëletrônico.

Parágrafo único. A Secretaria Geral de Administração, com o apoio da Diretoria de
Recursos Humanos, cuidará de corrigir ou atualizar os atos de provimento dos cargos
cujas nomenclaturas ou requisitos tenham sido alterados por força desta Lei, observãda
a vigência de cada dispositivo aqui constante.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor em 10 de janeiro de 2020, revogando-se então as
disposições em contrário, em especial:

l- na Lei no 4.743, de 28 de dezembro de 2018:

a) o número 9 da alínea 'b' do inciso lll do arligo 23 e o item 3.15 do seu anexo Vll;

b) a alínea 'a' do inciso lV do artigo 23 e o item 4.01 do seu anexo Vll;

c) as alíneas's','t'e'u'do inciso v do artigo 23, as alíneas 'r','s'e't'do inciso ll do
artigo 28 e os itens 5.19, 5.20 e 5.21do seu anexo Vll;

ll - a Lei n0 4.819, de 12 de abril de 2019 (republicação)


