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I læi de Acesso à Informação, art. 3o Os procedimentos
fundamental de acesso à informação e devem ser
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Assoclação dos Audltores de Controle Þrterno do Trlbunal
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Podtdo de lnformações - data de BtlOSl2Olg - Relação -quantltatlvo - servldores efetlvos atlvos, sem vlnculo
estatutárlo, lnatlvos, recebendo abono permanêncla,
cargos de llvre provlmento não restrltos, nomenclatura,
quantldade, dtstrlbutção llotação de acordo com o
organograma do TCE SPf, nome e matrlcula

lSlOSl2Ol9* (conf. decisão Gp exa¡ada no TC-
33002 1026 I 16)

TERMO FINAL PARA RESFOSTA: orl0,6l2ote

Considerando que:

- näo detemos relaçã.o nominal tendo como base o dia 31/03l2}lg consolidando "(...) 1)

Quøntidade de seruidores eþtiuos atiuos; 2) Quantid.ad.e seruidores comissionados sem uíncttlo
estqtutdrio com o TCE; 3) Quøntidade de seruidores inatiuos; 4) Quantidad.g de seruidores
recebendo abono permanência; 5) Retaçdo de cargos de liure prouimento, não restritos a seruid.ores

de carreira do TCE SP, informøndo a nomenclatura, quantid.ade, a distribuição (lotaçdo de acord.o

com o organograma. do TCE SP), nome e møtrlculø (...),';

exclusivamente para atender a interesse privadol será preciso deslocarmos
funcionários de outras tarefas (jd. em curso), de modo a produzirmos documento
consolidando os dados (oraesparsos/ na forma solicitada;

- em razâo da alta demanda de serviço enfrentada em nossas rotinas diárias e, também,
da falta de servidores disponíveis, náo há como atender ao pedido sem que haja um
prejvizo inoportuno às atividades deste departamento,

INDEFIRO o pedido no parecer GTP e decisáo de

cunho análogo exarada pelo Sr. Pre

em

SIC no 5383 (em anexo).

de estilo.

de 2OI9

nto

nesta Lei destinam-se a assegurar o direito
conformidade com os princípios básicos da

administração pública e com as seguintes diretrizes:
(...)
II - divulsacão de informacöes de interesse público, independentemente de solicitacões:

Endereço: Av. Rangel pestana, 315, l-5" andar - centro - sp - cEp 01017-906
PABX: 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br


