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Pedido de informaçao

1- O quantitativo de cargos constantes nos Quadros d.os exercícios de
2OI2 e 2OI3 (fls. 7/8), publicados nos termos do artigo 115 da Constituição do Estado
de São Paulo nã.o sofreu alterações e espelham a situaçã.o dos cargos em 31 de
dezembro do exercício anterior.

As tabelas acostadas às fls. 9/ 13, que foram extraídas pela Associação
interessada mediante uma pesquisa no Google (fl. 4), retrata os cargos deste Tribunal,
mas não em dezembro de 2OI2.

No ano de 2012, este Tribunal publicou o quadro ora em comento
contendo o nome, cargo e lotaçáo dos serviiores.

Ocorre, porém, que versado quadro não era atualizado mensalmente, o

que só passou a ocorrer em dezembro de 2OL5, portanto, náo retrata a situação de

ocupação dos cargos em dezembro daquele exercício, mas provavelmente espelha o

cenário de algum mês do primeiro semestre de 2012.

Além disso, constata-se na" tabela de fls. 9lI3 que há nomes de

servidores que substituíam, durante o impedimento do titular, nos cargos de Assessor
Técnico-Procurador e Assessor Técnico o que não ocorre no Quadro de ocupação de

Cargos.

2 e 3- Todos os Atos que designaram substitutos no período de I99O a
2015 foram devida e regularmente publicados no DiáLrio Oficial do Estado, bem como os

cargos de origem dos titulares e dos substitutos constam dos corresponden
nomeação ou designaçáo, o que torna inaplicável a Lei n" r2S2T l2orL para
considerando a publicidade prévia propiciada por tais publicaçoes.
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4- A lotação de titulares e substitutos que se encontram em exercício
constará ao lado de outros aperfeiçoamentos que estão em fase final de elaboraçã.o do
Portal de Transparência desta Corte.

5- Em dezembro de 2OI7 eratn 71 os servidores ocupando os cargos de
Assessor Técnico-Procurador e 47 servidores em substituição desses cargos. por sua
vez' 44 servidores ocupavam os cargos de Assessor Técnico e Lg seryidores em
substituiçã.o desses cargos.

Assim, diante do exposto, encaminhe-se o presente expediente ao sIC
para prestar as informações

DGA, em 2018
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