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Assoclação dos Audltores de Controle E:rterno do Trlbunal de
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Pedldo de lnformaçõcs - exerciclos 2OL7 e 2018 - Montante
Anual - gasto de pessoal, salárlo base, art. 133 Ct, grattftcação
de controle externo, gratlllcaçäo de representação, férlas c LP
lndenlzadas, reembolso, gratlflcações e auxíllo

lSlOSl2Ol9* (conf. decisão GP exarada no TC-33002/02611.61

TERMO FINAL PARA RESPOSTA: oLl06l2ot9

Considerando que:

- nã.o detemos relação nominal com relaçã.o aos dois últimos exercícios (2017 e 2018)

consolidando "(...) L) Montante qnual de gasto de pessoal; 2) Montante anual pago a título de

saldrio bøse; 3) Montante anual pago a título de incorporação (art. L33 da Constítuiçã.o do Estado de São

Paulo); 4) Montante anual pqgo a tíhtlo de GratiJicação de Controle Externo (art. 42 da Lei

Complementar 743/93), indicando os ualores indiuídualizados de acordo por espécie; 5) Montante

anua.lpago atítulo de Gratificøção de Representaçdo (art.735, III, daLeiComplementar 10.261/68); 6)

Montante anual pago a títttlo de férias índenizadas; 7) Montønte anual pago a título de licença-

prêmio indenizada; 8) Montante anual pøgo a título de reembol.so por seruidores cedidos ao TCE; 9)

Montante ørutøl pago a títttlo de grøtificøçÕes e øuxílios a seruidores cedidos por outros órgdos ao

TCE SP (...)";

exclusivamente para atender a interesse privadol será preciso deslocarmos

funcionários de outras tarefas (jd em curso)t de modo a produzirmos documento

consolidando os dados (ora espørsos/ na forma solicitada;

_ em razâo da alta demanda de serviço enfrentada em rotinas diárias e, também,

pedido sem que haja umda falta de servidores disponíveis, nã.o há como a

prejvizo inoportuno às atividades deste

INDEFIRO parecer GTP e decisão de

no 5383 (em'anexo).cunho análogo exarada pelo Sr

Ao SIC, as

Sã.o ,'"1 de 19

de

I læi de Acesso à Informaçäo, art, 3o Os
em

nesta L€i destinam-se a assegurar o direito
conformidade com os princípios básicos dafundamental de acesso à informaçã.o e devem ser

administração pública e com as seguintes diretrizes:
(...)
II - divuleacão de informacões de interesse oúblico. independentemente de solicitações;
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