PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

1) Quero formular um pedido de acesso à informação ao TCE-RS.
Como devo proceder?
Você pode formular o seu pedido pessoalmente (na sede do TCE-RS ou em qualquer
Serviço Regional do TCE-RS) ou enviá-lo eletronicamente, através do Portal do TCE-RS.
Clique aqui para enviar o seu pedido de acesso à informação.

2) Quero comunicar uma irregularidade ao TCE-RS. Como devo proceder?
Denúncias e reclamações podem ser comunicadas à Ouvidoria do TCE-RS
pessoalmente, por telefone (0800 541 98 00), por correio postal ou pela internet.
Clique aqui para enviar uma Denúncia ou Reclamação.

3) Quero obter uma orientação sobre um tema ou fazer uma consulta ao TCE-RS.
Como devo proceder?
Para obter orientações ou realizar uma consulta, entre em contato com a Consultoria
Técnica, pelo telefone 51 3214-9805 ou através do canal Fale Conosco.

4) Tenho interesse em cursos promovidos pelo TCE-RS. Como faço para me
inscrever?
Entre em contato com a Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena.
 Informações sobre Seminários, Treinamentos e Cursos Presenciais:
E-mail: treinamento@tce.rs.gov.br
Fones: (51) 3214-9700 ramais 9086 ou 9087, 3214-9707 ou 3214-9711
 Cursos a Distância:
E-mail: ead@tce.rs.gov.br
Fone: (51) 3214-9701
 Direção:
E-mail: escola@tce.rs.gov.br
Fone: (51) 3214-9796

5) Como faço para ter acesso aos Relatórios de Auditoria/Inspeção elaborados
pelos Auditores do TCE-RS?
Os pedidos dessa natureza são apreciados pelo TCE-RS com base na Lei de Acesso à
Informação, a qual é regulamentada internamente pelas Resoluções nº 1.046/2015, nº
1.016/2014 e Instrução Normativa nº 05/2013.
Para obter acesso às informações constantes nos Relatórios de Auditoria/Inspeção, você
pode encaminhar o seu pedido pessoalmente (na sede do TCE-RS ou em qualquer
Serviço Regional do TCE-RS) ou enviá-lo eletronicamente, através do Portal do TCE-RS.

6) Como faço para ter acesso ao Parecer do Ministério Público de Contas e às
Decisões proferidas pelo TCE-RS?
Os Pareceres do Ministério Público de Contas e as Decisões proferidas pelo TCE-RS são
peças públicas e podem ser consultadas no Portal do TCE-RS, em Consultas >
Consulta Processual Pública, inserindo um termo livre ou número do processo.

7) Como posso ter acesso às Contas do Governador do Estado?
As Contas do Governador podem ser consultadas no Portal do TCE-RS, em Consultas >
Contas Estaduais > Contas do Governador.

8) Como faço para atualizar um Título Executivo emitido pelo TCE-RS?
A verificação do valor atualizado de débito ou multa, para fins de recolhimento, compete
ao responsável, conforme preconiza o artigo 8º da Resolução nº 1039/2015.
A consulta poderá ser efetuada diretamente no Portal do Tribunal, na guia de Acesso
Rápido, em Consulta Processual Privada e Geração de Guias de Recolhimento. Informe
o nome, CPF e número do Processo que originou a obrigação.
Caso tenha dificuldades de fazer pelo Portal, entre em contato com o Setor de Cálculo e
de Certidões – SECALC por Abertura de Chamados (na guia de Acesso Rápido), pelo email acd@tce.rs.gov.br ou pelo telefone 51 3214-9754.

9) Como consigo uma Certidão Negativa de Débitos Pendentes de Pagamento ou
Negativa de Parecer Desfavorável ou Julgamento Irregular?
No Portal do TCE-RS, acesse a guia Consultas > Certidões e selecione a opção
“Interessado”. Informe o CPF e o modelo de certidão a ser emitida. A certidão é emitida
imediatamente.

10) Como consulto a lista de gestores que tiverem suas Contas Julgadas
Irregulares ou que tiveram Parecer Prévio Desfavorável emitido pelo TCE-RS?
No Portal do TCE-RS, acesse a guia Consultas > Contas Julgadas Irregulares e
Pareceres Prévios Desfavoráveis.
Nesse local, é possível acessar, em tempo real, após transitada em julgado a decisão, a
relação dos responsáveis cujas Contas foram julgadas irregulares ou receberam parecer
prévio desfavorável deste Tribunal nos últimos oito anos.

11) Como consulto se meu Município está cumprindo com os índices de aplicação
em Saúde, Educação e com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal?
No Portal do TCE-RS, acesse a guia Consultas > Certidões e
selecione a opção “Municipal”.

12) Como consulto as receitas e os gastos de meu Município?
No Portal do TCE-RS, é possível acessar as receitas e as despesas do seu Município
através o Mapa do Controle Social (Mapa do Rio Grande do Sul), que fica na página
inicial do Portal do TCE-RS.

13) Como consulto informações sobre Concursos e Estágios do TCE-RS?
No Portal do TCE-RS, acesse a guia Consultas > Institucional e selecione a opção
“Concursos” ou “Estágios”.

14) Como obtenho informações sobre o número de servidores efetivos e
comissionados, sobre o quadro de vagas disponíveis e sobre remuneração?
Para saber o número de servidores efetivos e comissionados, bem como o quadro de
vagas disponíveis, acesse a guia Institucional > Informações Funcionais e selecione a
opção “Relação Quantitativa de Cargos”.
Para saber a remuneração percebida pelos servidores, acesse a guia
Institucional>Informações Funcionais e selecione a opção Servidores Ativos,
Inativos, Adidos, Cedidos, Estagiários e Remunerações e clique sobre o nome do
servidor.

15) O TCE-RS disponibiliza informações no formato de Dados Abertos?
O TCE-RS possui um Portal de Dados no qual são disponibilizados 28,8 conjuntos de
dados nesse formato. Acesse em http://dados.tce.rs.gov.br/

