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Prefácio

sta publicação em comemoração 

aos 70 anos de fundação do Tribu-

nal de Contas do Estado do Mara-

nhão nos leva a conhecer a trajetó-

ria desta Corte de Contas, que veio 

para assumir as atribuições do anti-

go Departamento Central de Conta-

bilidade.

Criado pelo Decreto-Lei 1.434, 

de 30 de dezembro de 1946, e ins-

talado no dia 02 de janeiro de 1947, 

pelo então interventor federal Sa-

turnino Bello, o TCE/MA, ao longo 

de 70 anos de existência, vem exer-

cendo um papel de grande relevân-

cia para a sociedade, orientando a 

gestão pública e agindo com impar-

cialidade e zelo pelo bem público.

A passagem de sete décadas de 

fundação do Tribunal de Contas 

E Joaquim Washington Luiz Oliveira
Conselheiro Ouvidor
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representa um momento históri-

co.  Além de reconstituir toda a sua 

existência em uma linha do tempo, 

revendo suas sedes, colaboradores, 

conselheiros, fotos e documentos 

importantes, nos leva a refl etir so-

bre os longos desafi os enfrentados 

e o que nos reserva o futuro. A so-

ciedade exige, cada vez mais, uma 

gestão pública transparente, dinâ-

mica e voltada para o fortalecimen-

to do controle social.

Pensando na celebração dos 70 

anos do Tribunal, foi constituída 

pela Portaria nº 184, de 29 de feve-

reiro de 2016, a Comissão Especial 

para realizar o levantamento, res-

gate e gerenciamento de informa-

ções relativas à memória histórica 

do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão, composta por servidores 

da Biblioteca, Arquivo, Comunica-

ção, Coordenação de Patrimônio e 

Ouvidoria, além de um estagiário, 

para discutir e trabalhar propostas, 

objetivos e ações, visando ofertar 

produtos e atividades que simbo-

lizarão as comemorações dos 70 

anos, mostrando todos os momen-

tos históricos da Corte de Contas 

maranhense e sua importância no 

cenário nacional e internacional, 

traduzidos nesta obra comemorati-

va do septuagenário do Tribunal.

Esta publicação apresenta um 

apanhado das origens do controle 

externo no mundo, no Brasil e no 

Maranhão, desde as civilizações 

mais antigas, como a egípcia, me-

sopotâmica, grega e romana, pas-

sando pela referência que foi a Casa 

dos Contos de Portugal, à contri-

buição política e jurídica de Ruy 

Barbosa na criação do Tribunal de 

Contas no Brasil, as disputas políti-

cas para instalação e funcionamen-

to do Tribunal de Contas do Mara-

nhão, os primeiros conselheiros e 

servidores, instalação, atribuições, 

sedes, fotografi as e decisões impor-

tantes.

E, por fi m, tratamos da questão 

da modernização do TCE, moder-

nização que passa por recursos hu-

manos e tecnológicos, nova sede, 

concursos públicos, inovação do 

controle externo e adaptação aos 

novos paradigmas de otimização 

da gestão pública, priorizando a 

transparência e proporcionando a 

melhoria da qualidade dos serviços 

e uso correto e efi caz dos recursos 

públicos.

Com os olhos no passado e pen-

sando no futuro, o Tribunal de Con-

tas do Estado do Maranhão evoluiu 

e a sua missão de exercer o controle 

externo e orientar a gestão pública 

em benefício da sociedade é o de-

safi o permanente que buscaremos 

sempre aprimorar para acompanhar 

o processo de desenvolvimento e, 

assim, disponibilizar o melhor ser-

viço possível ao cidadão.

Dessa forma, é com muita hon-

ra e orgulho que convidamos todos 

a conhecer a história dos 70 anos 

da Corte de Contas Maranhense e 

tomar ciência da relevância desta 

instituição para a construção e pro-

moção de um Estado melhor.
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Apresentação

uma imensa alegria para nós que a 

celebração dos 70 anos de fundação 

do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão se dê em momento tão 

importante para as cortes de contas 

brasileiras. Sem medo de errar, po-

demos dizer que essa comemoração 

se dá em plena reinvenção dos Tri-

bunais de Contas.

Reinvenção no sentido de um 

reencontro com sua verdadeira es-

sência, uma tomada de consciência 

e atitude rumo à plenitude de nossa 

missão constitucional. E, sobretu-

do, rumo ao cumprimento das me-

lhores expectativas da coletividade 

em relação ao papel das cortes de 

contas.

O que a sociedade espera é que 

É José de Ribamar Caldas Furtado 
Presidente
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a imensa carga tributária que pesa 

sobre seus ombros seja convertida 

em políticas públicas que atendam 

às suas necessidades, sem se perder 

pelo ralo do desperdício e da cor-

rupção. E o que os tribunais de con-

tas tem a ver com isso? Tudo a ver.

Por isso mesmo é que as cortes 

de contas estão dirigindo toda a sua 

energia para o aperfeiçoamento da 

gestão pública, cada vez mais con-

victas de que mais vale contribuir 

de forma decisiva para que os gas-

tos públicos sejam pautados por 

critérios de racionalidade e plane-

jamento, do que imputar débitos 

e multas, o  que equivale a chorar 

pelo leite derramado.

O que queremos hoje é nada me-

nos do que fazer a diferença na vida 

de cada um dos cidadãos que fi nan-

cia nossa atividade. Esse é o único 

caminho para a construção da le-

gitimidade  plena que tanto busca-

mos, escudo efi caz contra as ame-

aças que rondam a missão nobre 

das cortes de contas. Defendamos o 

interesse republicano da sociedade, 

e ela nos defenderá.

É, portanto, com esse ânimo que 

comemoramos nosso aniversário de 

70 anos. Encarando nossos desafi os 

com fi rmeza e otimismo, contem-

plamos a nossa trajetória para ava-

liar o caminho percorrido, nos re-

abastecendo da energia necessária 

para construir um futuro que não 

admite mais ser adiado.

As páginas que se seguem são o 

fruto de um trabalho rigoroso que 

envolveu o talento de historiado-

res, bibliotecários, fotógrafos, jor-

nalistas, pesquisadores e designers 

gráfi cos, todos recrutados entre os 

quadros da própria instituição, de-

monstrando mais uma vez o alto 

grau de qualifi cação dos servidores 

do TCE maranhense, a quem deixa-

mos registrada a nossa gratidão.

Somente sabendo de onde vie-

mos podemos decidir com clareza 

para onde queremos ir. É esse o 

sentido de resgatar a memória do 

Tribunal de Contas do Maranhão. 

O que temos aqui é a reconstitui-

ção passo a passo do caminho tri-

lhado por nossa instituição rumo à 

sua maturidade institucional. Que 

esse olhar retrospectivo nos sirva 

de norte em nossa jornada. Que os 

desafi os nos estimulem a sermos 

merecedores, a cada dia,  da missão 

nobre que a sociedade nos confi ou.



I
CAPÍTULO

CONTROLE 
EXTERNO

UMA RETROSPECTIVA
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O
controle sobre os gastos públicos é algo recorrente desde as civi-

lizações da Antiguidade. Na Mesopotâmia e no Egito, os gover-

nantes possuíam pessoas de con� ança com a incumbência de � s-

calizar a captação e a aplicação dos recursos � nanceiros.

Posteriormente, em Atenas, na Grécia Antiga, com o seu 

modelo político-administrativo democrático, o exame da apli-

cação dos recursos públicos era realizado, posteriormente, pelos 

cidadãos, na Ágora, a partir da prestação de contas realizada aos 

tesoureiros da deusa Atena. Conforme Pacini,
Já se elegiam anualmente dez tesoureiros da deusa Atenas  - os 

Ruínas do Templo de Saturno, em Roma. Era conhecido como Aerarium - Tesouro da República. [reprodução]
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hellenotomiai -, perante os quais todos quanto exerciam parcela da administração deveriam não só 
justi� car os atos de sua gestão, mas prestar contas dos dinheiros recebidos. A publicidade dessas con-
tas era garantida pela gravação em pedra, de forma a permitir perene exame dos cidadãos.1 

Na Roma Antiga, existiu um aprimorado sistema de controle externo, que era exercido pelos 

Questores. Eles eram “agentes especializados que cuidavam da cobrança de impostos, da realiza-

ção de auditorias e da proteção do Tesouro Público em auxílio aos magistrados e ao Senado.”2

As primeiras Cortes de Contas surgiram, na Europa, nos últimos séculos da Idade Média. 

Conforme Britto, “A Península Ibérica foi pioneira no que se refere ao controle dos gastos públi-

cos, executado precocemente nas Cortes de Leon (1188). Em 1215 foi instituído o Tribunal de Jus-

tiça Financeiro da Inglaterra, denominado Exchequer.”3 Em Portugal, a partir do século XIII, foi 

criado o controle por meio de livros conhecidos como 

Recabedo Regni. Já em 1389, foi instituída a Casa dos 

Contos.

A ideia de Cortes de Contas independentes sur-

giu com o advento da Revolução Francesa. Pautada 

nos ideais liberais e revolucionários, foi criada, em 

1807, por Napoleão Bonaparte, a Cour des Comptes, 

isto é, o Tribunal de Contas que serviu como modelo 

para a criação de outros tribunais, em vários países, 

principalmente os latinos. No entanto, nos países an-

glo-saxões, o modelo seguido foi o Exchequer oriundo 

da Inglaterra.

1  PACINI, Mário. Aspectos históricos do desenvolvimento e aperfeiçoamento do controle externo das fi nanças públicas. Revista do Tribunal de Contas do Rio de 
Janeiro ano 7, nº 12, nov. 1981. apud BARRETO, Neila Maria Souza(org.) Cinquenta + 10 Anos de História do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso – 
1953 – 2013. Cuiabá: Carlini & Caniato Editorial, 2013, p. 93.

2  BRITTO, Cristina. Uma breve história do controle: na visão de um tribunal centenário. Salvador: P55 Edições, 2015,  p.15
3  BRITTO, op. cit., p. 16.

Exchequer_manuscrito [reprodução]
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No Brasil Colônia
Portugal controlava, com extrema vigilância, as riquezas oriundas da América Portuguesa. 

Para isso, foram criadas repartições subordinadas à Casa dos Contos nas cidades do Rio de Janei-

ro, Salvador, São Luís e Ouro Preto.

No ano de 1548, a Coroa Portuguesa, visando se impor e controlar, mais efetivamente, as 

terras e riquezas americanas, criou os cargos de Governador-Geral (responsável pelas atividades 

administrativas), Ouvidor-Geral (encarregado das questões judiciárias) e Provedor-Mor (com a 

função de controlar os assuntos fazendários).

Essa estrutura administrativa foi interrompida em 1580, após a morte do rei Dom Sebastião, 

quando Portugal e seus domínios foram anexados ao reino espanhol. Para centralizar a admi-

nistração dos rendimentos da Fazenda Real das terras portuguesas, o rei Felipe I (Felipe II da 
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Espanha) criou o Conselho da 

Fazenda, por meio do Decreto 

de 20 de novembro de 1591. 

Em 1640, Portugal recu-

perou a sua autonomia e criou 

o Conselho Ultramarino, com 

a � nalidade de gerenciar as ati-

vidades das colônias e � scali-

zar as arrecadações. Em 1680, 

foram criadas as Juntas das Fa-

zendas das Capitanias e a Junta 

da Fazenda do Rio de Janeiro.

Posteriormente, durante o reinado de Dom José I, foi criado o Erário Régio, por meio da Car-

ta de Lei de 22 de dezembro de 1761, formulada por Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de 

Oeiras, depois Marquês de Pombal. Esse organismo era responsável pela administração e controle 

centralizado das receitas e despesas da Coroa Portuguesa. “Era composto por um Inspetor-Geral 

do Tesouro, um Tesoureiro-Mor, um Escrivão, que detinha a guarda das chaves do cofre, e quatro 

Contadores Gerais, com diferentes competências territoriais.”4 Assim, quatro Contadorias foram 

criadas: Contadoria da Corte e Província da Estremadura; Contadoria das Províncias do Reino e 

Ilhas dos Açores e Madeira; Contadoria da África Ocidental, Maranhão e Bahia; e Contadoria da 

África Oriental, Rio de Janeiro e Ásia Portuguesa.

O ano de 1808 representa um marco signi� cativo na história brasileira, em praticamente to-

dos os seus aspectos. A chegada e � xação de D. João VI e da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro 

motivou a tomada de muitas medidas, como a abertura dos portos às nações amigas e a criação 

de organismos, entre os quais a instalação, no Rio de Janeiro, do Erário Régio e do Conselho da 

Fazenda, responsáveis pela “Arrecadação, Distribuição e Administração da minha Real Fazenda 

deste Continente e Domínios Ultramarinos” 5

4  JACOBY, Jorge Ulisses Fernandes. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 651.
5  CARTAS DE LEI ALVARÁS DECRETOS E CARTAS RÉGIAS. Alvará de 28 de junho de 1808. Crêa o Erario Regio e o Conselho da Fazenda. Legislação Infor-

matizada. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2017. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresa1824/alvara-40209-28-junho-1808-
572257-norma-pe.html>. Acesso em: 8 mar.2017. 

Marquês de Pombal (detalhe). Louis-Michel Van Loo e Claude-Joseph Vernet.
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As Contas Imperiais

 Com a presença da família real, o Brasil conquistou muitos privilégios e benefícios, mas 

ainda não eram satisfatórios para a sua autonomia. Desse modo, em 1822, ocorreu a Proclamação 

da Independência político-administrativa do Brasil em relação a Portugal.

 No ano de 1824, D. Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira. O Capítulo III des-

sa lei, intitulado Da Fazenda Nacional, nos arts. 170-172, apresenta a seguinte redação:

Art. 170. A Receita e Despesa da Fazen-

da Nacional será encarregada a hum Tri-

bunal, debaixo do nome de =� esouro 

Nacional=, aonde em diversas Estações, 

devidamente estabellecidas por Ley, se re-

gulará a sua administração, arrecadação 

e contabilidade, em recíproca correspon-

dencia com as � esourarias e Autoridades 

das Províncias do Império.

Art. 171. Todas as Contribuições directas, 

à excepção daquellas, que estiverem appli-

cadas aos juros, e amortização da Divida 

Publica, serão annualmente estabellecidas 

pela Assembléa Geral, mas continuarão, 

até que se publique a sua derogação, ou se-

jao substituidas por outras.

Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros Ministros os Orçamentos 

relativos ás Despesas das suas Repartições, apresentará na Camara dos Deputados annualmente, logo 

que esta estiver reunida, hum Balanço Geral da Receita e Despesa do � esouro Nacional do anno 

antecedente, e igualmente o Orçamento Geral de todas as Despesas Publicas do anno futuro, e da im-

portancia de todas as Contribuições e Rendas Publicas.

D.Pedro I, 1830. Pintura de Simplício Rodrigues de Sá
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A primeira tentativa de criação de um Tri-

bunal de Contas no Brasil ocorreu em 1826, por 

iniciativa de Felisberto Caldeira Brandt, Visconde 

de Barbacena, e de José Inácio Borges, que apre-

sentaram projeto de lei ao Senado do Império, al-

mejando organizar a administração nacional, na 

qual o Tesouro Nacional seria de responsabilidade 

de um administrador-geral, sujeito a um Tribunal 

de Revisão de Contas, com regimento próprio. 

Todavia, conforme assevera Britto,

Somente em 1831, no início do período re-

gencial, foi promulgada a primeira Lei Or-

çamentária de abrangência nacional (Lei nº 

657/1831), que criou o Tribunal do Tesouro 

Público Nacional, em substituição ao Erário Régio e ao Conselho de Fazenda. Cabia a esse Tribunal 

administrar a despesa e a receita pública, a contabilidade e os bens nacionais, receber a prestação de 

contas anuais de todas as repartições públicas, além de inspecionar as repartições da Fazenda. Toda-

via, sua atuação estava subordinada ao Executivo (Regência Trina), fato que subtraía percentuais de 

independência. 6

No entanto, a instalação e inauguração desse Tribunal ocorreu somente em 1832, sendo o 

seu Pleno composto por apenas quatro membros: o Ministro da Fazenda, um Inspetor-Geral, um 

Contador-Geral do Tesouro e um Procurador Fiscal. 

O século XIX ainda reservou, no seu � nal, dois importantes fatos históricos na política e na 

economia brasileiras: a Lei Imperial nº 3.353/1888, conhecida como Lei Áurea, de13 de maio de 

1888, e a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. 

6  BRITTO, op. cit., p. 27.

Rui Barbosa

Rui Barbosa e o Tribunal de Contas da União
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Tais fatos, principalmente a mudança na forma de governo de Monarquia para República, 

motivaram uma reforma geral na legislação e na política administrativa e econômica brasileiras. 

Em 7 de novembro de 1890, o então Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, assinou o Decreto nº 966-

A, que cria o Tribunal de Contas da União. Esse tribunal foi institucionalizado na Constituição 

Nacional de 1891. Com efeito, o art. 89 dessa Lei Magna assim registra: “É instituído um Tribunal 

de Contas para liquidar as contas da receita e despeza e veri� car a sua legalidade, antes de serem 

prestadas ao Congresso. Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da Republi-

ca, com approvação do Senado, e sómente perderão os seus logares por sentença.”7

 

Proclamação da República, 1893. Pintura de Benedito Calixto.

7  BALEEIRO, Aliomar. 1891. 3. ed. Brasília, DF: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012. (Coleção Constituições brasileiras; v. 1). 
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Getúlio Vargas

As Constituições Republicanas e o Controle Externo

Em 1930, foi iniciada a chamada Era Vargas, 

na qual Getúlio Vargas governou o Brasil, de for-

ma ininterrupta, por 15 anos. Durante esse período, 

foram editadas duas constituições: a Constituição 

de 1934, promulgada pelo Congresso Nacional, e a 

Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Var-

gas. A entrada em vigência desta última inaugurou 

a Ditadura Vargas, que durou até 1945.

Na Carta Magna de 1934, no Capítulo VI, Se-

ção II, os arts. 99-102 trouxeram, nas suas redações, 

a manutenção, a organização e as atribuições do Tri-

bunal de Contas da União:
Art. 99 - É mantido o Tribunal de Contas, que, 
directamente, ou por delegações organizadas de 
acôrdo com a lei, acompanhará a execução orçamentária e julgará as contas dos responsaveis por dinheiros 
ou bens publicos.
Art. 100 - Os Ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Presidente da Republica, com 
approvação do Senado Federal, e terão as mesmas garantias dos Ministros da Côrte Suprema.
Paragrapho unico. O Tribunal de Contas terá, quanto à organização do seu Regimento Interno e da 
sua Secretaria, as mesmas attribuições dos tribunaes judiciarios.
Art 101. Os contractos que, por qualquer modo, interessarem immediatamente à receita ou à despesa, 
só se reputarão perfeitos e acabados, quando registrados pelo Tribunal de Contas. A recusa do registro 
suspende a execução do contracto até ao pronunciamento do Poder Legislativo.
§ 1.º Será sujeito ao registro prévio do Tribunal de Contas qualquer acto de administração publica, de 
que resulte obrigação de pagamento pelo � esouro Nacional, ou por conta deste.
§ 2.º Em todos os casos, a recusa do registro, por falta de saldo no credito ou por imputação a credi-
to improprio, tem caracter prohibitivo; quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá 
e� ectuar-se após despacho do Presidente da Republica, registro sob reserva do Tribunal de Contas e 
recurso ex-o�  cio para a Camara dos Deputados.
§ 3.º A � scalização � nanceira dos serviços autonomos será feita pela fórma prevista nas leis que os 
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estabelecerem.
Art 102. O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de trinta dias, sobre as contas que o 
Presidente da Republica deve annualmente prestar à Camara dos Deputados. Se estas não lhe forem 
enviadas em tempo util, communicará o facto à Camara dos Deputados, para os � ns de direito, apre-
sentando-lhe, num ou noutro caso, minucioso relatorio do exercicio � nanceiro terminado.8

A Constituição de 1937 modi� cou bastante o cenário anterior ao subtrair do Tribunal de 

Contas da União a competência de oferecer parecer prévio sobre as contas presidenciais, � can-

do essa atribuição destinada ao Departamento Administrativo, criado por Decreto Presidencial. 

Desse modo, a Constituição de 1937, no seu art. 114, delegou ao TCU apenas as competências 

“para acompanhar, directamente ou por delegações organizadas de accôrdo com a lei, a execução 

orçamentaria, julgar das contas dos responsaveis por dinheiros ou bens publicos e da legalidade 

dos contractos celebrados pela União.”9

Com o � m da Ditadura Vargas, foi promulgada, em 1946, uma nova Constituição, que res-

tituiu ao Tribunal de Contas da União as suas competências constantes na Constituição de 1934 

e acrescentou a atribuição de julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e 

pensões.

No ano de 1964, o presidente João Goulart foi deposto e ocorreu o Golpe Militar. Os milita-

res instituíram uma Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela nova Constituição que 

institucionalizaria e legalizaria o regime militar. Assim, no início de 1967, essa nova Constituição 

foi “promulgada”. Nela, o Tribunal de Contas perdeu a competência de examinar e julgar previa-

mente os atos e contratos geradores de despesas da União. Por outro lado, as atribuições de julgar 

a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, adquiridas na Constituição de 

1946, também foram dela suprimidas. 

Dois anos depois, em 1969, foi editada a Emenda Constitucional nº 1, que trazia, em sua 

redação, entre outras coisas, a obrigatoriedade de criação de Tribunais de Contas nos estados que 

ainda não os possuíssem, além de autorizar a criação, pelos estados, de Tribunais ou Conselhos de 

Contas para analisarem as contas públicas municipais. 

Findado o Regime Militar e iniciado o processo de redemocratização, em 1985, foi criada 
8  POLETTI, Ronaldo. 1934. 3. ed. Brasília, DF : Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012. (Coleção Constituições brasileiras; v. 3).  
9  PORTO, Walter Costa. 1937. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012. (Coleção Constituições brasileiras; v. 4).
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uma nova Assembleia Constituinte para escrever a atual Constituição Brasileira, a Constituição 

Cidadã, promulgada 1988. Nela, as atribuições e organizações do Tribunal de Contas da União e 

dos Tribunais de Contas Estaduais � caram assim de� nidas: 
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, 
quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas no art. 96.
§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam 
os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e � nanceiros ou de administração 
pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade pro� ssional que exija os conhec-
imentos mencionados no inciso anterior.
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternada-
mente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice 
pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;
II - dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, imped-
imentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, 
quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada pela Emenda Con-
stitucional nº 20, de 1998)
§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular 
e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de con-
trole interno com a � nalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de gov-
erno e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à e� cácia e e� ciência, da gestão orçamentária, 
� nanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da 
União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
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ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição 
e � scalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que 
serão integrados por sete Conselheiros.10

 Em relação aos Tribunais ou Conselhos de Contas Municipais, a Constituição de 1988, no 

seu art. 31, § 4º, vedou a criação de novos Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais, 

� cando, a critério dos estados, a permanência ou extinção dos já existentes.

10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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No alto, Ulysses Guimarães e o texto consolidado da Constituição, em abril de 1988. 
Acima, Parlamentares durante a votação do texto da Constituição.
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Os Tribunais de Contas Estaduais

Com o advento da República e a Constituição de 1891, os estados brasileiros começa-

ram a criar os seus Tribunais de Contas. Coube ao estado do Piauí o pioneirismo na fundação de 

seu Tribunal de Contas, ainda em 1891. 

Concomitante ao Piauí, a Bahia criou, também naquele ano, dois Tribunais comple-

mentares: o Tribunal Administrativo e de Contas e o Tribunal de Con� itos, que, entre suas com-

petências, estava a de � scalizar as contas públicas estaduais e municipais. Esse Tribunal foi extinto 

em 1915. No seu lugar, foi instituído, no mesmo ano, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

Em 1921, foi criado o TCE de São Paulo. Anos mais tarde, em 1935, foram criados os TCEs do 

Ceará e Minas Gerais e, em 1936, o do Distrito Federal, no Rio de Janeiro.

Esses Tribunais foram extintos, em 1937, com a emergência da Ditadura Vargas. O go-

verno federal centralizou a administração pública, nomeando interventores nos estados e criando 

Conselhos Administrativos, que tinham, como uma de suas atribuições, realizar o controle sobre 

os gastos públicos.

Após o � m da Era Vargas, os TCEs extintos foram reinstituídos, em 1946, e seis outros 

foram fundados em 1947: Alagoas, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná e o do antigo Estado do Rio 

de Janeiro. Na década de 1950, quatro outros Tribunais foram criados: Amazonas (1951), Mato 

Grosso (1953), Santa Catarina (1955) e Espírito Santo (1957). Posteriormente, Pernambuco teve 

o seu TCE fundado em 1967, seguido de Sergipe (1969) e Paraíba (1970).

Com a mudança da Capital Federal para Brasília, em 1960, foi criado um novo Tribu-

nal de Contas do Distrito Federal e o antigo, transformado em Tribunal de Contas do Estado da 

Guanabara. Em 1975, os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro foram amalgamados. Os seus 

TCEs foram extintos e fundado o atual Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Os mais recentes Tribunais de Contas Estaduais pertencem a estados desmembrados 

ou oriundos dos antigos territórios nacionais. Nessa categoria, temos os seguintes TCEs: Mato 

Grosso do Sul (1980), Acre (1987), Tocantins (1989) e, � nalmente, em 1991, Amapá, Rondônia e 

Roraima.
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Primeira sede do TCU no Rio de Janeiro. Antiga Academia Imperial de Belas Artes, 1890. Foto Marc Ferrez. [reprodução]
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s primeiras estruturas administrativas em terras maranhenses 

foram instituídas em 1619, com a instalação da Câmara de São 

Luís. O primeiro presidente foi Simão Estácio da Silveira. Nesse 

mesmo ano, foram criados os cargos de Ouvidor-Geral e Pro-

vedor-Mor do Maranhão. Em princípio, as duas funções foram 

acumuladas pelo Ouvidor-Geral.

Ao Provedor-Mor cabiam as atribuições de � scalizar e con-

trolar a arrecadação das rendas e direitos régios, apresentando 

relatório, de forma detalhada, ao rei. Competia ainda a esse ser-A
Vista de São Luís, séc. XVII. Gravura de Andrea Antonio Orazi. [reprodução]
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vidor organizar a Alfândega e, 

ainda, auxiliar o governador 

em alguns assuntos ligados às 

� nanças públicas. O cargo de 

Provedor-Mor do Maranhão 

foi extinto em 1774, quando o 

Estado Maranhão perdeu a sua 

autonomia, � cando subordina-

do ao governo-geral do Brasil.

Em 1621, o rei D. Felipe 

II, de Portugal, visando a ex-

plorar, proteger e povoar as ter-

ras ao norte do Brasil, criou o 

Estado Colonial do Maranhão, 

compreendendo as capitanias 

do Piauí, Maranhão, Grão-Pará 

e Rio Negro (hoje estado do 

Amazonas), passando a  de-

nominar-se Maranhão e Grão-

Pará, em 1654, com a capital 

em São Luís. Em 1737, a capital 

foi transferida para Belém. A 

partir de 1751, passou a se chamar Grão-Pará e Maranhão e, em 1772, o Maranhão e o Piauí foram 

separados do Estado do Grão-Pará e Rio Negro e passaram a formar um novo estado, com a capital 

em São Luís. Em 1774, ambos os estados passaram à subordinação do Estado do Brasil.

Com a criação do Erário Régio pelo rei D. José, em 1761,  foram criadas as Juntas da Real 

Fazenda. Essas Juntas possuíam várias atribuições, sendo uma delas a de administrar os rendi-

mentos, as arrecadações e as despesas das folhas eclesiásticas, civis e militares. Além das Juntas, 

Felipe III da Espanha (II de Portugal), 1634. 
Pintura de Diego Velasquez. [reprodução]
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foram criadas as Contadorias. O controle das receitas e despesas do Maranhão � cou subordinado 

à Contadoria da África Ocidental, Maranhão e Bahia.

Após chegar ao Brasil, D. João VI editou o Alvará de 28 de junho de 1808, que criou o Erário 

Régio e o Conselho da Fazenda. Dentro da estrutura prevista nesse Alvará, havia três Contadorias 

Gerais, � cando o Maranhão vinculado à Terceira Contadoria ao lado da Bahia, Pernambuco, Pará, 

Ceará, Piauí, Paraíba, Ilhas do Cabo Verde, Açores, Madeira e África Ocidental.

O controle das contas imperiais

Com a Proclamação da 

Independência do Brasil, em 

1822, o Brasil adquiriu a sua 

autonomia político-admin-

istrativa. Em 1824, teve a sua 

primeira Carta Constituinte, 

outorgada por D. Pedro I. Dez 

anos depois, essa Constituição 

foi alterada pela Lei nº 16, de 

12 de agosto de 1834, que cri-

ou as Assembleias Legislativas 

Provinciais, suas organizações 

e competências.

No art. 10, inciso VI da 

referida Lei, estava previsto, 

como uma das competên-

cias dessas Assembleias, a de 

legislar sobre repartição da 

contribuição direta pelos mu-
Usos e costumes de alguns habitantes de São Luís, 1820. 

Pinturas de Joaquim Cândido Guillobel.[reprodução]
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nicípios da Província e sobre a � scalização do emprego das rendas públicas provinciais e munici-

pais, e das contas da sua receita e despesa.

Pelo Decreto Regencial, de 26 de março de 1833, foi criado o Regulamento das Adminis-

trações de Diversas Rendas. O art. 1º desse decreto determinava que a administração das diver-

sas rendas nacionais nas províncias � cariam sob a incumbência das Tesourarias de Fazenda das 

Províncias, em substituição às antigas Contadorias.

O Maranhão criou o seu Tesouro Público Provincial por intermédio da Lei nº 62, de 9 de 

junho de 1838. Sua composição era a seguinte: um Inspetor, um Contador, um Procurador Fiscal 

e um Secretário. O Tesouro era subordinado diretamente ao Presidente da Província e por incum-

bência administrar, distribuir, contabilizar e � scalizar todas as rendas públicas provinciais.

Largo do Palácio (atual Praça Dom Pedro II), 1855. Litografi a de Friedrich Hagedorn. [reprodução]



34

TCE-MA 70 anos

Regulamento do Tesouro Público do Estado do Maranhão. Jornal do Maranhão. 20 de maio de 1890, página 1. [reprodução]
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No art. 15 da lei de Criação do Tesouro Público estava determinado que competia à Assem-

bleia Provincial nomear, todos os anos, uma comissão de três membros seus para analisar a doc-

umentação relativa à receita e à despesa contabilizada pelo Tesouro Público e propor as medidas 

legislativas que se � zessem necessárias. 

Por ordem do Presidente da Província, o orçamento anual era elaborado pelo Tesouro Pú-

blico, aprovado pela Assembleia Provincial e, posteriormente, publicado nos principais jornais 

do Maranhão. O exercício � nanceiro era compreendido entre 1º de julho e 30 de junho do ano 

seguinte. 

Mensalmente, o Tesouro Público elaborava, apresentava e publicava um balanço das receitas 

e das despesas provinciais daquele período. Findado o exercício � nanceiro, elaborava o relatório 

referente à administração, arrecadação, � scalização e distribuição das rendas provinciais, que era 

apresentado, posteriormente, pelo Presidente da Província, na Assembleia Provincial.

 

Prédio do Tesouro Público do Estado do Maranhão, 1908. Fotografi a de Gaudêncio Cunha. [reprodução]
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O Controle de Contas na República Velha
Após a Proclamação da República, em 1889, ocorreram diversas mudanças político-admin-

istrativas nas esferas federais, estaduais e municipais. No Maranhão, o Tesouro Público Provincial 

foi transformado em Tesouro Público do Estado. O seu Regulamento foi expedido, em 29 de maio 

de 1890, pelo Presidente provisório do Estado do Maranhão, José � omaz da Porciúncula.

Praça Gonçalves Dias, São Luís. [reprodução]
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O Tesouro passou a ser composto por oito departamentos: Inspetoria, Secretaria, Procura-

doria Fiscal, Primeira Seção, Segunda Seção, Tesouraria, Cartório e Porta, cabendo ao Inspetor, 

como autoridade maior do Tesouro, apresentar, conjuntamente com o Procurador Fiscal e o Chefe 

de Seção mais antigo, um relatório contábil, no � m do exercício � nanceiro, e mais dois, em datas 

aleatórias, ao Chefe do Executivo Estadual, que posteriormente os apresentariam ao Congresso 

do Estado.

Em 15 de dezembro de 1892 foi expedido um novo regulamento para o Tesouro do Estado. 

De acordo com o art. 1º do Capítulo I, “O � esouro do Estado é a repartição encarregada da ar-

recadação das rendas publicas e da � scalisação das despezas regularmente auctorisadas.”11

Com esse novo regulamento, o Tesouro passou a ser composto por 9 departamentos: Inspe-

toria, Secretaria, Procuradoria Fiscal, Primeira Seção, Segunda Seção, Terceira Seção, Tesouraria, 

Porta e Armazéns. A apresentação do Relatório Contábil permaneceu como já era prescrito no 

Regulamento de 1890.

Cerca de duas décadas depois foi criada a Secretaria da Fazenda, em substituição ao Tesouro 

do Estado. A regulamentação foi  feita pelo Decreto nº 11, de 26 de agosto de 1914. Era dividida 

em duas seções: Gabinete e Secretaria, sendo esta última subdividida em Pagadoria e Procurador-

ia Fiscal.

Conforme previsto no parágrafo 1º, art. 4º, Capítulo I do referido Decreto, era competência 

da Pagadoria: “Examinar arithmeticamente todos os documentos relativos à receita e despeza 

publicas, que derem entrada na Secretaria, veri� car-lhes a legalidade e authenticidade e instruir 

convenientemente todos os papeis que tenham de subir a despacho, de modo a melhor esclarecer 

o assumpto sobre que versem.”12

Dentre várias outras atribuições da Pagadoria estava também a tomada de contas dos re-

sponsáveis para com a Fazenda do Estado, nos períodos marcados pelas leis, regulamentos e in-

struções. O julgamento dessas “prestações de contas” era uma das atribuições do Secretário da 

Fazenda.
11  REGULAMENTO do Thesouro Público do Estado do Maranhão. Diário do Maranhão, São Luís, p. 1, 30 maio de 1890. 
12  MARANHÃO. Decreto-Lei nº 11, de 26 de agosto de 1914. Dispõe sobre a criação da Secretaria da Fazenda, em substituição ao Tesouro do Estado. 

Coleção Leis e Decretos, São Luís, 1914. 



38

TCE-MA 70 anos

O Controle de Contas 
na Era Vargas

Interventor Paulo Ramos

Durante a Era Vargas (e 

seu modelo de governo cen-

tralizador) foram nomeados 

interventores federais em to-

dos os estados, que, por conse-

guinte, nomeavam os prefeitos 

dos municípios. O interventor 

governava com o auxílio de um 

Conselho Administrativo, que 

analisava e dava o parecer sobre 

projetos e ações do governo.

Nesse período, o controle 

das contas públicas � cou sob 

responsabilidade da Diretoria 

de Fazenda, cujo regulamen-

to foi expedido por meio do 

Decreto Estadual nº 358, de 

30 de dezembro de 1932. As 

repartições públicas estaduais e 

as prefeituras municipais eram 

obrigadas a remeter anualmente 

os dados contábeis ao Departa-

mento Geral de Estatística da 

Diretoria de Fazenda.
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Vistas Panorâmicas de São Luís, Miécio Jorge, 1950
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Com a expedição do Decreto nº 19, de 27 de dezembro de 1937, a Diretoria de Fazenda teve 

um novo regulamento aprovado, trazendo algumas alterações e inovações em relação ao regula-

mento de 1932.

No âmbito do controle das contas públicas, foi criada, dentro da estrutura desse Departa-

mento, a Seção de Tomada de Contas. Uma das atribuições desta seção era a organização e prepa-

ro dos processos de tomada de contas de todos os responsáveis pelos bens do Estado ou por bens 

de terceiros con� ados pelo Estado à sua guarda.

Poucos anos depois, a Seção de Tomada de Contas foi extinta, em virtude das normas � nan-

ceiras aprovadas pelo Decreto-Lei federal nº 2.416, de 17 de julho de 1940, que determinou que 

os serviços de contabilidade pública fossem superintendidos e centralizados em um único órgão.

 Atendendo a essa determinação federal, o Interventor Paulo Ramos criou, por meio do 

Decreto-Lei estadual nº 584, de 10 de março de 1942, o Departamento Central de Contabilidade 

(DCC), com atribuições de controlar e centralizar os serviços gerais de contabilidade do Estado e 

municípios.

 Esse departamento ostentava a seguinte composição em seu quadro de servidores � xos: 

um diretor em comissão, como chefe geral e coordenador dos serviços; um estatístico-chefe; doze 

guarda-livros; um arquivista; um porteiro e três serventes. Havia, também, algumas funções grat-

i� cadas para o chefe de contabilidade e para os dois chefes de seção. Além desses servidores, o 

DCC contava com os serviços de “Pessoal Variável”: um amanuense, sete guarda-livros, dois op-

eradores, dois auxiliares de escritório, um datilógrafo e quatro auxiliares de mecanização.

 O DCC era organizado em três divisões: a primeira divisão responsável pelos serviços de 

direção geral, administração e coordenação; a segunda divisão pelos serviços de contabilidade; e 

a terceira divisão pelos serviços mecanizados e de tomada de contas.

 Em 1946, o Brasil vivia um processo de redemocratização com a promulgação de uma 

nova Carta Constitucional. Assim, paulatinamente, foi sendo extinta a estrutura administrativa 

centralizadora da Era Vargas. No Maranhão, uma das medidas adotadas, nesse processo de re-

struturação administrativa, foi a extinção do DCC, tendo sido criado em seu lugar o Tribunal de 

Contas do Estado, organismo que será objeto de estudo do próximo capítulo.
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Balanço fi nanceiro 1941. Jornal O Imparcial, 24 de julho de 1942.
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m consonância com o processo de redemocratização pelo qual 

passava o Brasil, o Estado Maranhão decidiu criar o seu Tribunal 

de Contas. O jornal O Combate, de 28 de janeiro de 1946, nos 

trouxe preciosas informações acerca dos antecedentes da criação 

dessa Corte de Contas:
O Partido epublicano aqui che� ado pelo dr. Lino Machado, por 
intermédio de seu órgão de imprensa rompeu, desde anteon-
tem, as relações eordialidade que vinha mantendo com o atual 
Gôverno do Estado.
Ignorando o verdadeiro móvel dessa atitude, presume o Chefe 
do Executivo ter sido a mesma decorrente do fato de se haver 

E
Palácio dos Leões, 1950 - Miécio Jorge [reprodução]
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recusado, determinantemente, o Exmo. Sr. Interventor Federal criar o Tribunal de Contas do Estado, 
por considerar tal órgão desnecessário à administração estadual, ao mesmo tempo que evitou uma 
despesa inoperante para o Estado de cerca de Cr$ 5.000.000,00 por ano.
  Essa deliberação do Chefe do Govêrno contrariou, certamente, os interesses do Partido Republicano, 
pelo qual foi pleiteada a criação do referido Tribunal e a apresentação, para êle, de seus candidatos drs. 
Heitor Pinto e Manoel Matias das Neves Neto.
E não é só. O Tribunal de Contas seria constituído por 5 membros, com a denominação de Ministros, 
padrão Z3 e vencimentos mensais de Cr$ 5.000,00, � cando-lhes asseguradas as mesmas garantias de 
‘vitalicieda, [sic] inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos’ conferidos aos Desembargadores 
do Tribunal de Apelação, inclusive as que lhes são outorgadas em caso de ‘inatividade’.13

A Nota O� cial expedida pelo Executivo não foi bem recebida pelos membros do Partido Re-

publicano, que responderam, no mesmo jornal, na edição de 30 de janeiro de 1946, assinada por  

Heitor Pinto:   
[…] 1) É sabido que, ante o movimento de redemocratização do país, vem sendo extintos, pelos gov-
ernos, os orgãos de carater fascista, tais como Conselho Administrativo, Departamento de Municipal-
idades, Departamento de Serviço Público (DSP) e outros mais, restaurando-se ou creando-se, em sua 
substituição, o órgão, fundamentalmente democrático e constitucional, que é o Tribunal de Contas, 
controlador do movimento � nanceiro do Estado.
2) Sugerida por outrem ao senhor Interventor Federal a possibilidade da creação dêsse órgão entre 
nós, acolheu S. Excia. a idéa, alvitrando fôsse conseguida a legislação de outros Estados, referente ao 
assunto, tendo sido obtida a do Ceará, onde se déra a restauração de um Tribunal, compôsto agora de 
sete juízes.
3) Essa documentação foi passada ás mãos do dr. Antonio Jaber, Diretor do Departamento de Serviços 
Públicos, para estudo e elaboração de um ante-projeto, tendo êste titular apresentado o seu trabalho 
ao dia seguinte, em longa e fundamentada exposição de motivos, sugerindo ao senhor Interventor a 
creação do Tribunal de Contas, mediante a extinção do Departamento das Municipalidades, o que 
importaria em uma redução de despesa de Cr$ 68.000,00 anuais para o Estado.
[…] 5) Sabedor, portanto, da possibilidade da creação dêsse Tribunal, que de extraordinario haveria 
em que eu me candidatasse a um dos restantes cargos, de-vez-que a sua maioria já estava com candi-
datos, incluindo-se entre êstes o dr. Antonio Jaber e um candidato do irmão do Interventor?14”

 Essa primeira tentativa de criação do Tribunal de Contas acabou sendo rejeitada pelo então 

interventor Eleazar Campos, em decorrência, principalmente, da disputa pelos cargos de juiz entre 

13 INTERVENTORIA Federal. Nota ofi cial [do] dia 26.1.1946. O Combate, São Luís, p. 1, 28 jan. 1946. 
14 PINTO, Heitor. Primeira resposta a uma nota “ofi cial” ganancia de judeu. O Combate, São Luís, p. 1, 30 jan. 1946.
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os membros do Partido Social Trabalhista (PST) e do Partido Republicano (PR). Porém, a justi� cava 

de que isso criaria um aumento nas despesas públicas era algo pertinente e relevante para o governo 

diante das di� culdades � nanceiras pelas quais passava o Estado do Maranhão, naquele período.

 Em fevereiro de 1946, Saturnino Bello assumiu o cargo de Interventor do Maranhão, em sub-

stituição a Eleazar Campos. Durante as viagens de Saturnino para fora do Estado, quem assumia, 

interinamente, a che� a do Executivo era o desembargador Elisabeto Barbosa de Carvalho. Coube a 

ele, durante uma de suas substituições, remeter ao Conselho Administrativo do Estado do Maranhão 

um projeto de Decreto-Lei para uma grande reforma administrativa, com a criação de três secre-

tarias: Secretaria do Interior, Justiça e Segurança; Secretaria da Fazenda e Produção; e Secretaria da 

Educação e Saúde Pública. Além dessas secretarias, estava prevista também a criação do Tribunal de 

Contas, conforme foi noticiado na página 6 do jornal Diário de São Luiz, de 24 de dezembro de 1946, 

nos seguintes termos:
[…] as novas secretarias � carão assim organizadas: Secretaria do Interior, Justiça e Segurança, inte-
grando as seguintes repartições: Palácio, Departamento Estadual de Estatística, Departamento das 
Municipalidades, Departamento Estadual de Indústria e Comércio, Serviço de Imprensa O� cial, Tri-
bunal de Apelação, Justiça de Entrância, Serviço de Juri, Justiça Militar, Ministério Público, Serviço de 
Correição, Polícia Civil, Polícia Militar, Penitenciária e Cadeias do interior.
Integram a Secretaria da Fazenda e Produção: a Contadoria Central, a Procuradoria dos Feitos da 
Fazenda, Arquivo Geral, Recebedoria do Estado, Inspetoria Geral do Imposto Sôbre Vendas se [sic] 
Consignações, Coletorias e Postos Fiscais e Serviço de Economia Agricola.
A Secretaria da Educação e Saude Publica compreende: Departamento de Educação, Publiotéca [sic] 
Publica, Estação Transmissora PRJ-9, Departamento de Saude Publica, Hospital Colônia “Nina Ro-
drigues”, Departamento Estadual da Criança.15

15  VÃO SER descentralizados os serviços públicos: serão criadas três secretarias de Estado e um Tribunal de Contas. Jornal Diário de São Luiz, São Luís, p. 6, 24 
dez. 1946.
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A reforma administrativa foi aprovada. Em 30 de dezembro de 1946, o interventor federal 

no Maranhão, Saturnino Belo, assinou o Decreto-Lei nº 1.434, que extinguiu o Departamento 

Central de Contabilidade e criou o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

No art. 3º do referido Decreto-Lei estão registradas as principais atribuições do TCE:
Art. 3º – O Tribunal de Contas será o � scal da administração � nanceira do Estado; registrará, previa-
mente, e acompanhará a execução das respectivas leis orçamentárias.
§ 1º – Estão sujeitos ao registro prévio do Tribunal todos os atos da administração publica estadual 
que importarem em despesa não prevista nas leis orçamentárias. A recusa do registro terá caráter 
proibitivo.
§ 2º – As concessões para exploração de serviços públicos, os emprestimos e operações de crédito e os 
contratos que interessarem imediatamente á receita e á despesa só se reputarão perfeitos e acabados 
quando registrados pelo Tribunal.
§ 3º – Ressalvados os casos de comprovada boa fé, será responsável, civil e criminalmente, todo aquele 
que autorizar o pagamento de despesa não registrada no Tribunal e dependente do registro dele.16

Para a composição do seu pleno, inicialmente foram  indicados cinco membros para o cargo de 

juiz. No entanto, o Decreto-Lei nº 1.434/1946, no seu art. 7º, de� niu que o Tribunal de Contas seria 

composto “de quatro membros ocupantes dos cargos, que � cam criados, de Juiz do Tribunal de Con-

tas, padrão Z4, e dois suplentes, livremente nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, escolhidos 

entre brasileiros natos, maiores, de reconhecida idoneidade moral e capacidade intelectual.”17

Para ocupar esses cargos de juiz do TCE foram nomeados, em princípio, Humberto Pinho Fon-

seca e Celso Ribeiro de Aguiar, oriundos do Conselho Administrativo do Estado; Cícero de Neiva 

Moreira, diretor do Departamento Central de Contabilidade; e, posteriormente, Joaquim Salles de 

Oliveira Itapary, juiz e ex-chefe de Polícia, no governo do interventor Saturnino Bello.

O Tribunal de Contas foi criado sem ter sede. Instalado em 2 de janeiro de 1947, na Sala de 

Despacho do Palácio dos Leões,  participaram da primeira sessão o interventor Saturnino Belo e 

os recém-nomeados juízes, Humberto Pinho Fonseca, Celso Ribeiro de Aguiar e Cícero de Neiva 

Moreira.

16  MARANHÃO.  Decreto-Lei Nº 1.434 de 30 de dezembro de 1946. Extingue o Departamento Central de Contabilidade (D.C.C), cria o Tribunal de Contas  e a Conta-
doria Central e dá outras providências. Diário Ofi cial [do] Estado do Maranhão, Poder Executivo, São Luís, 30 dez.1946. 

17  MARANHÃO, Op. cit.
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Terceira sede do TCE-MA

Segunda sede do TCE-MA.

Terceira sede do TCE-MA

Segunda sede do TCE-MA.
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Travessa Couto Fernandes, S/N, sede do TCE no período de 1965-2002.

Rua 7 de setembro, 515, sede do TCE no período de 1957-1965.

Travessa Couto Fernandes, S/N, sede do TCE no período de 1965-2002.

Rua 7 de setembro, 515, sede do TCE no período de 1957-1965.
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A segunda sessão do TCE ocorreu em 8 de fevereiro 

daquele ano, no mesmo local, com a presença dos juízes 

da primeira sessão e de Joaquim Salles de Oliveira Itapa-

ry, que tomou posse, como juiz do Tribunal de Contas, e 

foi aclamado como seu primeiro presidente.

Antonio José Cordeiro foi nomeado para o cargo de 

Secretário do TCE, através do Decreto de 29 de março de 

1947, � cando nesse cargo até 4 de janeiro de 1949, quan-

do pediu exoneração para exercer outro cargo público 

estadual de natureza efetiva. Em seu lugar foi nomeado 

Secretário do Tribunal Almir Ferreira Valle.

Para que o TCE iniciasse de fato as suas atividades, 

era necessário que tivesse sede e servidores. Desse modo, 

o Interventor Saturnino Belo cedeu o casarão de nº 22 da 

Praça de São João e alguns servidores de outros 

órgãos e secretarias estaduais foram postos à 

disposição. Eram eles:

Josefa Ramos de Sousa Santos foi uma 

das primeiras servidoras a � car à disposição do 

TCE, pela portaria nº 89, de 03 de fevereiro de 

1947, publicada no Diário O� cial de 24 de fe-

vereiro de 1947. Ela era vinculada à Secretaria 

de Estado dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública.

Maria Luiza Furtado da Silva, Maria Lui-

za Neiva Dias Carneiro, Lavínia Jansen Muniz 

e Diva de Almeida Serra pertenciam à Sec-

retaria de Estado dos Negócios da Fazenda e 

Interventor Saturnino Belo

Primeira sede do TCE (1947-1957), Praça de São João, 22
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Produção,  foram postas à disposição do TCE, através de Decreto de 24 de março de 1947, publicado 

no Diário O� cial de 26 de março de 1947.

Maria José Ferreira Alves, Itauréa do Brasil Valente Viana, Maria Alves Cerqueira são oriundas 

da Secretaria do Interior, Justiça e Segurança. João Nepomuceno Moreira e Braz Odorico Calvet do 

Departamento Central de Contabilidade e Clóvis Rogério da Silva da Contadoria Central. Todos 

foram postos à disposição do TCE por meio do mesmo Decreto de 24 de março de 1947.

Edite de Barros Lindoso veio do Departamento Estadual de Indústria e Comércio, � cando pos-

ta à disposição através do já referido Decreto. Permaneceu poucos meses, sendo desligada do Tribu-

nal de Contas, em 29 de julho de 1947.

Antonio Castro Ribeiro era o� cial despachante, em disponibilidade e foi designado para prestar 

serviços no Tribunal de Contas, pelo Decreto de 21 de março de 1947, publicado no Diário O� cial de 

27 de março de 1947. Permaneceu também por pouco tempo, visto que, por Ato do governador, de 

29 de julho de 1947, foi designado para o exercício na Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, 

Justiça e Segurança.

E � nalmente, Joel Nonato da Silva, que ingressou no serviço público estadual em 11 de abril de 

1946, como servente do Conselho Administrativo do Estado. Foi posto à disposição pelo comentado 

Decreto de 24 de março de 1947. Quando o TCE instalou-se no casarão de nº 22 da Praça de São 

João, Centro de São Luís, as chaves foram entregues a ele, que tinha entre suas atribuições funcionais, 

abrir e fechar, todos os dias, as portas do velho sobrado, cujo segundo pavimento abrigava o TCE.

Observando essa relação de primeiros servidores, veri� ca-se que as mulheres representavam 

quase setenta por cento desse quantitativo. Naquele momento inicial da história do Tribunal de Con-

tas, a presença feminina foi fundamental para a estruturação e desenvolvimento das atividades desse 

órgão. Algo que, diga-se de passagem, é signi� cativo, não somente naquele momento, mas ao longo 

de toda a história do TCE.

Por meio do Decreto-Lei nº 1545, de 26 de julho de 1947, criou-se o quadro próprio do TCE, es-

truturado em Secretaria, Seção de Despesa, Seção de Receita, Seção de Tomada de Contas e Portaria. 

A partir de então, os servidores cedidos foram incorporados ao quadro da Corte de Contas.
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Da esquerda para a direita, Presidente Joaquim Itapary, Lavínia Muniz, Josefa Ramos e servidor não identifi cado.

Da esquerda para a direita, Antônio José Cordeiro, pessoa não identifi cada, Presidente Joaquim Itapary, 
pessoa não identifi cada, João Hermógenes de Matos e Walbert de Azevedo Ribeiro

Da esquerda para a direita, Presidente Joaquim Itapary, Lavínia Muniz, Josefa Ramos e servidor não identifi cado.Da esquerda para a direita, Presidente Joaquim Itapary, Lavínia Muniz, Josefa Ramos e servidor não identifi cado.
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Uma tentativa de extinção do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

A criação do Tribunal de Contas do Estado foi um dos últimos atos administrativos do inter-

ventor Saturnino Belo, visto que, como parte do processo de redemocratização, houve eleições em 

1947, sendo eleito Sebastião Archer da Silva para governador do Estado do Maranhão.

Após dois anos de governo, Sebastião Archer decidiu extinguir o Tribunal de Contas do Estado, 

em virtude dos obstáculos que esse órgão representava, pelas suas atribuições constitucionais, aos 

seus atos administrativos, e também porque a maioria do pleno do TCE fazia oposição ao seu gover-

no. Mas, a extinção desse órgão não era uma prerrogativa do governador, e sim, do Poder Legislativo. 

Desse modo, em outubro de 1949, entrou em discussão na Assembleia Legislativa o projeto apresen-

tado pelo deputado Fernando Carvalho, propondo a extinção do Tribunal de Contas do Estado.

Assim, a Assembleia Legislativa foi convocada, extraordinariamente, conforme noticiado pelo 

jornal O Combate, de 10 de janeiro de 1950:
Entra na fase de um apronto � nal o plano dessa nova 
imoralidade que vai ser a convocação extraordinária da 
Assembleia Legislativa, a ser feita nos proximos dias.
[…] O Congresso vai ser convocado apenas para cohon-
estar, legalmente, planos políticos da situação, entre os 
quais avulta a extinção do Tribunal de Contas, justi� cado, 
nos idos da Constituinte por aqueles que agora querem 
acaba-lo como uma necessidade premente, para a admin-
istração publica.
Não contando, hoje, naquele colegio, com maioria la-
murgica, [sic] capaz de aprovar, de cruz, odos[sic] os 
gastos que venham a ser feitos e aceitar as mais incríveis 
prestações de contas, o governo não pode consentir na 
sobrevivência do Tribunal.
Enquanto os escrúpulos naturais de outros administra-
dores, gostariam de ter, agora mais do que nunca, um 
orgão imparcial, que pudesse endossar, perante a opinião, 
o bom emprego dos dinheiros publicos, paradoxalmente 
o governo local esforça-se para não ter, quanto antes, 
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quem lhe � scalise os gastos.
Por esse motivo, alem de outros, todos eles de ordem politico-partidarias, teremos a convocação ex-
traordinaria da Assembleia; à qual não será submetido, por intermedio do Executivo, qualquer projeto 
urgente relacionado com o bem comum.
Dez mezes apenas faltam para os comícios de outubro. Esperar a reunião ordinaria do Legislativo, 
que só se dará, no prazo constitucional, em 28 de julho, seria desastroso para os projetos politicos da 
situação.
Durante sete meses que faltam ainda, o Tribunal de Contas aí estaria, vigilante, impedindo que o 
dinheiro que ainda resta no Tesouro fosse distribuido, em forma de dividendos, para a clentela [sic] 
eleitoral.
Resta, é bem sabido, o Banco do Estado, mas é forçoso reconhecer o quanto esse já foi onerado com os 
emprestimos, os � nanciamentos e as transações necessarias para manter, a ‘lealdade’ de varios depu-
tados governistas e comprar o apoio de alguns ‘transfugas’.
Por esse motivo, tornou-se inadiável a convocação, extraordinaria, que vai ser feita, como uma imoral-
idade a mais, entre tantas outras.18

Vale ressaltar que esse mesmo jornal O Combate havia criticado, duramente, a criação do TCE, 

julgando-o desnecessário e oneroso para os cofres públicos. Agora, diante de um novo contexto, tor-

nara-se o � el defensor da sua existência e função social.

A estratégia adotada pelo Poder Legislativo maranhense para a extinção do Tribunal de Con-

tas foi suprimir da Constituição Estadual de 1947 os arts. 44, 45 e 46, supondo-se que, apagando 

qualquer referência ao TCE, naquela vigente Carta Constitucional do Maranhão, extinguir-se-ia o 

referido tribunal.

O desfecho dessa manobra dos Poderes Executivo e Legislativo maranhenses foi publicado pelo 

mesmo jornal, em 6 setembro de 1950, p.1e 4:
Consumada a primeira imoralidade, alguem de senso advertiu os “sabios” palacianos que o Tribunal 
não havia sido extinto, pela simples razão de que a Constituição do Estado não o criou nem o manteve. 
Apenas revigorou as suas prerrogativas, já estabelecidas no Decreto-Lei nº 1.434, de 30 de Dezembro 
de 1948, do Conselho Administrativo do Estado, sancionado pelo Interventor Federal.
O que � zeram os carneiros da Assembleia, pela Lei nº 4, de 10 de agosto deste ano, foi mutilar a Con-
stituição, suprimindo toda a seção V, do capítulo II, composta dos artigos 44, 45 e 46, e como não 
providenciaram a sua reestruturação, a Lei Magna do Estado representa uma verdadeira aberração, 
faltando-lhe uma seção inteira e saltando do artigo 43 para o 47.19

18 SERÁ apenas uma imoralidade a mais, entre tantas outras, a convocação extraordinária. O Combate, São Luís, p. 1, 10 jan. 1950. 
19 PINGOS de fogo. O Combate, São Luís, p. 1, 6 set. 1950.
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Após esses equívocos, a Constituição Estadual de 1947 acabou não sendo alterada pela referida 

Lei nº 4, de 10 de agosto de 1950, e o governador Sebastião Archer não atingindo seus objetivos de 

extinguir o órgão � scalizador dos gastos públicos estaduais.

A alternativa encontrada pelo então governador para não ser controlado pelo TCE, visto não 

ter conseguido extingui-lo, foi obter a maioria do Pleno, que havia iniciado, conforme o Decreto-Lei 

nº 1.434, de 30 de dezembro de 1946, com quatro juízes e dois suplentes. A partir da promulgação da 

Constituição Estadual (1947), o número de juízes ampliou-se para cinco.

O Poder Legislativo maranhense aprovou a Lei nº 395, de 22 de agosto de 1950, que resta-

beleceu para quatro o número de juízes do Tribunal de Contas. O governador Sebastião Archer, 

respaldado por essa Lei e pelas suas atribuições constitucionais, em ato de 24 de agosto de 1950, pôs 

em disponibilidade o juiz Humberto Pinho da Fonseca, livrando-se, assim, de um dos seus maiores 

opositores naquele órgão.

Em atos de 24 e 26 de agosto de 1950, o Governador nomeou João Severiano Bayma e Cássio 

Reis Costa, respectivamente, para o cargo de suplente de juiz do TCE. Porém, logo no início de 1951, 

eles foram elevados à condição de juízes substitutos, por meio da Lei nº 528, de 24 de janeiro de 1951, 

que suprimiu os dois cargos de juiz suplente e criou dois cargos de juiz substituto.

E assim, o governador Archer, em janeiro de 1951, quando encerrou o seu mandato, já possuía 

boas relações com o Tribunal de Contas. Apenas dois juízes dos nomeados pelo interventor Saturni-

no Belo ainda permaneciam lá: Cícero Neiva e Joaquim Sales de Oliveira Itapary.

 Celso Aguiar pediu exoneração, José Martins de Freitas havia falecido e Humberto Pinho da 

Fonseca foi posto em disponibilidade.
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As Primeiras Sedes

 O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão iniciou as suas atividades na Sala de Despacho 

do Palácio dos Leões, sede do governo estadual, onde foram realizadas quatro sessões: 2 de janeiro 

de 1947, 8 e 25 de fevereiro de 1947 e 16 de março de 1947.

 Sensível às necessidades do Tribunal, o Governo do Estado cedeu o casarão de nº 22, da Praça 

de São João, no Centro da cidade de São Luís, para servir de sede desse órgão, onde foi realizada a 

quinta sessão do TCE-MA, em 11 de abril de 1947, isto é, a primeira ocorrida em sede própria.

 No � nal da década de 1950, o Tribunal de Contas já possuía uma estrutura administrativa 

mais ampla e complexa, e com um quantitativo maior de servidores. As apertadas salas, no segundo 

pavimento do sobradão da praça de São João, não atendiam mais às necessidades do TCE.

 Na sessão do dia 27 de março de 1957 foi anunciada pelo então presidente Cicero Neiva Morei-

ra a mudança de sede do TCE para o edifício localizado na rua 7 de Setembro, 515.

 Essa nova sede do TCE era um sobrado pertencente a um grupo de proprietários que � rmou 

um contrato de aluguel com o Tribunal de Contas. No dia 25 de fevereiro de 1957, o então presidente 

do Tribunal, Cícero Neiva Moreira, e um dos coproprietários do imóvel, o senhor Antônio Hadade, 

assinaram o contrato de locação na secretaria do TCE.

 O contrato de aluguel do edifício foi renovado por diversas vezes, até que o governo do Estado 

cedeu, em 1965, o prédio localizado na travessa Couto Fernandes, s/n, onde o Tribunal de Contas 

funcionou até o � nal de 2002, quando foi inaugurada a sua sede própria, na Avenida Carlos Cunha.

Primeira e terceira sede do TCE. [reprodução]
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O Controle Externo dos Municípios

 Por meio da Lei Estadual nº 3086, de 15 de outubro de 1970, foi implementada, no Tribunal de 

Contas do Estado, a � scalização � nanceira e orçamentária dos municípios maranhenses, envolvendo 

suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e, ainda, as Câmaras 

municipais. Porém, o TCE não dispunha de servidores capacitados e nem estrutura física adequada 

para executar tais atribuições. Foi necessário alugar um prédio e nomear alguns contadores, advoga-

dos e engenheiros civis para exercerem essas atividades, inerentes ao controle externo.

 Em 1971, o Tribunal de Contas do Estado, com o apoio do governador Pedro Neiva de Santa-

na, constituiu um grupo de trabalho com técnicos capacitados e passou a receber e analisar, de forma 

rigorosa, as prestações de contas dos prefeitos e presidentes de Câmara. Aqueles municípios, cujas 

contas foram desaprovadas, tiveram, como primeiras punições, a suspensão de repasse do ICM.

Esse foi comentado na página 1 do jornal do Maranhão, de 15 de agosto de 1971:
Naturalmente que essa atitude do Governador não está sendo bem vista por muitos Deputados, es-
cudos que são dos senhores Prefeitos, nas horas mais graves. Para o Deputado interessa defender o 
prefeito certo ou errado, porque assim estará defendendo seus votinhos. É óbvio.
Cabe, entretanto, ao Governador e ao Tribunal de Contas procurar evitar ingerências dêsses Depu-
tados junto ao Grupo de Trabalho, como outros interessados, dando o prestígio e a segurança que 
aqueles bravos técnicos necessitam, porque muitos tentarão conturbá-los.20

 As ações de controle externo das contas municipais pelo Tribunal de Contas do Estado foram 

interrompidas em 1981, com a criação do Conselho de Contas dos Municípios, e retomadas em 1993, 

com a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios.   

20 GOVERNADOR aperta prefeitos. Jornal do Maranhão, São Luís, p. 1, 15 ago. 1971.



58

TCE-MA 70 anos

Lei n° 3086, de 15 de outubro de 1970 [reprodução]
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O Pleno do Tribunal de Contas
 

Como já comentado, o TCE tinha, na composição inicial do Pleno, quatro membros efetivos, 

com títulos de juiz do Tribunal de Contas, e dois juízes suplentes. No entanto, a Constituição Estad-

ual de 1947, art. 44, caput e parágrafo 1º traz a seguinte redação a respeito deste assunto:
Art. 44 - O Tribunal de Contas terá sua sede na Capital e exercerá sua jurisdição em todo o Estado.
§ 1º – seus juízes, em número de cinco, serão nomeados pelo Governador dentre brasileiros natos, 
maiores de trinta anos, de reconhecida idoneidade moral e capacidade intelectual, podendo o número 
deles ser alterado por lei, mediante proposta do Tribunal.21

Para se adequar ao texto constitucional, em julho de 1947, foi eleito José Martins de Freitas, 

como o quinto juiz do TCE. Posteriormente, outras alterações foram implementadas por meio de 

leis estaduais, como a Lei nº 395, de 22 de agosto de 1950, que restabeleceu o art. 7º do Decreto-Lei 

nº 1.434, de 30 de dezembro de 1946. Ou seja, o Pleno do TCE voltou a ter quatro juízes efetivos e 

dois suplentes.

No entanto, no ano seguinte, a Lei nº 528, de 24 de janeiro de 1951, suprimiu os dois cargos de 

juiz suplente e criou dois cargos de juiz substituto. Posteriormente, a Lei nº 1351, de 5 de setembro 

de 1955, elevou para quatro o número de juízes substitutos.

Apenas três anos depois, por meio da Lei nº 1600, de 14 de junho de 1958, foram extintos os 

cargos de juiz substituto e criados três cargos de juiz efetivo, elevando-se para sete o número de� ni-

tivo de juízes do TCE. Conforme previsto nessa lei, três juízes substitutos foram aproveitados para o 

preenchimento das vagas criadas, � cando o quarto, em disponibilidade.

No ano seguinte, a Lei nº 1777, de 11 de março de 1959, alterou a denominação de juiz do Tri-

bunal de Contas para ministro do Tribunal de Contas.

A Constituição Estadual de 1967 recebeu a Emenda Constitucional nº 01, de 28/02/1970, al-

terando a denominação do cargo que passou de ministro para conselheiro.

 

21 MARANHÃO. Constituição (1947). Constituição do Estado do Maranhão. São Luís: Assembleia Legislativa do Estado, 1947.
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Linha Sucessória da Presidência do TCE

 A eleição do primeiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Joaquim 

Sales de Oliveira Itapary, se deu por aclamação, na sessão realizada pelo TCE, em 8 de fevereiro de 

1947, no Palácio dos Leões. Até o ano de 1977, a eleição para presidente ocorria, anualmente, com 

direito à reeleição. Desse modo, Joaquim Sales de Oliveira Itapary permaneceu, como presidente do 

TCE, até a sua aposentadoria, em 1954, sendo reeleito seguidamente. Durante esse período, exerce-

ram a vice-presidência os seguintes juízes: Celso Aguiar (1947), Humberto Pinho da Fonseca (1948), 

Cícero Neiva (1949, 1950, 1952 e 1954), Walbert de Azevedo Ribeiro (1951) e Ruy Ribeiro de Moraes 

(1953).

 Com a aposentadoria de Joaquim Itapary, Cícero Neiva assumiu a Presidência (1954) e Wal-

bert de Azevedo Ribeiro, a Vice-Presidência; Ruy Ribeiro de Moraes foi eleito presidente, em 1955, 

e Walbert de Azevedo Ribeiro reeleito vice-presidente; Em 1956, Walbert de Azevedo Ribeiro ele-

geu-se presidente, em 1956, tendo Cícero Neiva, como vice-presidente, completando assim, a pri-

meira década de existência do TCE-MA.

  A partir de 1957, as mesas presidenciais foram assim constituídas: em 1957,  presidente  Cíce-

ro Neiva Moreira e o vice-presidente, Ruy Ribeiro de Moraes; no ano de 1958, Ruy Ribeiro de Moraes 

assumiu a Presidência e José Evandro Barros, a Vice-Presidência.

Em 1959, Walbert de Azevedo Ribeiro elegeu-se presidente, tendo, como vice-presidente, 

João Batista Freitas Diniz. No ano seguinte, a Presidência � cou com José Evandro Barros, tendo, 

como vice, Evandro José dos Santos Rebelo; em 1961, José Evandro Barros foi reeleito presidente e a 

Vice-Presidência passou a ser ocupada por João Batista Freitas Diniz.

Em 1962, João Batista Freitas Diniz, eleito presidente, teve como vice-presidente Walbert de 

Azevedo Ribeiro. No ano seguinte, João Batista Freitas Diniz foi reeleito e a Vice-Presidência passou 

a ser ocupada por Ruy Ribeiro de Moraes, que seria eleito presidente, em 1964, tendo como vice, 

Walbert de Azevedo Ribeiro.

De 1965 a 1970, o presidente foi José Evandro Barros, alterando, apenas, o vice-presidente, Wal-

bert de Azevedo Ribeiro, em 1965; Newton de Barros Belo Filho, nos anos de 1966 a 1968 e no ano 
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de 1970; e Antenor Freitas de Abreu, em 1969.

No ano de 1971, Ruy Ribeiro de Moraes elegeu-se presidente e o vice, Walbert de Azevedo Ri-

beiro. No ano seguinte, assumiu a Presidência, José Franklin da Serra Costa, tendo Newton de Barros 

Bello Filho, como vice.

No período de 1973 a 1978, o presidente foi Newton de Barros Bello Filho, até 1977, exercendo 

mandatos anuais.

A Lei nº 3910, de 23 de novembro de 1977, modi� cou a Lei nº 3086, de 15 de outubro de 1970, 

passando o mandato de presidente e vice-presidente de anual para bienal. Newton de Barros Bello 

Filho, que já era presidente, foi reeleito para o biênio 1977-1978. Durante todo esse período, ele teve 

os seguintes vices: Miécio de Miranda Jorge (1973 a 1975) e Nywaldo Guimarães Macieira (1976 a 

1978).

No biênio 1979-1980, o presidente foi Nywaldo Guimarães Macieira, sendo eleitos vices, nesse 

período: Walbert de Azevedo Ribeiro e Evandro Ferreira de Araújo Costa, respectivamente. Em 

1981-1982, a Presidência foi ocupada por José Evandro Barros e a Vice-Presidência por Carlos Orle-

ans Brandão, que foi eleito presidente para o biênio seguinte (1983-1984), sendo o seu vice, Newton 

de Barros Bello Filho.

No biênio 1985-1986,  Albérico de França Ferreira ocupou a Presidência, e a Vice-Presidência, 

José Evandro Barros, que se elegeu presidente para o biênio (1987-1988), tendo, como vice Newton 

de Barros Bello Filho, que acabou assumindo a Presidência,  em 11 de março de 1988, após a renún-

cia do então presidente. Newton Bello foi reeleito para o biênio 1989-1990 e vice, Nywaldo Guim-

arães Macieira.

No período 1991-1992, foi eleito presidente Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior e 

vice-presidente Álvaro César de França Ferreira, eleito presidente para o biênio 1993-1994, tendo, 

como vice, Yêdo Flamarion Lobão. No ano de 1993, houve eleição para Corregedor, pela primeira 

vez, sendo eleito o conselheiro Raimundo Oliveira Filho, para o biênio (1993-1994).   

Álvaro César de França Ferreira reelegeu-se presidente para o biênio 1995-1996, com Nywaldo 

Guimarães Macieira, como vice-presidente, e Yêdo Flamarion Lobão, corregedor.
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Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior foi  presidente por dois mandatos seguidos (1997-

1998, 1999-2000), tendo Yêdo Flamarion Lobão, como vice-presidente, e Raimundo Oliveira Filho, 

como corregedor.

Yêdo Flamarion Lobão, eleito presidente  para o biênio 2001-2002, teve Raimundo Oliveira 

Filho, como vice-presidente, e corregedor, João Jorge Jinkings Pavão. Para o biênio 2003-2004, João 

Jorge Jinkings Pavão foi eleito presidente,  Edmar Serra Cutrim, vice-presidente, e José de Ribamar 

Caldas Furtado, corregedor.

Edmar Serra Cutrim foi eleito por dois biênios seguidos. Em 2005-2006, teve Álvaro César de 

França Ferreira na vice-presidência e José de Ribamar Caldas Furtado, na Corregedoria. Para o biê-

nio 2007-2008, assumiu a vice-presidência Yêdo Flamarion Lobão e Raimundo Nonato de Carvalho 

Lago Júnior, o cargo de corregedor.

Para o biênio 2009 – 2010, foram eleitos presidente Raimundo Oliveira Filho e Edmar Serra 

Cutrim, vice-presidente, e Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, corregedor.

Novamente, Edmar Serra Cutrim foi eleito por dois biênios seguidos. Em 2011-2012, teve Yêdo 

Flamarion Lobão, na Vice-Pesidência, e Álvaro César de França Ferreira, na Corregedoria. Para 

2013-2014, exerceu as funções de vice-presidente  João Jorge Jinkings Pavão e, na Corregedoria, Rai-

mundo Nonato de Carvalho Lago Júnior.

  A Presidência do TCE para o biênio 2015-2016 teve, sob sua direção, João Jorge Jinkings 

Pavão, com José de Ribamar Caldas Furtado, como vice-presidente, e Raimundo de Carvalho Lago 

Júnior, como corregedor.  Joaquim Washington Luiz Oliveira foi eleito primeiro ouvidor.

 José de Ribamar Caldas Furtado, atual presidente, elegeu-se para o biênio 2017-2018, com 

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, como vice-presidente, e Álvaro César de França Ferrei-

ra como corregedor, sendo reeleito para o cargo de ouvidor Joaquim Washington Oliveira.
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GALERIA DE PRESIDENTES DO TCE/MA

Presidente Período

Joaquim Sales de Oliveira Itapary 1947/1954

Cicero Neiva Moreira ‘ 1954 e 1957

Ruy Ribeiro de Moraes 1955, 1958, 1964 e 1971

Walbert de Azevedo Ribeiro 1956 e 1959

José Evandro Barros 1960/1961, 1965/1970,1981-1982 e 1987-1988

João Batista Freitas Diniz 1962/1963

José Franklin da Serra Costa 1972

Newton de Barros Bello Filho 1973/1976, 1977-1978, 1988 e1989-1990

Nywaldo Guimarães Macieira 1979-1980

Carlos Orleans Brandão 1983-1984

Albérico de França Ferreira 1985-1986

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 1991-1992, 1997-1998 e 1999-2000

Álvaro César de França Ferreira 1993-1994 e 1995-1996

Yêdo Flamarion Lobão 2001-2002

João Jorge Jinkings Pavão 2003-2004 e 2015-2016

Edmar Serra Cutrim 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012 e 2013-2014
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Conselheiros do TCE
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 Ao longo dos seus setenta anos (1946-2016), cidadãos de diversas áreas e procedências ex-

erceram o cargo de juiz, ministro, mais tarde denominado de conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado do Maranhão, cuja relação cronológica apresenta os seguintes nomes:

Humberto Pinho da Fonseca

Nasceu em 22 de fevereiro de 1884, em São Luís-MA. Ao longo da sua vida, exerceu diversos 

cargos públicos, dentre os quais, inspetor � scal da Fazenda Estadual, � scal de rendas do Estado, 

membro do Conselho Administrativo do Estado. Por ato do interventor Saturnino Belo, foi no-

meado como juiz do Tribunal de Contas do Estado, no dia 2 de janeiro de 1947, tomando posse 

na mesma data. Foi posto em disponibilidade, em 1950, quando foi  alterado de cinco para quatro 

o número de juízes do TCE. Faleceu em 15 de maio de 1952.

                                                           Cícero de Neiva Moreira 

Nasceu em Pastos Bons, em 30 de julho de 1894. Coletor estadual 

do Maranhão (1914-1945); adjunto de procurador da República 

no Estado do Maranhão (1919-1933); deputado estadual (1927-

1930); diretor da Contadoria Geral do Estado (1945-1946).

Por ato do interventor Saturnino Belo, foi nomeado juiz do Tri-

bunal de Contas do Estado, no dia 2 de janeiro de 1947, tomando 

posse na mesma data. Aposentou-se em 1961. Exerceu, ainda, o 

cargo de Secretário de Interior e Justiça do Estado do Maranhão, 

durante o governo José Sarney (1966-1970). Faleceu em São Luís, em 7 de agosto de 1980.

                                                           Cícero de Neiva Moreira 

durante o governo José Sarney (1966-1970). Faleceu em São Luís, em 7 de agosto de 1980.
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                                                            Joaquim Sales de Oliveira Itapary

Nasceu em São Luís, em 18 de setembro de 1897. Cursou Direito 

e diplomou-se pela Faculdade de Recife, em 1922. De volta ao 

Maranhão, foi nomeado juiz e depois promotor. Pelas mãos do 

interventor Paulo Ramos, chegou à Che� a de Polícia, em 1941. 

Na transição da ditadura para a democracia, a convite do in-

terventor Saturnino Bello, integrou o recém-criado Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão, tendo sido nomeado, no dia 3 

de janeiro de 1947.

Tomou posse na reunião especial realizada no dia 8 de janeiro de 1947, quando foi aclamado 

presidente. Aposentou-se do TCE, em 6 de março de 1954. Faleceu em São Luís, em 19 de julho 

de 1959.

                                                            Joaquim Sales de Oliveira Itapary

Tomou posse na reunião especial realizada no dia 8 de janeiro de 1947, quando foi aclamado 

                                                           Celso Ribeiro Aguiar

 Médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Ja-

neiro. Foi membro do Conselho Administrativo do Estado do 

Maranhão.

Nomeado juiz do Tribunal de Contas do Estado pelo interven-

tor Saturnino Belo, no dia 2 de janeiro de 1947, tomou posse na 

mesma data. Pediu exoneração do cargo em 1950, para seguir a 

carreira de o� cial médico da Força Aérea Brasileira.

                                                           Celso Ribeiro Aguiar
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José Martins de Freitas

Nasceu na cidade de Brejo-MA. Coletor de rendas do Estado do Maranhão, chefe de � scalização 

e controle do Tesouro Estadual, diretor da Divisão de Receita Estadual, agente comercial do Esta-

do. Por ato do interventor Saturnino Belo, em 29 de março de 1947, tornou-se 1º suplente de juiz 

do Tribunal de Contas do Estado, tomando posse no dia 14 de abril de 1947. Em 29 de julho do 

mesmo ano, foi efetivado como juiz do referido Tribunal e empossado no dia 30 de julho de 1947. 

Faleceu, vítima de acidente automobilístico, em 10 de fevereiro de 1949, aos 56 anos de idade.

Homero Ribeiro Braúna

Natural de Pedreiras. Formado em Direito, foi tabelião público e prefeito de Pedreiras. Nomeado 

juiz do TCE, em 12 de fevereiro de 1949, na vaga veri� cada com o falecimento de José Martins de 

Freitas, tomou posse 9 de março de 1949. Aposentou-se no � m de 1950.

João Severiano Bayma

Nascido em 23 de fevereiro de 1904, exerceu os cargos de auxiliar técnico do Departamento de 

Estradas de Rodagem; de � scal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários; te-

soureiro do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, Nomeado 1° suplente de juiz 

do TCE, em 24 de agosto de 1950, tomou posse aos 29 dias do mesmo mês e ano. Em 25 de janeiro 

de 1951, foi nomeado para o cargo de juiz substituto. Aposentou-se em 6 março de 1954.

                                                            Walbert de Azevedo Ribeiro

Nasceu em 10 de junho de 1920. Formado em Direito, exerceu o 

cargo de Delegado Geral da Polícia de São Luís-MA. Foi nomea-

do e tomou posse no cargo de juiz do TCE, em 4 de novembro de 

1950, na vaga deixada por Celso Ribeiro Aguiar. Aposentou-se 

em 12 de junho de 1980.

                                                            Walbert de Azevedo Ribeiro
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                                                             José Evandro Barros

Nasceu em 1° de maio de 1930, na cidade de Caxias-MA. Forma-

do em Direito, exerceu o cargo de o� cial de Gabinete do Gover-

nador Eugênio Barros. Nomeado e empossado juiz do Tribunal 

de Contas, em 6 de março de 1954, na vaga aberta com a aposen-

tadoria do juiz Joaquim Sales de Oliveira Itapary. Aposentou-se 

em 28 de abril de 2000.

                                                             José Evandro Barros

Cássio Reis Costa*

Nasceu em 6 de maio de 1897, na cidade São Bento-MA. Possuía formação secundária obtida no 

Liceu Maranhense. Coletor estadual, diretor do DEE (Departamento Estadual de Estatística), pres-

idente do Instituto de Previdência do Maranhão e secretário de Estado dos Negócios do Interior, 

Justiça e Segurança. Em 26 de agosto de 1950, foi nomeado 2º suplente de juiz,  tomando posse no 

dia 30. Em 25 de janeiro de 1951, foi nomeado juiz substituto, sendo empossado dois dias depois. 

Bene� ciado pela Lei nº 1600, de 14 de junho de 1958, tornou-se juiz efetivo do TCE, no dia 16 de 

junho de 1958. Aposentou-se em 6 de fevereiro de 1961. Faleceu em 4 de junho de 1984.

                                                          Ruy Ribeiro de Moraes

Nasceu em 18 de janeiro de 1914, na cidade de São Luís-MA. 

Formou-se em Direito, tendo exercido o cargo de promotor pú-

blico. Em 9 de Janeiro de 1951, tomou posse no cargo de juiz do 

TCE, na vaga deixada pelo juiz Homero Ribeiro Braúna. Tomou 

posse no dia 27 de janeiro de 1951 e aposentou-se em 28 de abril 

de 1975. Faleceu em 19 de setembro de 1983.

                                                          Ruy Ribeiro de Moraes
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                                                             Evandro José dos Santos Rebelo

Era � lho do desembargador Acrísio Rebelo. Evandro entrou no 

TCE como juiz substituto. Foi nomeado juiz titular do TCE, em 

16 de junho de 1958, bene� ciado pela Lei nº 1600, de 14 de jun-

ho de 1958. Faleceu em 22 de janeiro de 1966.

                                                             Evandro José dos Santos Rebelo

José Joaquim Seguins de Oliveira Neto

Nasceu em 2 de junho de 1929. Foi um servidor de carreira no TCE, tendo sido nomeado assis-

tente técnico, em 29 de julho de 1947. Em 1949 e 1951, chegou a assumir o cargo de secretário 

do TCE, em substituição, por alguns meses. Nomeado juiz substituto do TCE, em 6 de março de 

1954, foi posto em disponibilidade, quatro anos depois, em decorrência da promulgação da Lei 

nº 1600, de 14 de junho de 1958, que extinguiu o cargo de juiz substituto. Aposentou-se em 15 de 

fevereiro de 1991.

                                                           João Batista Freitas Diniz

Nasceu em 21 de outubro de 1911, na cidade de Brejo - MA.  

Prefeito de Araioses (1945, 1946, de 1947 a 1951) e deputado 

estadual (1951 a 1955). Nomeado juiz do Tribunal de Contas do 

Estado, em 16 de junho de 1958, bene� ciado pela Lei nº 1600, 

de 14 de junho de 1958, aposentou-se em 28 de agosto de 1964. 

Faleceu em 16 de agosto de 2005.

                                                           João Batista Freitas Diniz
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                                                            Joel Barbosa Ribeiro

Nasceu em Parnarama (MA), no dia 7 de setembro de 1910. 

Cursou a Faculdade de Direito do Maranhão, pela qual se 

bacharelou em 1958. Exerceu o cargo de secretário do Interior e 

Justiça do Maranhão (1951-1954), no governo Eugênio Barros. 

Em 1956, foi nomeado presidente da Caixa Econômica Federal 

do Maranhão, função que exerceu até 1959, quando deixou o 

cargo para assumir a Secretaria de Agricultura do Estado. Per-

maneceu nessa pasta até 1961, ano em que � ndou o governo de 

José de Matos Carvalho (1957-1961). Nomeado ministro do Tribunal de Contas do Estado, em 

28 de agosto de 1961, na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Cícero de Neiva Moreira. 

Em outubro de 1962, elegeu-se deputado federal pelo Maranhão, assumindo em 1º de fevereiro de 

1963. Licenciou-se do mandato em maio de 1964, para assumir a Secretaria do Interior e Justiça 

do Estado, no governo Newton Belo (1961-1966). Após o golpe político-militar de 31 de março 

de 1964, deixou a secretaria que ocupava e reassumiu a sua cadeira, na Câmara dos Deputados. 

Permaneceu no Legislativo Federal até o � m de janeiro de 1967, quando se encerrou a legislatura, 

retornando ao Tribunal de Contas do Maranhão. Em 6 de março de 1968, aposentou-se do TCE e 

desaposentou-se, em 21 de junho de 1972, � cando como conselheiro, em disponibilidade, até 31 

de janeiro de 1975, quando se aposentou de� nitivamente. Faleceu em 12 de maio de 2000.

                                                            Joel Barbosa Ribeiro

                                                           Newton Barros Belo Filho
Nasceu em 11 de outubro de 1938, em São Luís-MA. Formou-se 

em Direito. Diretor presidente do Conselho Administrativo da 

Caixa Econômica Federal do Maranhão (1961-1964), foi nomea-

do ministro do Tribunal de Contas do Estado, em 4 de fevereiro 

de 1964, na vaga decorrente da aposentadoria de José Mattos de 

Carvalho. Tomou posse em 4 de março de 1964. Faleceu em 17 

de dezembro de 2001.

                                                           Newton Barros Belo Filho
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                                                           José de Matos Carvalho

Nasceu em Barreirinhas-MA, no dia 2 de maio de 1905. Diplo-

mou-se pela Faculdade Nacional de Medicina, atual Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No re-

torno ao Maranhão, foi nomeado pelo governador Eugênio Bar-

ros (1951-1956) para o cargo de secretário de Educação e Cultu-

ra, que exerceu até 1955.

Nas eleições de outubro de 1955, disputou o Governo do Estado 

tendo, inicialmente, Alexandre Alves Costa como seu compan-

heiro de chapa. Entretanto, rompendo com o PSD, Costa passou a integrar a chapa oposicionista, 

encabeçada por Hugo da Cunha Machado. Seu antigo lugar foi ocupado pelo tenente-coronel 

Alexandre Sá Colares Moreira. Realizado o pleito, as duas facções reivindicaram a vitória. O PSD 

recusou-se a aceitar a eleição de Alexandre Costa, levando a questão à Justiça. A pendência pro-

longou-se até 9 de julho de 1957, quando, � nalmente, foram empossados, como governador e 

vice-governador, respectivamente, Matos Carvalho e Alexandre Costa, que recebera votação su-

perior à de Colares Moreira.

Em outubro de 1962, foi eleito deputado federal pela legenda do PSD e, simultaneamente, suplente do 

senador Sebastião Archer da Silva, assumindo a cadeira na Câmara, em fevereiro de 1963.  

Foi nomeado ministro do Tribunal de Contas do Estado, em 9 de fevereiro de 1961, na vaga decor-

rente da aposentadoria do ministro Cássio Reis Costa, tendo tomando posse em 10 de fevereiro de 

1961. Aposentou-se em 4 de outubro de 1963. Faleceu no dia 15 de maio de 1993.

                                                           José de Matos Carvalho

heiro de chapa. Entretanto, rompendo com o PSD, Costa passou a integrar a chapa oposicionista, 
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                                                           Nywaldo Guimarães Macieira

Nasceu em São Luís – MA, no dia 15 de agosto de 1930. Era ad-

vogado e professor na Universidade Federal do Maranhão, por 

quase trinta anos, tendo sido coordenador do curso e chefe do De-

partamento de Direito da UFMA, na década de 1980. Participou, 

no mesmo período, da reforma curricular do Curso de Direito. 

Ex-presidente do IHGM (2002 a 2006), onde era sócio efetivo, 

ocupante da Cadeira de n.º 42, da qual era patrono Antônio Rego.

Nomeado ministro do TCE, em 27 de dezembro de 1967, na 

vaga deixada por Edson Freitas Diniz, tomou posse no dia 22 de janeiro de 1968 e aposentou-se 

em 14 de agosto de 2000. Faleceu aos 26 de dezembro de 2015.

                                                           Nywaldo Guimarães Macieira

vaga deixada por Edson Freitas Diniz, tomou posse no dia 22 de janeiro de 1968 e aposentou-se 

                                                           Edson de Freitas Diniz

Nasceu em 2 de março de 1909, em Humaytá -AM. Presidente 

da Comissão de Abastecimento e Preços – COAP (1952-1954), 

chefe de Polícia (1951), deputado estadual (1947-1951, 1955-

1959 1959-1963) e presidente da Assembleia Legislativa. Nomea-

do ministro do Tribunal de Contas, em 28 de agosto de 1964, na 

vaga surgida com a aposentadoria de João Batista Freitas Diniz, 

tomou posse no dia 1º de setembro de 1964. Aposentou-se em 27 

de dezembro de 1967. Faleceu em 8 de maio de 1985.
                                                           Nywaldo Guimarães Macieira                                                           Nywaldo Guimarães Macieira

                                                           Edson de Freitas Diniz

                                                           Antenor Freitas de Abreu.

Nasceu em 19 de setembro de 1937, na cidade de Cururupu - 

MA. Possuía formação acadêmica em Medicina. Exerceu o car-

go de médico chefe do Distrito Sanitário da Diretoria de Saúde 

e Assistência. Foi deputado estadual. Nomeado ministro do Tri-

bunal de Contas do Estado do Maranhão, em razão do faleci-

mento do ministro Evandro José dos Santos Rebelo, em 18 de 

fevereiro de 1966, tomou posse em 9 de março de 1966. Aposen-

tou-se em 30 de abril de 1970.
                                                           Edson de Freitas Diniz

                                                           Antenor Freitas de Abreu.
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                                                           Miécio de Miranda Jorge

Foi secretário do Prefeito de São Luís (1949); chefe da Seção 

de Pessoal do Estado, diretor do Serviço de Imprensa O� cial 

do Estado. Deputado estadual (1959/60). Nomeado ministro 

do TCE, em 10 de maio de 1968, na vaga decorrente da apo-

sentadoria do ministro Joel Barbosa Ribeiro. Faleceu em 25 de 

dezembro de 1975.

                                                           Miécio de Miranda Jorge

                                                           Othon Melo

Nasceu em 4 de setembro de 1898, na cidade de Brejo-MA. For-

mado em Direito. Exerceu os cargos de promotor público de 

Tutoia, e, posteriormente, juiz de Direito da Comarca de Brejo. 

Nomeado ministro do Tribunal de Contas do Estado do Mara-

nhão, em 12 de fevereiro de 1968, tomou posse no dia seguinte. 

Aposentou-se em 10 de setembro de 1968. Faleceu em 30 de no-

vembro de 1982.

                                                           Othon Melo

                                                           José Franklin da Serra Costa

Escrivão dos Feitos da Fazenda Federal, Estadual e Saúde Públi-

ca, com exercício no 2º Cartório da Fazenda Pública da Comar-

ca de São Luís. Foi deputado estadual. Nomeado ministro do 

TCE, em 27 de dezembro de 1967, tomou posse no dia seguinte. 

Faleceu em 24 de dezembro de 1973.

TCE-MA

                                                           José Franklin da Serra Costa
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                                                            Evandro Ferreira de Araújo Costa (Evandro Sarney)

Nasceu em São Bento, aos 16 de maio de 1930. Foi auxiliar di-

reto do governador Eugênio Barros (1951-1956) sendo eleito 

deputado estadual, diversas vezes, no período de 1954 a 1970. 

Foi também jornalista e escritor. Colaborou com diversos jor-

nais e revistas, nos quais publicou grande parte de sua produção 

poética. Por � m, foi nomeado ministro do Tribunal de Contas 

do Estado, em 10 de setembro de 1968, na vaga do ministro Oth-

on Mello e empossado no dia 18 de setembro do mesmo ano. 

Aposentou-se em 29 de abril de 1981. Apesar da carreira política, a maior dedicação do � lho de 

Sarney de Araújo Costa e de Kiola Leopoldina Ferreira de Araújo Costa era a literatura, com de-

staque para a crônica, o conto, o artigo e o ensaio. Evandro Sarney Costa ocupava a cadeira de nº 

12, na Academia Maranhense de Letras, na qual tomou posse em 1980. Era membro da Academia 

de São Bento. Entre os livros lançados destacam-se “Cantigas de quebra-mar” (poesia e prosa) e 

“Aquele verde tão verde” (poemas e crônicas). Faleceu em 10 de abril de 2016.

TCE-MA
                                                            Evandro Ferreira de Araújo Costa (Evandro Sarney)

Aposentou-se em 29 de abril de 1981. Apesar da carreira política, a maior dedicação do � lho de 

                                                           Carlos Orleans Brandão

Nasceu em 11 de maio de 1926, na cidade de Picos (atual Coli-

nas - MA). Em 1951, conquistou a sua formação acadêmica em 

Medicina, na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. 

Foi chefe do 3° Distrito Sanitário sediado em Pinheiro, chefe do 

12° Distrito Sanitário de Pastos Bons e chefe do Posto de Hi-

giene do 13° Distrito Sanitário de Colinas. Médico da Divisão de 

Assistência do Departamento Técnico Normativo da Secretaria 

de Saúde do Maranhão e diretor do Departamento Estadual de 

Saúde, foi secretário estadual de Saúde. Além da carreira na Medicina, Dr. Orleans foi prefeito de 

São Domingos do Maranhão e deputado estadual por duas legislaturas. Nomeado Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado, em 20 de abril de 1976, em vaga veri� cada com o falecimento do 

conselheiro Miécio de Miranda Jorge, tomou  posse em 22 de abril de 1976. Aposentou-se em 27 

de julho de 1989 e faleceu em 23 de julho de 1992, em São Luís.

“Aquele verde tão verde” (poemas e crônicas). Faleceu em 10 de abril de 2016.

                                                           Carlos Orleans Brandão

Saúde, foi secretário estadual de Saúde. Além da carreira na Medicina, Dr. Orleans foi prefeito de 
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José Ribamar Teixeira de Araújo

Nasceu em 22 de março de 1922, na cidade de Pinheiro-MA. Formado em Direito, foi diretor da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em São Luís (1945-1975). Nomeado  Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, na vaga  surgida com a aposentadoria de Ruy Ribeiro 

de Moraes, em 17 de junho de 1975, tomou posse em 20 de junho de 1975. Aposentou-se em 25 

de novembro de 1991 e faleceu em 18 de maio de 2006.

                                                           Aluizio de Abreu Lobo

Nasceu em Caxias, em 2 de março de 1917. Sua formação esco-

lar ginasial foi no Colégio Caxiense, onde encerrou seus estudos 

regulares. Foi serventuário da Justiça nomeado pelo Governo 

do Maranhão e, em seguida, aprovado em concurso público, 

em 1940. Em 1941, nomeado serventuário vitalício da Justiça 

de Caxias, pelo Interventor Federal do Maranhão. Foi diretor 

do Departamento de Terras, Geogra� a e Colonização do Estado 

do Maranhão e prefeito de Caxias por duas vezes. Foi deputado 

estadual. Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão, em 27 de junho de 1980, na 

vaga do conselheiro Walbert de Azevedo Ribeiro, tomou posse no dia 3 de julho do mesmo ano. 

Aposentou-se em 30 de abril de 1981. Faleceu em 14 de agosto de 2012.

de novembro de 1991 e faleceu em 18 de maio de 2006.

                                                           Aluizio de Abreu Lobo

estadual. Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão, em 27 de junho de 1980, na 

                                                           Galileu Clementino Ramos Santos   

Nasceu na cidade de Oeiras – PI, em 1° de setembro de 1915. Ex-

erceu o cargo de � scal de rendas do Estado. Foi secretário par-

ticular do governador João Castelo e nomeado conselheiro do 

TCE, em 8 de maio de 1981, na vaga existente com a aposenta-

doria do conselheiro Evandro Ferreira de Araújo Costa. Empos-

sado dia 5 de junho de 1981, aposentou-se quatro anos depois, 

em 13 de agosto de 1985. Faleceu em 25 de novembro de 1994.

Aposentou-se em 30 de abril de 1981. Faleceu em 14 de agosto de 2012.

                                                           Galileu Clementino Ramos Santos   
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                                                           José Bayma Serra  

Nasceu em 4 de outubro de 1923, na cidade de São Luís -MA. 

Foi vereador pela cidade de Codó (1948-1951) e deputado es-

tadual (1950-1978). Nomeado conselheiro do Tribunal de Con-

tas do Estado do Maranhão, na vaga de José Ramalho Burnett 

da Silva, em 2 de julho de 1982, tomou posse em 23 de julho de 

1982. Aposentou-se em 17 de junho de 1983. Faleceu em 2 de 

setembro de 1998.

                                                           José Bayma Serra  

                                                           José Ramalho Burneth da Silva

Nasceu em São Luís, no dia 24 de janeiro de 1924. Graduado em 

Direito (1949), em 1957 assumiu o cargo de procurador-geral 

da Justiça do Estado. Nesse mesmo ano, foi nomeado prefeito 

da capital maranhense, exercendo essa função, juntamente com 

a de procurador-geral, até o ano seguinte, quando foi nomeado 

secretário estadual do Interior e Justiça pelo governador José de 

Matos Carvalho (1957-1961). Mesmo com o � m do governo de 

Matos Carvalho, em janeiro de 1961, Burnett foi mantido no 

cargo pelo novo governador, Newton Belo (1961-1965). Permaneceu na função até o ano seguinte, 

quando se desincompatibilizou para concorrer a mandato eletivo. Em outubro de 1962, foi eleito 

deputado federal pelo Maranhão. Em 1979, foi nomeado secretário-chefe do Gabinete Civil, pelo 

então governador João Castelo, cargo que exerceu até 1981.

Em 8 de maio de 1981, nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, na vaga surgida 

com a aposentadoria do conselheiro Aluizio de Abreu Lobo, tomou posse em 5 de junho de 1981. 

Permaneceu nessa Corte até 23 de abril de 1982, quando se aposentou, voluntariamente, para con-

correr a mandato eletivo. Em 1982, foi eleito deputado federal pelo Maranhão. Em 1990, voltou a 

ser eleito deputado federal. Faleceu dia 4 de dezembro de 2000.

                                                           José Ramalho Burneth da Silva

cargo pelo novo governador, Newton Belo (1961-1965). Permaneceu na função até o ano seguinte, 
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                                                           Ivar Figueiredo Saldanha

Nasceu na cidade de Rosário (MA), em 8 de março de 1921. Foi 

presidente da Caixa Econômica, no Maranhão; prefeito de São 

Luís, por três vezes, deputado estadual por sete vezes (exercen-

do quatro vezes o cargo de presidente da Assembleia Legislati-

va) e deputado federal por duas vezes. Nomeado conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado, em 1° de julho de 1983, na vaga 

decorrente da aposentadoria de José Bayma Serra, tomou posse 

em 07 de julho de 1983. Aposentou-se, apenas 3 meses depois, 

em 31 de outubro de 1983.

Em 14 de maio de 1982, quando exercia a quarta presidência da Assembleia Legislativa do Ma-

ranhão, assumiu cargo de governador do Maranhão, em substituição ao então governador João 

Castelo, que renunciou ao mandato para concorrer ao Senado Federal pelo Maranhão. O vice de 

Castelo, o general Artur Carvalho, já havia falecido, em São Luís, no dia 29 de janeiro de 1982.

Ivar Saldanha governou o Maranhão até 15 de março de 1983, quando foi sucedido pelo governa-

dor eleito, no � nal de 1982, Luiz Rocha. Faleceu em 1 de fevereiro de 1999.

                                                           Ivar Figueiredo Saldanha

em 31 de outubro de 1983.

                                                           Albérico de França Ferreira

Nasceu em 6 de abril 1919, na cidade de Alagoa Grande – PB. 

Capitão da Polícia Militar de Pernambuco, vice-prefeito da ci-

dade de Angelim-PE e deputado estadual no Maranhão (1971 a 

1983). Foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Esta-

do do Maranhão, em 21 de novembro de 1983, na vaga surgida 

com a aposentadoria de Ivar Figueiredo Saldanha. Tomou posse  

em 24 de novembro de 1983. Aposentou-se em 23 de novembro 

de 1987. Faleceu em 28 de junho de 2011.

                                                           Albérico de França Ferreira
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                                                           Raimundo Oliveira Filho

Nasceu em 25 de dezembro de 1948, na cidade de Caxias – 

MA. É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) - 1993; acadêmico de Direito 

no Centro de Ensino Uni� cado do Maranhão – UNICEUMA. 

Exerceu os cargos de presidente do Instituto de Previdência e 

Assistência do Município de São Luís - IPAM; secretário ad-

junto da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão. No-

meado em 15 de maio de 1986, tomou posse em 18 de julho 

de 1986, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em razão da 

aposentadoria de Manoel da Penha Oliveira.

                                                           Raimundo Oliveira Filho

de 1986, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em razão da 

                                                           Raimundo Oliveira Filho

                                                           Manoel da Penha Oliveira

Nasceu em 24 de julho de 1925, na cidade de Caxias-MA. Possuía 

formação acadêmica em Direito, Filoso� a e Teologia. Dos vári-

os cargos públicos que exerceu constam: Pároco (1955-1965), 

prefeito de São Domingos do Maranhão (1965-1970); deputa-

do estadual (1983-1985), professor universitário (UFMA). Foi 

nomeado, em 20 de setembro de 1985, na vaga veri� cada com 

a aposentadoria do conselheiro Galileu Clementino Ramos dos 

Santos. Aposentou-se em 9 de maio de 1986. Faleceu em 25 de 

outubro de 2014.

                                                           Manoel da Penha Oliveira
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                                                           Álvaro César de França Ferreira

Nasceu em 20 de janeiro de 1952, na cidade de Garanhuns – PE. 

É formado em Economia pela Universidade Federal do Maran-

hão (UFMA). Exerceu os cargos de O� cial de Gabinete da Sec-

retaria de Saúde Pública do Estado do Maranhão (1970 a 1976); 

economista da Unidade de Estudos e Projetos da Sociedade de 

Habitações de Interesse Social-SHIS – Governo do Distrito Fed-

eral - DF (mar/1978 a out/1979); adjunto de Finanças da SU-

CAR – CVRD/Rio de Janeiro (nov/1979 a out/1983); diretor de 

Divisão de Estudos e Projetos da Universidade Federal do Mara-

nhão – UFMA (dez/1984 a set/1986); chefe de escritório da Florestas Rio Doce S.A. (Empresa da 

CVRD) – São Luís/MA (jun/1986 a mar/1987); diretor administrativo e � nanceiro da Companhia 

de Águas e Esgotos do Maranhão – CAEMA (abr/1987 a jan/1988). Nomeado conselheiro do Tri-

bunal de Contas do Estado do Maranhão, em 25 de janeiro de 1988, na vaga aberta com o faleci-

mento do conselheiro Hilton de Oliveira Rodrigues, e empossado no dia 10 de fevereiro de 1988.

                                                           Álvaro César de França Ferreira                                                           Álvaro César de França Ferreira

                                                            Hilton de Oliveira Rodrigues

Nasceu em 05 de fevereiro de 1921, em São Luís-MA. Foi agen-

te administrativo, no Ministério das Comunicações. Nomea-

do conselheiro do TCE, em 3 de dezembro de 1987, na vaga  

surgida com a aposentadoria de Albérico de França Ferreira, 

foi empossado em 7 de dezembro de 1987. Faleceu em 12 de 

dezembro de 1987.

                                                            Hilton de Oliveira Rodrigues
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                                                           Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior

Nasceu em São Luís – MA, no dia 8 de setembro de 1946. É 

graduado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). Principais cargos exercidos: médico na Secretaria de 

Saúde (1974-1989); deputado estadual (1983-1987); sub-chefe 

do Gabinete Civil do Governo do Estado (1987-1989). Nomea-

do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

em 10 de agosto de 1989, em razão da aposentadoria de Carlos 

Orleans Brandão, tomou posse, como conselheiro do TCE-MA, 

no dia 11 de agosto de 1989.

                                                           Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior                                                           Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior

                                                           Yêdo Flamarion Lobão

Nasceu em 14 de outubro de 1943, na cidade de Mirador-MA. 

Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão 

– UFMA, exerceu os cargos de presidente da Comissão de Lici-

tação da Secretaria de Estado da Agricultura; deputado estadual 

e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (1983-1987); 

secretário adjunto de Assuntos Políticos (1989); secretário ex-

traordinário de Coordenação Política no governo Edison Lobão 

(1991). Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 

do Maranhão, por indicação da Assembleia Legislativa e apoio 

do então governador Edison Lobão, em 6 de dezembro de 1991, na vaga surgida com a aposenta-

doria de José de Ribamar Teixeira de Araújo, tomou posse no dia 10 de dezembro de 1991. Apo-

sentou-se em 31 de outubro de 2013.

                                                           Yêdo Flamarion Lobão                                                           Yêdo Flamarion Lobão
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                                                           João Jorge Jinkings Pavão

Nasceu em 3 de novembro de 1951, na cidade de Santa Hele-

na – MA. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). Principais cargos exercidos: vice-prefeito 

de Santa Helena-MA (1973-1976); prefeito e Santa Helena-MA 

(1977-1983); secretário de Administração da Prefeitura de São 

Luís-MA (1983-1985); deputado estadual do Maranhão (1987-

2000); vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 

(1991-1992); secretário de Estado do Desenvolvimento Comu-

nitário Social e do Trabalho-SEDESCT (1995-1996); secretário 

de Estado Extraordinário de Articulação Política (1996-1998); secretário de Estado Extraor-

dinário do Gabinete de Articulação Política (1999-2000). Foi nomeado e empossado conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em 10 de maio de 2000, na vaga decorrente da 

aposentadoria de José Evandro Barros.

                                                           João Jorge Jinkings Pavão                                                           João Jorge Jinkings Pavão

                                                             Edmar Serra Cutrim

Nasceu em 7 de janeiro de 1948, na cidade de São Vicente de Fer-

rer – MA. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). Principais cargos exercidos: advogado mil-

itante (1975-1990); deputado estadual (1991-2000); vice-Pres-

idente da Assembleia Legislativa do Maranhão (1993-1995). 

Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em 15 

de setembro de 2000, na vaga decorrente da aposentadoria do 

conselheiro Nywaldo Guimarães Macieira, tomou posse no dia 

3 de outubro do mesmo ano.

                                                             Edmar Serra Cutrim                                                             Edmar Serra Cutrim
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                                                           Joaquim Washington Luiz Oliveira

Nasceu em 24 de dezembro de 1949,  na cidade de Várzea 

Alegre – CE. É graduado em História pela Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA). Ao longo da sua vida pública, exerceu 

diversos cargos, dentre os quais merecem destaque: deputado 

federal (2003 - 2004); assessor especial da Secretaria - Geral da 

Presidência da República (2008-2009); deputado federal (2009-

2010) e vice-governador do Estado do Maranhão (2011-2013). 

Nomeado conselheiro do TCE, em 29 de novembro de 2013, 

na vaga existente com a aposentadoria de Yedo Flamarion Lobão, tomou posse em 2 de dezem-

bro de 2013.

                                                           Joaquim Washington Luiz Oliveira

na vaga existente com a aposentadoria de Yedo Flamarion Lobão, tomou posse em 2 de dezem-

                                                           Joaquim Washington Luiz Oliveira

                                                            José Ribamar Caldas Furtado

Nasceu em 3 de dezembro de 1960, na cidade de Parnaíba - 

PI. É graduado em Agronomia pela UEMA e, em Direito pela 

UFMA. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Per-

nambuco (UFPE), é professor adjunto de Direito Administra-

tivo, Financeiro e Tributário da Universidade Federal do Ma-

ranhão (UFMA). Pós-graduado em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP). Professor convidado da Escola Superior da Magistra-

tura do Estado do Maranhão e da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Instrutor 

da Escola de Administração Fazendária (ESAF). Ex-auditor � scal da Receita Federal; ex-analista 

de Finanças e Controle do Ministério da Fazenda. É autor do livro Direito Financeiro, publicado 

pela Editora Fórum, em 27 de fevereiro de 2002.

José Ribamar Caldas Furtado ingressou no TCE-MA por concurso público, tendo sido nomeado 

auditor substituto de conselheiro, em 18 de novembro de 1998, cargo que exerceu até 27 de fevereiro 

de 2002, quando foi exonerado e, na mesma data, nomeado e empossado conselheiro. É, portanto, 

o primeiro servidor de carreira a atingir o cargo de conselheiro, neste órgão de controle externo.

                                                            José Ribamar Caldas Furtado                                                            José Ribamar Caldas Furtado
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Conselheiros Substitutos

  Quando o Tribunal de Contas iniciou suas atividades em 1947, a atribuição de substituir os 

juízes efetivos cabia aos suplentes de juiz. Em 1951, esse cargo foi extinto e, em seu lugar, foi criado 

o cargo de juiz substituto, também extinto por meio da Lei nº 1600, de 14 de junho de 1958.

  Entre as décadas de 1960 e 1970, a substituição de conselheiros era feita, eventualmente, por 

membros do Ministério Público, a partir de solicitação feita pelo TCE.

 A Lei nº 5.531, de 5 de novembro de 1992, em seu art. 2º, de� ne as substituições de consel-

heiros como uma das atribuições dos auditores do Tribunal de Contas, cargo este em número de   

três, criado por essa mesma lei, mas que se manteria em vacância até a realização do concurso pú-

blico, por parte do TCE, no ano de 1998. Foram classi� cados para preencher as três vagas: Antônio 

Blecaute Costa Barbosa, José Ribamar Caldas Furtado e Melquizedeque Nava Neto.

 Com a nomeação de José Ribamar Caldas Furtado para conselheiro do TCE, foi convocado 

Osmário Freire Guimarães para preencher a vacância do cargo.
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                                                             Osmário Freire Guimarães

Melquizedeque Nava Neto

Nasceu em 29 de março de 1962, na cidade de Nina Rodrigues – 

MA. É graduado em Ciências Contábeis (UFMA) e em Direito 

(UNICEUMA). MBA Altos Executivos (EA/UFBA). Mestre em 

Administração, com foco em Planejamento e Orçamento Gov-

ernamental (EBAPE/FGV). Doutorando pela Pontifícia Univer-

sidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Professor do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Maran-

hão (CCSA/UEMA).

Nasceu em 2 de março de 1961, na cidade de Barra do Corda – 

MA. É graduado em Ciências Econômicas, pela UnB (Brasília-DF) 

e em Direito (Uniceuma). Professor de Introdução à Economia II 

(Centro de Ensino Tecnológico de Brasília), técnico de Adminis-

tração Pública (Polícia Militar do Distrito Federal) e analista de 

Finanças e Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal.

Nasceu em 15 de maio de 1957, na cidade de Itapetinga – BA. É 

graduado em Ciências Contábeis e em Economia. Possui Espe-

cialização em Qualidade Total (UFBA) e Especialização em Con-

tabilidade Pública (UNICEUMA). Contador, especialista da área 

tributária. Foi auditor do Tribunal de Justiça da Bahia.

                                         Antonio Blecaute Costa Barbosa

Nasceu em 29 de março de 1962, na cidade de Nina Rodrigues – 

MA. É graduado em Ciências Contábeis (UFMA) e em Direito 

(UNICEUMA). MBA Altos Executivos (EA/UFBA). Mestre em 

Administração, com foco em Planejamento e Orçamento Gov-

ernamental (EBAPE/FGV). Doutorando pela Pontifícia Univer-

sidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Professor do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Maran-

hão (CCSA/UEMA).

                                         Antonio Blecaute Costa Barbosa                                         Antonio Blecaute Costa Barbosa

                                                             Osmário Freire Guimarães

Federal.

Nasceu em 15 de maio de 1957, na cidade de Itapetinga – BA. É 

graduado em Ciências Contábeis e em Economia. Possui Espe-

cialização em Qualidade Total (UFBA) e Especialização em Con-

tabilidade Pública (UNICEUMA). Contador, especialista da área 

tributária. Foi auditor do Tribunal de Justiça da Bahia.

                                                             Osmário Freire Guimarães

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Maran-

Nasceu em 2 de março de 1961, na cidade de Barra do Corda – 

MA. É graduado em Ciências Econômicas, pela UnB (Brasília-DF) 

e em Direito (Uniceuma). Professor de Introdução à Economia II 

(Centro de Ensino Tecnológico de Brasília), técnico de Adminis-

tração Pública (Polícia Militar do Distrito Federal) e analista de 

Finanças e Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito 
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O Tribunal de Contas dos Municípios
 

O Conselho de Contas dos Municípios foi instituído pela Emenda Constitucional nº 7, de 5 

de dezembro de 1980, com atribuições de ser o órgão auxiliar das Câmaras Municipais no con-

trole externo da � scalização � nanceira e orçamentária dos municípios maranhenses. Desse modo, as 

atribuições do TCE � caram restritas em auxiliar o Poder Legislativo no controle das contas estaduais.

O Conselho de Contas dos Municípios possuía o seu quadro de pessoal � xado pela Lei nº 

4.310, de 6 de julho de 1981, sendo os servidores divididos em três categorias funcionais: cargos em 

comissão, quadro permanente e quadro temporário.

Com a promulgação da Constituição Estadual de 1989, o Conselho de Contas dos Municípios 

foi transformado em Tribunal de Contas dos Municípios, conforme disposto no seu art. 30, parágrafo 

único, das Disposições Constitucionais Transitórias.

O TCM tinha sua sede localizada à Rua 7 de Setembro, em São Luís, e nove Delegacias Region-

ais, em municípios do Estado do Maranhão.

Porém, o Tribunal de Contas dos Municípios teve curta duração, visto que foi extinto pelo Pod-

er Legislativo maranhense, por meio da Emenda Constitucional nº 9, de 25 de março de 1993, de 

autoria do deputado Manoel Ribeiro. Essa emenda transferiu ao TCE as atribuições do TCM, bem 

como todo o seu acervo documental e demais bens patrimoniais.

Quando a proposta de extinção do TCM foi apresentada na Assembleia Legislativa, em fe-

vereiro de 1993, o então presidente do Legislativo maranhense, deputado Nagib Haickel, nomeou 

os deputados Raimundo Leal, Marconi Farias, Carlos Braide, Clodomir Paz e Domingos Dutra para 

compor a Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com incumbência de dar parecer sobre a 

extinção do Tribunal de Contas dos Municípios.

Em entrevista ao Jornal Pequeno, Haickel a� rmara que o “motivo da extinção, foi uma série 

de atos desonestos praticados por alguns conselheiros, como participar de denúncias infundadas e 

vincular-se a escritórios de contabilidade e de advocacia para propor suas condições aos prefeitos.”22   

22 ATOS desonestos levam TCM à cova até 15 de março. Jornal Pequeno, São Luís, 26 fev. 1993. 



86

TCE-MA 70 anos

Por ser o autor da proposta de Emenda Constitucional, o deputado estadual Manoel Ribeiro 

tornou-se o epicentro dessa grande polêmica, tendo, inclusive, sido ameaçado pelos conselheiros do 

TCM de apresentarem um dossiê com irregularidades em sua prestação de contas, de quando fora 

presidente da Câmara Municipal de São Luís.

Segundo Manoel Ribeiro, o Tribunal de Contas dos Municípios é apenas um ‘cabide de em-

pregos’ feito pelo governador Castelo para apadrinhar algumas pessoas que só sabem viver à sombra 

do poder. ‘Hoje, eles são todos poderosos, mas esquecem que são omissos. Não apuram a prestação 

de contas dos municípios. ”23

Em outra entrevista a jornais de São Luís, o deputado Manoel Ribeiro a� rmou:
a nossa proposta conta com um forte apoio dos companheiros deputados, e será discutida e aprovada 
dentro do prazo regimental, para que possamos corrigir uma falha cometida pela última Assembleia 
Constituinte Estadual que, em vez de manter a extinção do antigo Conselho de Contas dos Municípios 
– o qual deixou de existir com a revogação da última Constituição – criou esse Tribunal ferindo a 
Constituição Federal em seu artigo 31.24

A polêmica extinção dessa Corte de Contas era o assunto mais comentado no meio político ma-

ranhense e também nos jornais. O deputado Manuel Ribeiro foi convidado a comparecer à Câmara 

Municipal de São Luís para comentar e esclarecer os motivos da extinção do citado Tribunal. Na 

ocasião, ele
 fez um rápido pronunciamento sobre o assunto municiado de documentos que justi� cam a extinção 
do TCM, além de enfatizar a questão da desonestidade de alguns conselheiros. Exempli� cando, o par-
lamentar do PFL falou sobre extorsão praticada por alguns conselheiros contra prefeitos e vereadores, 
e citou também o trá� co de in� uência para o recebimento de passagens aéreas para Maria do Carmo 
Saldanha, Lúcia Cordeiro, Renato Quinderé, entre outros bene� ciados ligados à pessoas do órgão.”25

Na coluna BASTIDORES do jornal Imparcial, dia 24 de março de 1993, “Os políticos e seus 

atos”, o autor, ao longo da sua crítica, discorre sobre os vários motivos da extinção do TCM e ques-

tiona: “se o Tribunal de Contas dos Municípios é um colegiado de empregos vitalícios, escolhidos a 

dedo dentre parentes e amigos do governador de plantão, será que o Tribunal de Contas do Estado 

também não está na mesma categoria de inutilidade?”26

 
23 RIBEIRO desafi a TCM a reprovar suas contas. O Imparcial, São Luís, p. 3, 5 mar. 1993. .
24 ASSEMBLEIA vai apreciar o fi m do TCM. Jornal Pequeno, São Luís, 10 mar. 1993. 
25 MANUEL Ribeiro denuncia na Camâra Municipal: conselheiros fazem extorsão contra prefeitos e vereadores.  Jornal Pequeno, São Luís, 18 mar. 1993. 
26   OS POLÍTICOS e seus atos. O Imparcial São Luís, 24 mar. 1993. Coluna Bastidores.
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Os conselheiros não aceitaram passivamente a extinção do TCM e “procuraram lideranças na 

Assembleia Legislativa e até no Palácio La Rocque, mas não lograram êxito. Mãos poderosas cerraram 

as portas do Legislativo e Executivo.”27 Recorreram, então, ao Supremo Tribunal Federal (STF), por 

meio da Procuradoria Geral da República, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – Limin-

ar, contra a Emenda que extinguia aquela Corte de Contas. Porém, os ministros do STF, em sessão 

de 6 de maio de 1993, por unanimidade de votos, indeferiram a medida cautelar, e posteriormente, 

em 10 de outubro de 1994, também por unanimidade, os ministros do STF julgaram improcedente 

a Ação e declararam constitucional a Emenda 9/1993 da Constituição maranhense. Desse modo, es-

tava de� nitivamente extinto o Tribunal de Contas dos Municípios do Maranhão.

Após a extinção do TCM, os seus servidores tiveram a sua situação de� nida por meio da Lei 

Estadual nº 5.745, de 20 de julho de 1993, sendo redistribuídos para a Secretaria de Estado da Fazen-

da; Secretaria de Estado da Casa Civil do Governador; Secretaria Extraordinária de Comunicação 

Social; Auditoria Geral do Estado; e Secretaria de Estado da Administração, Recursos Humanos e 

Previdência.

Parte desses servidores, no entanto, � cou à disposição do TCE para contribuir com a imple-

mentação e execução das atividades do extinto TCM, dos quais, cerca de quarenta ainda exercem as 

suas atividades e buscam, por meio da Justiça, ser incorporados ao quadro efetivo dos servidores do 

TCE.

Quanto aos conselheiros do extinto Tribunal, alguns que já possuíam os pré-requisitos necessári-

os, solicitaram a sua aposentadoria. Os demais aguardaram completar o tempo necessário e também 

se aposentaram.

27 NOMES de conselheiros metidos em irregularidades no TCM. Jornal Pequeno, São Luís, 11 mar. 1993. 
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Conselheiros do Conselho de Contas dos Municípios/ 
Tribunal de Contas dos Municípios

José de Ribamar Marão Filho.

Nasceu em São Luís, no dia 10 de março de 1940, � lho de José Ribamar Marão e de Lindalva 

de Castro Marão. Em 1981, formou-se em Direito pela Universidade de Brasília. Comerciante e 

industrial. Deputado federal pelo Maranhão (1966-1971), voltou a concorrer a uma cadeira na 

Câmara, em novembro de 1974, sempre na legenda da Arena, tendo sido eleito. Assumiu sua ca-

deira no Legislativo federal, em fevereiro de 1975.

No pleito de novembro de 1978, concorreu à reeleição, ainda pela Arena, mas conseguiu apenas 

uma suplência. Entretanto, com a saída do deputado Temístócles Teixeira para ocupar a Secretar-

ia de Justiça do Maranhão, em março de 1979, assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Em 7 de abril de 1982, foi nomeado conselheiro do Conselho de Contas dos Municípios do Es-

tado do Maranhão. Aposentou-se em janeiro de 1995. A partir de então, dedicou-se ao exercício 

da advocacia, em São Luís. 

José Maria de Jesus e Silva

Professor catedrático da antiga Faculdade de Direito do Maranhão. Assessor do Tribunal de 

Justiça, na gestão do desembargador Antônio Bayma Araújo. Chefe da Assessoria Especial da 

Prefeitura de São Luís, na administração de João Castelo. Em 28 de outubro de 1981, foi nomeado 

conselheiro do Conselho de Contas dos Municípios do Estado do Maranhão, cargo que exerceu 

até a extinção desse Órgão, em 1993, � cando em disponibilidade, até sua aposentadoria.

Artur Teixeira de Carvalho Filho

Nasceu em 22 de março de 1951, na cidade de São Luís-MA.  Deputado estadual (1979-1982), foi 

nomeado conselheiro do Conselho de Contas dos Municípios, em 7 de abril de 1982, cargo que 

exerceu até 1993, quando da extinção do órgão. Aposentou-se em 20 de abril de 1998.
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                                                             Ronald Augusto Furtado Costa (Ronald Sarney)

Formado em Direito, exerceu o cargo de Técnico em Fiscalização 

e Tributação da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão. 

Em 28 de outubro de 1981, nomeado conselheiro do Consel-

ho de Contas dos Municípios, cargo que exerceu até a extinção 

desse órgão, e posto em disponibilidade. Aposentou-se em 15 de 

fevereiro de 1995.

Artur da Veiga Cruz

Nasceu em 26 de abril de 1944, na cidade de Codó-MA. Vereador na cidade de Codó (1972/73), 

assessor do Gabinete Civil do Governador do Estado (1979/81). Nomeado conselheiro do Con-

selho de Contas dos Municípios do Estado do Maranhão, em 28 de outubro de 1981, tomou posse 

em 16 de novembro de 1981, cargo que exerceu até a extinção do órgão, em 1993, � cando, a partir 

de então, em disponibilidade. Aposentou-se em 5 de agosto de 1998.

                                                             Ronald Augusto Furtado Costa (Ronald Sarney)

Artur da Veiga Cruz

                                                             Bernardo Coelho Almeida

Nasceu em 13 de junho de 1927, na cidade de São Bernardo - 

MA. Poeta, romancista e cronista e jornalista. Concluiu o ensino 

secundário no Colégio Liceu Maranhense. Iniciou, no jornalis-

mo, no Jornal do Povo, passando por O Imparcial, O Estado do 

Maranhão e alguns outros. Um dos fundadores da Rádio Di-

fusora do Maranhão, onde se tornou um dos diretores e sócio. 

Deputado estadual. Exerceu a função de Subchefe da Casa Civil, 

no governo Castelo. Adido Cultural na Embaixada do Brasil, no 

Peru, e membro da Academia Maranhense de Letras. Nomeado 

conselheiro do Conselho de Contas dos Municípios do Maranhão, em 28 de outubro de 1981, 

cargo que exerceu até o primeiro trimestre de 1982. Faleceu em 1996.

de então, em disponibilidade. Aposentou-se em 5 de agosto de 1998.

                                                             Bernardo Coelho Almeida
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Maria do Carmo Aquino Saldanha

Nasceu em 27 de agosto de 1942. Exerceu os cargos de assessora de Delegado da SUNAB (1968 

– 1975) e cargo comissionado na NOVACAP (1975 – 1981). Nomeada conselheira do Conselho 

de Contas dos Municípios do Estado do Maranhão, em 28 de outubro de 1981, cargo que exerceu 

até a extinção desse órgão, em 1993, � cando em disponibilidade até sua aposentadoria, em 27 de 

abril de 1995..

                                                             Wilson Ramos Neiva

Nasceu em 18 de dezembro de 1931, na cidade de Barão de 

Grajaú-MA. Formou-se em Direito. Foi deputado estadual. 

Secretário de Estado de Interior e Justiça do governo João Caste-

lo. Conselheiro do Conselho de Contas dos Municípios do Ma-

ranhão, em 28 de outubro de 1981, cargo que exerceu até o pri-

meiro trimestre de 1982. Posteriormente, exerceu os cargos de 

Subsecretário de Segurança do Governo João Alberto; Secretário 

de Articulação Política; Chefe da Casa Civil do Governo José 

Reinaldo. Presidente da extinta Companhia de Colonização do 

Nordeste (Colone) e da comissão que organizou a visita do Papa João Paulo II a São Luís, em 1991, 

durante a gestão do então governador Edison Lobão. Faleceu dia 27 de setembro de 2014.

                                                             Wilson Ramos Neiva
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Procuradores do Ministério Público

Por meio da Lei nº 233, de 28 dezembro de 1948, foi criado o cargo de procurador, junto ao 

TCE, e para ocupá-lo foi nomeado João Hermógenes de Matos. Após ele, também exerceram o 

cargo de procurador, Antônio José Cordeiro, Orlando da Silveira Leite, Olivar da Silveira Leite, 

Aderson de Carvalho Lago, Aluizio Permulther, Maria Leite de Castro, Carlos Valente de Car-

valho, Álvaro Rodrigues da Silva, Maria de Lourdes Jansen Pereira, Maria Eliudes Belfort e os 

atuais Douglas Paulo da Silva, Jairo Cavalcanti Vieira, Flávia Gonzalez Leite e Paulo Henrique 

Araújo dos Reis.

 Além dos procuradores, alguns outros servidores foram nomeados para a função de ad-

juntos de procurador, sendo eles: Ana Silvia Fiquene Lustosa, Maria da Graça Ericeira Tanaka e 

Geysa Maria Falcão da Silva, além dos procuradores de Justiça José Argolo Ferrão e Maria dos 

Remédios Serra.

                                                              Paula Maria Alves Gaspar

Nasceu aos 30 de março de 1938, na cidade de Caxias – MA. 

Formou-se em Direito, era esposa do empresário Carlos Gas-

par. Nomeada, em 28 de outubro de 1981, conselheira do Con-

selho de Contas dos Municípios do Estado do Maranhão, cargo 

que exerceu até a extinção desse Órgão, em 1993, � cando em 

disponibilidade até sua aposentadoria. Faleceu em 8 de dezem-

bro de 2014.

                                                              Paula Maria Alves Gaspar



93

OS CAMINHOS 
DA MODERNIZAÇÃO

IV
CAPÍTULO

92

TCE-MA 70 anos



93

OS CAMINHOS 
DA MODERNIZAÇÃO

IV
CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO



94

TCE-MA 70 anos

om a redemocratização do país, uma nova página começa a 

ser escrita na história dos Tribunais de Contas. Uma das mais 

avançadas do Ocidente, a chamada “Constituição Cidadã”, 

promulgada em 1988, estabelece de forma clara as atribuições 

dessas Cortes, entre os artigos 70 e 75.  

Fiel ao seu espírito democrático, a nova Carta Constitucio-

nal fortaleceu a autonomia dos Tribunais em relação ao Executi-

vo, fato reconhecido por muitos estudiosos: C
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O art.73 do Texto Constitucional, ao estabelecer que dois terços dos membros do TCU seriam indica-
dos pelo Congresso Nacional, enquanto o Presidente da República indica apenas um terço, sendo que 
dois, alternadamente, entre membros do Ministério Público junto ao Tribunal e auditores, e apenas 
um membro em princípio estranho ao TCU, fortaleceu a Corte, em tese, assegurando-lhe maior au-
tonomia em relação ao Executivo.28

O passo seguinte do que se poderia chamar de reinvenção dos Tribunais de Contas foi o ad-

vento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00), no governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Criada com a � nalidade de estabelecer estratégias de combate ao 

dé� cit e à dívida do governo, a LRF impôs às Cortes de Contas um protagonismo inédito em sua 

história. No contexto da nova lei, os Tribunais receberam a atribuição de, por ocasião da apre-

ciação das contas, evidenciar o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as 

providências adotadas no âmbito da � scalização das receitas e combate à sonegação, as ações de 

recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas 

para o incremento das receitas tributárias e de contribuições (art. 58, da LRF).29

Para fazer frente às novas responsabilidades, os Tribunais de Contas precisavam, antes de 

tudo, desburocratizar sua atuação para ingressar de vez na modernidade. Mas como fazer isso, 

se a realidade mostrava quadros funcionais reduzidos e 

sem as capacitações exigidas para as novas 

demandas? O caminho era um só: re-

alização de concurso público e investi-

mento em capacitação para reciclagem 

dos quadros.

se a realidade mostrava quadros funcionais reduzidos e 

sem as capacitações exigidas para as novas 

28 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Da necessidade de aperfeiçoamento do controle judicial sobre a atuação dos Tribunais de Contas visando a assegurar a 
efetividade do sistema. Revista do TCU, Brasília, DF, n. 108, p. 9, jan./abr. 2007. 

29 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de � nanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão � scal e dá outras 
providências. Diário O� cial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 5 maio 2000.
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O Concurso Público 

O Tribunal de Contas do Estado realizou, em 1998, o primeiro concurso público de sua 

história, dez anos após a promulgação da Constituição Cidadã, que, no art.37, inciso II, traz a se-

guinte redação: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em con-

curso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”30

Essa demora em atender aos dispositivos legais torna-se ainda mais extensa, quando se toma 

como referência a Constituição Estadual de 1967, que, no seu art. 90, §2º, já preconizava: “So-

mente mediante concurso de provas ou de provas e títulos serão admitidos os servidores do Tri-

bunal sendo privativa de Contador, Bacharel em Direito, Ciências Econômicas e Atuariais ou 

Filoso� a a carreira de auditor.”31

30 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
31 MARANHÃO. Constituição (1967). Constituição do Estado do Maranhão. São Luís: Assembleia Legislativa do Estado, 1983

Conselheiro Presidente  Nonato Lago recebe resultado do primeiro concurso público realizado pelo TCE
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Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado realizou, em 1998, na gestão do conselheiro 

Raimundo Nonato Lago Júnior, o primeiro concurso público de sua história, sob a responsabili-

dade da Fundação Carlos Chagas, uma das mais conceituadas instituições do país em concursos 

públicos.

Inicialmente, foi preciso aprovar um projeto de lei criando os cargos que seriam ocupados 

pelos novos servidores. Devido à resistência encontrada no Legislativo,   pesquisaram um conjun-

to de leis antigas, fazendo referências aos cargos, acompanhado por um amplo estudo das neces-

sidades do órgão. 

O concurso foi realizado com êxito e preencheu um total de três vagas para o Cargo de Audi-

tor, atual Conselheiro Substituto, e 252 vagas para os mais diversos cargos, nos níveis fundamen-

tal, médio e superior.

A realização do concurso representou um marco na história do TCE/MA, uma que vez per-

mitiu o incremento quantitativo e qualitativo do seu quadro funcional, resultando no aumento da 

e� ciência e da e� cácia das atividades desenvolvidas no cumprimento de sua missão.

Com o surgimento de novas demandas no âmbito do controle externo brasileiro, além da 

necessária manutenção da qualidade do quadro funcional, o Tribunal realizou, no ano de 2005, 

mais dois concursos públicos. Um para provimento do cargo efetivo de Procurador, pertencente 

à carreira do Ministério Público de Contas, num total de quatro vagas, e o outro, para Analista de 

Controle Externo, com o preenchimento de 17 vagas.

Os Programas de Modernização do TCE

Um dos fatores que contribuiram para o processo de modernização dos Tribunais de Contas 

foi a implementação da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que estabeleceu, em regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos aos gastos pú-

blicos de cada ente federativo  brasileiro.

Para realizar as ações preventivas e corretivas demandadas das suas atribuições e da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, os Tribunais de Contas de todo o Brasil investiram em programas de 

modernização, visando à e� ciência e à e� cácia na realização de suas atividades � nalísticas. 

Projeto de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (PROTEMA) 

Com aporte de recursos � nanceiros obtidos por meio de empréstimo junto ao Banco Inter-

americano de Desenvolvimento, em dezembro de 1996, o governo federal lançou, no início de 

1997, o Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros e Distrito 

Federal (PNAFE), visando assegurar o fortalecimento e modernização das administrações � scais 

dos estados brasileiros, através da instrumentalização das gestões tributária e � nanceira das Sec-

retarias Estaduais de Fazenda, Finanças ou Tributação.  

 A partir desse escopo, a instrumentalização das gestões tributária e � nanceira demandou 

por ações que viessem a contribuir para o fortalecimento do controle interno e externo.

Nesse contexto, em 2 de agosto de 2001, foi celebrado convênio entre o Tribunal de Contas 

e o Governo do Estado do Maranhão, incluindo o TCE-MA, no PNAFE, tendo como objetivo a 

aplicação de recursos � nanceiros para implementar ações voltadas à modernização desta Corte 

de Contas.

  O PROTEMA foi desenvolvido com ações direcionadas a melhorias das infraestruturas 

física e tecnológica, como a aquisição de computadores, impressoras e outros equipamentos de 

tecnologia da informação, ações de quali� cação do corpo funcional da instituição, inclusive em 

nível de pós-graduação, contratação de empresa de consultoria para a elaboração do planejamen-

to estratégico do tce e implementação de estratégias capazes de aperfeiçoar os procedimentos 

técnicos/operacionais realizados por esta corte de contas.

Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado (FUMTEC)

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado (FUMTEC) foi criado pela Lei 

Complementar Estadual nº 052, de 31 de agosto de 2001, e regulamentado pela Resolução TCE 

nº 021, de 6 de março de 2002, com o objetivo de suprir o TCE de recursos � nanceiros a serem 

empregados no desenvolvimento e modernização de suas atividades.
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As receitas do FUMTEC não integram o percentual da receita estadual destinada ao TCE, 

sendo oriundas de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas a gestores públicos, além de doações 

e contribuições, convênios, alienação de bens do TCE e algumas outras fontes.

 Os recursos � nanceiros do FUMTEC são aplicados em áreas que visam desenvolver e mod-

ernizar as atividades do TCE, como programas e projetos de capacitação de servidores, aquisição 

de material permanente, construção, reforma ou ampliação de prédios e fortalecimento da in-

fraestrutura de tecnologia da informação. 

Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios Brasileiros (PROMOEX)

No ano de 2006, o gover-

no federal lançou e manteve, 

até o ano de 2013, o Programa 

de Modernização do Siste-

ma de Controle Externo dos 

Estados, Distrito Federal e 

Municípios Brasileiros (Pro-

moex), objetivando o forta-

lecimento do Sistema de Con-

trole Externo e contribuindo 

para o cumprimento da  Lei 

de Responsabilidade Fiscal. O 

Programa foi viabilizado por 

um convênio � rmado entre Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

O Promoex contribuiu, signi� cativamente, com a modernização dos Tribunais de Contas 

dos Estados, Distrito Federal e municípios. O TCE maranhense foi um dos trinta   que assinaram, 

inicialmente, o Convênio nº 012/2006, com o Ministério do Planejamento e Gestão.

Bernardo Leal, coordenador do Promoex no TCE maranhense
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A adesão ao Promoex possibilitou ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão o desen-

volvimento de diversas ações. A reforma da estrutura organizacional da instituição; a ampliação 

da relação da Corte de Contas com os seus jurisdicionados; o desenvolvimento de sistemas de TI, 

visando à e� ciência e e� cácia nos processos de � scalização; a criação de mecanismos para ampliar 

o diálogo com os diferentes setores da sociedade; a construção de um plano de desenvolvimento e 

capacitação dos servidores e implementação de indicadores de desempenho e, ainda, a aquisição 

de bens permanentes como computadores e periféricos, bem como ampliação do acervo da bib-

lioteca e o aumento da frota de veículos foram resultado dessa adesão. 

Infraestrutura
 

Ao longo da sua história, o TCE investiu em infraestrutura, diversas vezes, de forma que 

pudesse ter condições físicas e tecnológicas para o desenvolvimento de suas atividades. Porém, 

somente a partir do início dos anos 2000, é que a modernização em infraestrutura, de fato, foi 

implementada com o aporte � nanceiro dos programas de modernização.

A Nova Sede

As mudanças estruturais e de gestão implementadas no TCE, durante o processo de moder-

nização, imprimiram uma nova dinâmica ao exercício institucional, demandando a execução de 

ações mais planejadas e instrumentadas, proporcionando o alcance de melhores resultados.

Nesse contexto, com a realização do primeiro concurso, em 1998, o TCE teve signi� cativo 

aumento de capital humano indispensável ao desenvolvimento das atividades oriundas daquelas 

mudanças, surgindo a necessidade de mais espaço físico. O prédio da Travessa Couto Fernandes 

e o anexo do bairro São Francisco tornaram-se pequenos. 

Para atendimento dessa demanda, foi elaborado o projeto de construção da nova sede do 

TCE, cabendo ao escritório do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé) a elaboração do projeto ar-

quitetônico.

A construção foi realizada por empresas contratadas via processo licitatório, ao � nal de dois 
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anos, mais precisamente em 20 de dezembro de 2002, foi concluída, na Presidência do conselheiro 

Yedo Lobão, e a nova sede inaugurada, dotando o Tribunal de Contas de um prédio moderno e 

funcional, localizado na Avenida Carlos Cunha, no bairro do Calhau. 

O aumento das demandas laborais, associado à necessidade premente de ampliação da capa-

cidade de prestação de serviços à sociedade, fez surgir a construção de um espaço mais funcional 

e moderno, capaz de abrigar as unidades administrativas estratégicas do Tribunal de Contas.

Nesse contexto, o TCE/MA inaugurará, até ao � nal de 2017, o prédio anexo à sede da ins-

tituição, que abrigará a Coordenação de Tramitação Processual (CTPRO); a Escola Superior de 

Controle Externo (ESCEX); a Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTEC); e, o Me-

morial do Tribunal de Contas.

A inauguração do prédio anexo, dotado de infraestrutura adequada, será mais uma importan-

te etapa do processo de modernização do TCE/MA, pois se constituirá em item fundamental para 

o enfrentamento dos desa� os de exercer o controle externo de forma cada vez mais ágil e e� caz.

Atual sede do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
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Tecnologia da Informação

Os avanços na área de Tecnologia da Informação têm sido fundamentais para que o TCE de-

sempenhe, com qualidade, as suas mais diversas atividades. Essas melhorias se dão pela aquisição 

de novos equipamentos, desenvolvimento de sistemas e capacitação de servidores, permitindo a 

acessibilidade à informação, de forma mais célere, às ações tecnológicas.

Sistemas de Controle da Gestão Pública:

1) Consulta Processual e Certidão Eletrônica de Trânsito em Julgado  

Por meio da Resolução TCE/MA nº 087, de 25 de maio de 2005, � ca instituída a consulta 

processual e o fornecimento de certidões de processos com trânsito  em  julgado  por  meio  ele-

trônico, na internet;

2) Cadastro Eletrônico dos Jurisdicionados do TCE/MA

Instituído o Cadastro Eletrônico dos Jurisdicionados do TCE/MA, através da Instrução Nor-

mativa TCE/MA nº 011, de 10 de julho de 2005;

3) Sistema de Auditoria Eletrônica (SAE) 

Em 2007, iniciaram-se os trabalhos referentes ao projeto para implantação do Sistema de 

Auditoria Eletrônica (SAE), com vistas ao acompanhamento, em tempo real, da execução orça-

mentária, � nanceira e contábil, nos âmbitos municipal e estadual da administração pública; 

Aprovação da Instrução Normativa TCE/MA nº 033, de 29 de outubro de 2014, que institui o 

Módulo de Planejamento do Sistema de Auditoria Eletrônica, destinado ao registro eletrônico de 

informações relativas ao planejamento governamental dos municípios, sob a jurisdição do TCE-MA;

4) Transmissão das Sessões Plenárias via Internet

No ano de 2007, foi implantado o serviço de transmissão das sessões plenárias da Corte de 

Contas, em tempo real, via sítio do TCE;
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5) Prestação de Contas Eletrônica 

Adoção da IN nº 024, de 02 de março de 2011, que dispõe sobre a forma de recebimento, por 

meio eletrônico, de documentos que compõem a prestação de contas anual dos jurisdicionados 

municipais; 

Adoção da IN nº 025, de 30 de novembro de 2011, que dispõe sobre a forma de apresentação 

da prestação de contas anual do prefeito e do presidente da Câmara de Vereadores, de que trata a 

IN 009/2005 (prestação de contas municipais em mídia digital); 
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Adoção da IN nº 026, de 30 de novembro de 2011, que dispõe sobre a forma de apresentação 

da prestação de contas anual do Governador do Estado, do Presidente da Assembleia Legislativa, 

do Presidente do Tribunal de Justiça, do Chefe do Ministério Público do Estado, do Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado e dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituí-

das e mantidas pelo poder público estadual, de que trata a IN n° 012/2005; 

6) Diário O� cial Eletrônico 

Aprovação da Lei Estadual nº 9.519, de 13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre as alte-

rações da lei nº 8.258/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), instituindo, no âmbito do Tri-

bunal de Contas, o Diário O� cial Eletrônico. Posteriormente, foi normatizado pela Resolução nº 

186, de 21 de novembro de 2012, e entrou em operação desde 15 de julho de 2013;

7) Ferramenta Informatizada de Gestão Responsável (FINGER)

Modernização do sistema de envio de informações do relatório da LRF ao TCE; 

8) Sistema de Acompanhamento das Contratações Públicas (SACOP) 

Aprovação da Instrução Normativa nº 034, de 19 de novembro de 2014, que regulamenta o 

acompanhamento das contratações públicas, por meio eletrônico, no âmbito da Administração 

Pública Direta e Indireta dos Poderes do Estado e dos Municípios, sob os aspectos da legalidade, 

economicidade e legitimidade;  

9) Sistema de informações gerenciais e de responsáveis (SIGER)

Aprovação da Instrução Normativa n° 035, de 19 de novembro de 2014, que cria o sistema 

de informações gerenciais e de responsáveis, relativo ao cadastro de unidades jurisdicionadas e 

de responsáveis por órgãos, entidades e fundos, sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Mara-

nhão, nos termos do art. 7º da Lei Estadual nº 8.258/2005; 
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10) Sistema Informatizado do Registro de Imputações de Débitos e/ou Multas 

Aprovação da Resolução nº 214/2014, que dispõe sobre os procedimentos de acompanha-

mento, controle e registro das decisões que resultem em sanção a ser aplicada pelo Tribunal de 

Contas, com o desenvolvimento do sistema que permite a emissão da Certidão de Débito, com 

força de título executivo, assinada eletronicamente pelo presidente do Tribunal de Contas e con-

sequente encaminhamento à Secretaria Estadual da Fazenda, Procuradoria de Município e Secre-

taria Municipal de Fazenda, para adoção das medidas necessárias à cobrança dos valores devidos;

11) Sistema de Medição da E� ciência da Gestão Municipal (IEGM)

Fica instituído o Sistema de Medição da E� ciência da Gestão Municipal, destinado ao regis-

tro eletrônico dos Índices de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), composto de sete indica-

dores setoriais na área de educação, saúde, planejamento, gestão � scal, meio ambiente, proteção 

dos cidadãos e governança da tecnologia da informação;

12) Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal (SAAP)

O envio e a tramitação, no âmbito do Tribunal de Contas  do Estado  do Maranhão (TCE/

MA), dos elementos de � scalização referentes  aos  atos  de  admissão  de pessoal, concessão  de  

aposentadoria,  transferência  para  a  reserva  remunerada,  reforma  e pensão, para � ns de re-

gistro, nos termos do art. 51, inciso III, da Constituição Estadual, serão realizados por meio do 

Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal (SAAP).
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Planejamento e Gestão

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com o intuito de aperfeiçoar a sua gestão e 

melhorar o seu desempenho, desenvolveu e implementou o seu Programa de Gestão Estratégica, 

englobando o Planejamento Estratégico e o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas, sendo este 

último, focado na gestão por competência. Dessa forma, o TCE/MA procurou manter alinhadas 

as suas políticas de gestão de pessoas às estratégias organizacionais, de modo a garantir a conse-

cução dos resultados almejados. 

O Planejamento Estratégico 

Em 2003 o Tribunal de Contas elaborou o primeiro Planejamento Estratégico da sua histó-

ria, compreendendo o ciclo de planejamento de 2004-2007.  Em 2005 esse Planejamento sofreu 

algumas alterações e correções, e o período de abrangência passou a ser 2005-2008. Os objetivos 

estratégicos e diretrizes desse Planejamento Estratégico foram: 

Conceber e implantar ações de modernização administrativa do TCE, de caráter estrutural, 

normativo-legal e gerencial; 

Conceber, implementar e manter programas de desenvolvimento de tecnologia da informação;

Conceber e implantar programa de desenvolvimento de recursos humanos;

Conceber, implementar e manter programas de orientação aos jurisdicionados e de relacio-

namento com a sociedade;

Plani� car e implementar programas de � scalização;

Pugnar pela efetividade das decisões do TCE. Aumentar a e� cácia das ações do TCE através 

da integração com os demais órgãos governamentais e tribunais de contas.

 Em 2012, num esforço que envolveu todos os segmentos da instituição, utilizando-se de 

uma metodologia iminentemente participativa, o TCE concluiu, em meados do primeiro semes-

tre de 2012, o seu segundo Plano Estratégico, Ciclo 2012-2016, que de� niu os rumos a serem 

seguidos pela instituição dentro do horizonte de cinco anos, na busca de vantagens competitivas 

como melhoria de resultados, � exibilidade e inovação.
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Os objetivos estratégicos do TCE/MA, para o período 2012-2016, foram organizados nas 

perspectivas da Sociedade, Clientes, Processos Internos, Aprendizagem e Crescimento e Recur-

sos Estratégicos, e representados gra� camente pelo Mapa Estratégico, como forma de traduzir e 

comunicar a estratégia para todos os servidores, de modo a transformá-la em elemento presente 

no dia a dia da Instituição.

O Mapa Estratégico é a representação gráfica dos objetivos estratégicos do TCE-MA para os próximos 
cinco anos, organizado nas perspectivas da Sociedade, Clientes, Processos Internos, Aprendizagem e 
Crescimento e Recursos Estratégicos. A idéia do mapa é traduzir e comunicar a estratégia para todos 

os servidores, fazendo dela um elemento presente no dia a dia da instituição. 

MAPA ESTRATÉGICO 
DO TCE-MA 2012/2016

MAPA ESTRATÉGICO 
DO TCE-MA 2012/2016

O TCE conta com você para se fortalecer

1. Contribuir para 
a efetividade das 
Políticas Públicas 

2. Estimular o 
controle social 

3. Ampliar o acesso 
da Sociedade ao TCE 

So
ci

ed
ad

e

4. Contribuir para 
o aperfeiçoamento 
da gestão pública 

5. Ampliar o acesso dos  
Jurisdicionados (informação, 

conhecimento). 

6. Aperfeiçoar as relações 
com os órgãos da Rede 

de Controle Cl
ie

nt
e

Pr
oc

es
so

s 
In

te
rn

os

7. Ampliar os serviços de orientação 
aos jurisdicionados para o 

aperfeiçoamento da gestão pública 

8. Fortalecer a 
imagem do TCE

9. Aprimorar a gestão  da 
comunicação interna e 

externa 

10. Aperfeiçoar a 
gestão operacional 

das atividades 
finalísticas

11. Buscar a 
excelência da 
fiscalização

18 . Fortalecer 
o MPC

12. Ampliar  a 
transparência das ações  
do TCE e as informações 

dos Jurisdicionados 

Ap
re

nd
iza

ge
m

 
e C

re
sc

im
en

to 13. Implementar 
Modelo de gestão de 

pessoas por 
competências 

14. 
Implementar a 

gestão do 
conhecimento 

17. Aperfeiçoar 
o ambiente de 

trabalho

15. Aprimorar 
o modelo de 

Gestão 

16. Aprimorar 
a Gestão de TI 

Re
cu

rs
os

 
Es

tra
té

gi
co

s

Missão
Exercer o controle 

externo e orientar a 
gestão pública em 

benefício da 
sociedade

Visão de Futuro
Ser reconhecido pela sociedade 
como órgão de controle externo 

eficiente na fiscalização dos 
recursos e no aperfeiçoamento 

da gestão pública

Credibilidade
Transparência

Ética
Moralidade

Valores para 
a Sociedade

Fonte: MARANHÃO. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Planejamento estratégico: 2012-2016. São Luís, 2012.
O Plano de Gestão Estratégica de Pessoas
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Plano de Gestão Estratégica de Pessoas

Um dos grandes desa� os do processo de modernização pelo qual vem passando os Tribunais 

de Contas do país, nos últimos anos, tem sido a consolidação de uma nova cultura organizacional 

baseada em critérios de meritocracia e competência pro� ssional. 

Nesse contexto, o TCE apresentou, ao � nal de 2012, o seu Plano de Gestão Estratégica de 

Pessoas, elemento inseparável do Plano Estratégico 2012-2016, que representou o passaporte do 

TCE maranhense rumo a um novo patamar, no qual a excelência funcional se traduzia em uma 

atuação sintonizada com as melhores expectativas da sociedade. 

O Plano de Gestão do TCE/MA foi aprovado pela Resolução nº 185, de 05 de dezembro de 

2012, tendo como pilares principais:

• Seleção interna e alocação de pessoas;

• Mapeamento das competências;

• Desenvolvimento pro� ssional e pessoal;

• Gestão do desempenho funcional;

• Integração e comunicação interna;

• Desenvolvimento na carreira.

A Reforma Organizacional

No contexto do Plano Estratégico elaborado para o período de 2012-2016, um dos pontos 

foi a previsão de uma ampla reforma organizacional capaz de dotar a instituição das condições 

necessárias para o melhor aproveitamento do potencial de seus recursos humanos, resultando em 

respostas mais ágeis e concretas às demandas da sociedade. 

A reforma organizacional do TCE, com aporte legal na Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 

2013, e na Resolução TCE-MA nº 215/2014, propôs uma instituição mais dinâmica e moderna, 

com processos internos rede� nidos em função de seus resultados. Unidades e setores foram redi-

mensionados, tendo seu foco de atuação de� nido com clareza.

A nova estrutura preparou as unidades do TCE para a adoção do modelo de controle con-

comitante, prioridade absoluta do controle externo brasileiro, a partir do Tribunal de Contas da 
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União (TCU). Em relação à gestão, a novidade foi o fortalecimento das áreas de Planejamento, 

Tecnologia da Informação e Comunicação, além da ampliação da função de controle externo.

A implantação da estrutura teve início em janeiro de 2014, com o trabalho de alocação das 

unidades e núcleos que passaram a compor o organograma do TCE e, metodologicamente, se-

guindo as etapas de mapeamento dos � uxos processuais, de detalhamento das atribuições e com-

petências das áreas e dos cargos, da adequação dos mapas gerenciais do Plano Estratégico à nova 

estrutura e da capacitação dos gestores.

Essa estrutura organizacional do TCE foi montada sobre três eixos principais: atendimento 

ao novo modelo de auditoria, aperfeiçoamento do modelo e promoção de ajustes no modelo re-

muneratório.

Um dos aspectos essenciais da nova estrutura foi a criação das Secretarias de Administração 

(Secad) e de Controle Externo (Secex). Com isso, os serviços da Secretaria do Tribunal passaram 

a ser exercidos por meio de duas unidades: uma, atuando na direção da área meio e outra, exclu-

sivamente na área � nalística.

Na Secretaria de Controle Externo, todos os cargos de gestão e supervisão, incluindo o de 

Secretário de Controle, passaram a ser de ocupação exclusiva de auditores estaduais de controle 

externo, exceção feita aos cargos de assistente e auxiliar de apoio à Secretaria.

Por sua vez, na Secretaria de Administração, o cargo de Secretário passou a ser privativo de 

auditor e todos os cargos de gestor de unidade e de coordenador passaram a ser privativos de ser-

vidores de carreira, assim como todos os cargos de supervisor da Unidade de Gestão de Pessoas 

(Ungep). O TCE passou a ter, pelo menos, 27% dos cargos da Secretaria de Administração ocupa-

dos por servidores de carreira.

Na visão do conselheiro-substituto Antônio Blecaute Costa Barbosa, que coordenou a equi-

pe responsável pela elaboração do novo modelo, o ganho fundamental foi dotar o Tribunal de 

uma estrutura organizacional capaz de responder às demandas relativas à capacidade de pensar 

estrategicamente, gerir com e� cácia, efetivar o autocontrole, concretizar uma educação corpora-

tiva e aplicar tecnologias.
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A Formação, valorização e qualidade de vida do servidor

Os objetivos voltados para a formação, a valorização e a qualidade de vida do servidor estão 

de� nidos no Plano de Gestão Estratégica de Pessoas, aprovado em 2012. Porém, algumas ações 

direcionadas a atender as necessidades pro� ssionais dos servidores vêm sendo implementadas 

antes disso, como a Escola de Contas, o Núcleo de Saúde, o Plano de Cargos Carreiras e Salários 

e algumas outras.

 

A Escola Superior de Controle Externo

A Escola de Contas do Tribunal 

de Contas do Estado do Maranhão 

foi criada pela Lei Estadual nº 8.258, 

de 6 de junho de 2005, Lei Orgâni-

ca do TCE/MA, com a � nalidade de 

implementar  as políticas, diretrizes e 

planos de ação do Instituto de Estudos e Pesquisas do Tribunal, ao qual estava vinculada, e que 

tinha como objetivo o planejamento e controle das ações de treinamento e aperfeiçoamento dos 

membros e do corpo técnico do Tribunal.

A instituição da Escola de Contas � gurou um marco importante no processo de moderniza-

ção do Tribunal, pois permitiu a sistematização das atividades educacionais representadas pelas 

ações de capacitação, anteriormente organizadas e coordenadas pelo antigo Núcleo Setorial de 

Treinamento.

Ao longo de sua história, a função primordial da Escola de Contas sempre foi o investimento 

na formação do capital intelectual dos servidores, para contribuir com o seu desenvolvimento 

pro� ssional, tornando-os hábeis na prestação de serviços de qualidade aos cidadãos e à sociedade. 

Como parte da iniciativa de modernização do TCE/MA, esse investimento passou a ser visto 

como uma política permanente e estratégica, para fazer frente aos crescentes desa� os impostos 

pelo controle externo. 
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Nesse contexto, através da Lei Estadual n.º 9.519, de 13 de dezembro de 2011, que alterou a 

Lei Orgânica do Tribunal, a Escola de Contas teve ampliada tanto a sua � nalidade, passando, ago-

ra, a propor e conduzir políticas e ações de educação corporativa e de gestão do conhecimento or-

ganizacional, quanto as suas atribuições, que lhes permitiram atuação mais focada na promoção e 

no desenvolvimento de competências pro� ssionais e organizacionais e a educação continuada dos 

servidores e colaboradores do TCE/MA.

 A Escola de Contas está voltada, também, para a realização de ações educativas voltadas ao 

público externo, com o � m de contribuir para a efetividade do controle e a promoção da cidada-

nia, além de estimular a participação ativa no estabelecimento e na implementação de convênios e 

acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres, a serem � rmados pelo Tribunal com 

órgãos e entidades que tenham, por objeto, treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Coube à Portaria TCE/MA nº 342, de 4 de março de 2013, a regulamentação da organiza-

ção e das normas de funcionamento da Escola de Contas, agora, denominada Escola Superior de 

Inauguração da Escola Superior de Controle Externo - Escex
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Controle Externo (ESCEX). Esse normativo de� niu, no tocante ao funcionamento, que a ESCEX 

abrangeria as atividades de secretaria, desenvolvimento de ensino-aprendizagem, biblioteca e tec-

nologia da informação. A sua estrutura funcional contemplaria uma coordenação geral e quatro 

supervisões, estando os servidores integrantes da referida estrutura seriam lotados no Gabinete 

do Conselheiro-Substituto, designado Diretor-Geral da ESCEX pelo Presidente do Tribunal de 

Contas, após aprovação em Plenário, para o período de dois anos, admitida recondução, sem pre-

juízo de suas atribuições constitucionais.

Em relação à estrutura física, no ano de 2013, a ESCEX foi instalada em espaço exclusivo, 

oriundo da ampliação do prédio-sede do Tribunal de Contas, dispondo, para o desenvolvimento 

de suas atividades, de sala de administração, sala de reunião, laboratórios de aula, sala de grupos 

de trabalho, biblioteca e auditório.

A partir de 2018, a ESCEX passará a funcionar no prédio anexo do TCE/MA, com inaugu-

ração prevista para o � nal de 2017, num espaço físico personalizado, funcional e moderno, incor-

porado de tecnologia da educação, o que garantirá maior produtividade nas suas ações.

  O cumprimento da missão institucional do TCE/MA deriva, necessariamente, do estímulo 

ao crescimento pro� ssional e pessoal dos seus membros e servidores. Nesse contexto, sob a res-

ponsabilidade da Escola Superior de Controle Externo, o processo educacional do Tribunal de 

Contas se pauta em diretrizes, metodologias e padrões de qualidade aplicáveis às ações de desen-

volvimento e educação que priorizam programas alinhados a estratégias bem de� nidas. Assim, tal 

processo se encontra alicerçado em três eixos principais: no fomento e viabilidade de programas 

de capacitação e quali� cação voltados para o aprimoramento das competências organizacionais, 

técnicas e fundamentais dos membros e servidores do TCE/MA; na promoção da formação e 

aprimoramento de gestores e técnicos da Administração Pública; e na promoção do controle so-

cial e fortalecimento da cidadania.

Como resultado do cumprimento de suas atribuições, por meio das ações de difusão da 

educação corporativa, em modos de excelência, tem-se uma Escola Superior de Controle Externo 

que contribui para a efetividade do controle externo da gestão pública, e que se consolida como 

autêntico patrimônio cultural dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
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DIRETORES-GERAIS DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO (ESCEX)
Diretor-Geral Período
Conselheiro-Substituto Antonio Blecaute Costa Barbosa 2013-2014
Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto 2015-2016

Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães 2017-2018

O Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)

Com o ingresso de novos servidores via concurso público, a cultura organizacional do Tri-

bunal de Contas do Estado sofreu um grande impacto. Aspectos como excelência operacional, 

meritocracia, evolução funcional, bem como a questão salarial, passaram a ser objeto de avaliação 

tanto dos servidores quanto do corpo diretivo da instituição.

Em 2001, foram realizados estudos para a confecção do primeiro Plano de Carreira, Cargos 

e Salários (PCCS) do TCE. Os servidores foram fundamentais em todo esse processo.

Organizados em torno da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão (ASTCE), entidade representativa da categoria, criada em 2001, os servidores partici-

param de todos os debates e estudos promovidos para a elaboração do PCCS e apresentaram os 

pleitos que entenderam ser mais relevantes à época, como a formatação de uma carreira especí� ca 

para os servidores do TCE, o aprimoramento da estrutura funcional e das dinâmicas operacionais 

da Corte de Contas, bem como a correção dos valores salariais pagos à época e a adoção de tabela 

de progressão funcional.

Finalizados os estudos, foi elaborado o Projeto de Lei n 7663, de 31 de agosto de 2001, com 

o conteúdo do primeiro Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos servidores do Tribunal 

de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA). O documento foi enviado à Assembleia Legislativa 

do Estado, onde foi aprovado pelos parlamentares e, posteriormente, enviado ao Poder Executivo. 

Após a sanção e publicação, no Diário O� cial do Estado, os seus dispositivos entraram em vigência.

O primeiro PCCS do TCE representou um avanço signi� cativo em vários aspectos relacio-

nados à questão salarial, à organização funcional e às rotinas operacionais da instituição. 

Em 2005, foi elaborado o segundo PCCS  do TCE. Aprovado pela Assembleia Legislativa, é 

hoje a Lei estadual nº 8.331, de 21 de dezembro de 2005. Entre os pontos principais, encontra-se 
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a mudança da nomenclatura dos cargos, que passou a ser de Analista de Controle Externo, para 

os cargos de nível superior, de Técnico de Controle Externo, para o nível médio, e de Auxiliar de 

Controle Externo, para os cargos de nível fundamental.

As principais modi� cações e inovações constantes desse PCCS são referentes a aspectos 

como a uni� cação dos cargos, a criação da Grati� cação de Controle Externo (GCE) e a estrutura-

ção dos critérios para progressão funcional na carreira.

O novo PCCS foi implantado no TCE pela Resolução nº 106, de 06 de dezembro de 2006. A 

Resolução 107, da mesma data, dispõe sobre critérios de promoção e progressão funcional dos 

servidores da carreira de especialista do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n° 8.331, de 21 de 

dezembro de 2005.

No ano de 2009, a Lei estadual 9.076, de 27 de novembro daquele ano, atualizou o segundo 

PCCS, alterando a nomenclatura dos cargos, que passaram a denominar-se Auditor Estadual de 

Controle Externo, o de nível superior, e Técnico Estadual de Controle Externo, o de nível médio, 

e aumentou, também, o número vagas para o cargo destinado ao nível superior. 

Qualidade de Vida do Servidor

O tema qualidade de vida do servidor está plenamente inserido no processo de modern-

ização do Tribunal Contas maranhense. Neste aspecto, a Unidade de Gestão de Pessoas (UN-

GEP), responsável pela proposição e condução das políticas de gestão de pessoas, relativas ao 

clima organizacional, desempenho pro� ssional, desenvolvimento funcional, saúde e qualidade de 

vida no âmbito do Tribunal, contempla a Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID), como setor 

responsável pela coordenação e desenvolvimento das ações voltadas ao bem-estar dos servidores. 

A SUVID oferece aos servidores e seus dependentes consultas médicas nas áreas de clínica 

médica, cardiologia, pediatria e pneumologia, realização de atendimento odontológico e serviço 

de enfermagem.

 Além desses serviços, a SUVID realiza um conjunto importante de ações sistematizadas vol-

tadas para a melhoria da qualidade de vida do servidor do TCE/MA.  Há uma integração efetiva 

nas Campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul; campanhas de doação de sangue, em parce-
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ria com o HEMOMAR (Hemocentro do Maranhão) e campanhas trimestrais de vacinação, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A aferição de pressão arterial e testes de glicemia 

capilar destinados a monitorar e delinear o per� l de saúde do servidor, para fomentar estratégias 

que visem sensibilizar e conscientizar o público alvo a respeito da importância dos cuidados com 

a saúde são ações disponibilizadas para o bem-estar dos servidores e servidoras do TCE.

A construção de uma consciência sustentável nos servidores do Tribunal tem norteado todas 

as ações da SUVID. Nesse sentido, foi criado o Projeto “Papa-pilhas e baterias”, que consiste na im-

plementação de uma logística de coleta e reciclagem desses produtos, visando à melhoria do meio 

ambiente e à efetividade de uma gestão pública preocupada e engajada com a sustentabilidade.

O Coral

 O Coral do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão ou Coral TCE, como � cou conhecido, foi 

criado pela Resolução TCE/MA nº 033, de 23 de outubro de 2002, regulamentado pela Portaria nº 982, 

de 2 de outubro de 2002, com o objetivo de promover o intercâmbio e a integração entre os servidores, 

visando à melhoria da qualidade de vida e, no ambiente laboral, desempenho pro� ssional crescente. 

Além da � nalidade normativa, o Coral do TCE/MA se constituiu num canal de aproximação 

desta Corte de Contas com a sociedade, para quem oferece um repertório eclético, valorizando a 

música popular brasileira e, principalmente, a maranhense. O Coral TCE, de fato, se tornou per-

ceptível pelas inúmeras apresentações realizadas, nas mais variadas instituições como igrejas, asilos, 

creches, universidades, instituições públicas e participação nos festivais de coros.

Desde a sua criação, o Coral foi regido pelo maestro Nilton César Rocha Pinheiro, servidor 

efetivo do TCE/MA, músico pro� ssional com registro na Ordem dos Músicos do Brasil, Secção/MA, 

além de arranjador, produtor musical e professor de música e técnicas vocais.

Ao longo de sua trajetória, o Coral contou com a participação de servidores do Tribunal e tam-

bém de voluntários da comunidade. 

Além das apresentações, o Coral realizou o Projeto Corista Voluntário, onde alunos das comu-

nidades carentes participaram de cursos de violão, teclado e técnicas vocais, vindo eles a participar 

das atividades como coristas, nas apresentações internas e externas do Coral TCE.
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Procuradores do Ministério Público de Contas - MPC

 O Ministério Público de Contas

O Ministério Público de Contas, como organismo de atuação social, surgiu com a criação do 

Tribunal de Contas da União, tendo previsão no Decreto n. 1.166, de 1992, mas somente a partir 

de 1994, com a decisão do STF, na ADI 789-1, é que  os MPCs começaram a ser estruturados em 

todo o Brasil.

No âmbito do controle externo maranhense, o Ministério Público de Contas passou a existir, 

concretamente, com a nomeação e posse dos novos Procuradores de Contas, em maio de 2007, 

aprovados em concurso público, conforme previsto na Lei estadual nº 8.569, de 15 de março de 

2007, que alterou a Lei Orgânica do Tribunal de Contas. A Emenda Constitucional nº 53, de 26 

dezembro de 2007, que acrescentou o art. 102-A ao texto da Constituição do Estado do Maran-

hão, disciplinou direitos e garantias dos membros do MP de Contas.
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Procurador Jairo Cavalcanti Vieira

No ano em que o TCE/MA comemora setenta anos de existência, o MPC celebra dez anos 

de atuação marcados por uma autonomia que contribui, decisivamente, para que o controle ex-

terno seja cada vez mais ágil e e� caz na veri� cação da correta aplicação dos recursos públicos, em 

benefício da sociedade maranhense.

Composição do Ministério 
Público de Contas

O Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão 

compõe-se dos seguintes membros:

Nasceu na cidade de São Paulo, em 2 de maio de 1966. É forma-

do em Direito pela UFU. Pós-graduado em especialização em 

Administração Pública. Erxerceu o cargo de Defensor Público 

na assistência jurídica da UFU. Foi Procurador do Estado do 

Mato Grosso do Sul. Atuou como advogado em Uberlândia – 

MG. Nomeado Procurador de Contas do TCE/MA, no dia 27 de 

maio de 2008.

                                        Procurador Douglas Paulo da Silva

compõe-se dos seguintes membros:

Nasceu na cidade de São Paulo, em 2 de maio de 1966. É forma-

do em Direito pela UFU. Pós-graduado em especialização em 

Administração Pública. Erxerceu o cargo de Defensor Público 

na assistência jurídica da UFU. Foi Procurador do Estado do 

Mato Grosso do Sul. Atuou como advogado em Uberlândia – 

MG. Nomeado Procurador de Contas do TCE/MA, no dia 27 de 

maio de 2008.

                                        Procurador Douglas Paulo da Silva                                        Procurador Douglas Paulo da Silva

Nasceu na cidade de Recife - PE, em 17 de junho de 1980. É for-

mado em Direito. Atuou como assistente jurídico do Banco do 

Nordeste. Foi nomeado Procurador de Contas, no dia 2 de maio 

de 2007.

Nasceu na cidade de Recife - PE, em 17 de junho de 1980. É for-

mado em Direito. Atuou como assistente jurídico do Banco do 

Nordeste. Foi nomeado Procurador de Contas, no dia 2 de maio 
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Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis

                                            Procuradora Flávia Gonzalez Leite

PROCURADORES-GERAIS 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

Procurador-Geral Período

Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis 2007-2008, 2015-2016

Procurador Jairo Cavalcanti Vieira 2009-2010, 2017-2018

Procuradora Flávia Gonzalez Leite 2011-2012

Procurador Douglas Paulo da Silva 2013-2014

Nasceu na cidade de São Luís-MA, em 10 de junho de 1980. É 

formada em Direito. Atuou como advogada da Caixa Econômi-

ca, em São Luís; advogada da União e procuradora do Estado do 

Maranhão. Foi nomeada procuradora de Contas, junto ao TCE/

MA, no dia 2 de maio de 2007.

                                            Procuradora Flávia Gonzalez Leite

Nasceu na cidade de São Luís-MA, em 10 de junho de 1980. É 

formada em Direito. Atuou como advogada da Caixa Econômi-

ca, em São Luís; advogada da União e procuradora do Estado do 

Maranhão. Foi nomeada procuradora de Contas, junto ao TCE/

MA, no dia 2 de maio de 2007.

                                            Procuradora Flávia Gonzalez Leite

Nasceu na cidade de São Luís-MA, em 3 de abril de 1974. É for-

mado em Direito. Atuou como juiz de São Raimundo das Mang-

abeiras. Foi nomeado procurador de Contas do TCE/MA, no 

dia 2 de maio de 2007.

Nasceu na cidade de São Luís-MA, em 3 de abril de 1974. É for-

mado em Direito. Atuou como juiz de São Raimundo das Mang-

abeiras. Foi nomeado procurador de Contas do TCE/MA, no 
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Ouvidoria

A Ouvidoria do Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão 

foi instituída pela Lei Estadual 

nº 8.258/2005, Lei Orgânica do 

TCE/MA. Tem a � nalidade de 

contribuir para a melhoria da 

gestão do Tribunal e dos órgãos 

e entidades a ele jurisdicionados, 

bem como atuar na defesa da legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, impessoalida-

de, publicidade, e� ciência dos atos administrativos praticados por autoridades, servidores e admi-

nistradores públicos, bem como dos demais princípios constitucionais aplicáveis à Administração 

Pública, conforme preceituado pelo art. 87 da referida legislação. No entanto, a implantação da 

Ouvidoria foi concretizada no ano de 2015, através da Resolução TCE/MA nº 242, que regula-

mentou sua competência e seu funcionamento. 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão instalou a sua Ouvidoria com a missão de se 

tornar um canal de interlocução com a sociedade civil, fomentar o controle social e fortalecer a 

democracia participativa.

Coube ao conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira ocupar o primeiro cargo de Ou-

vidor, durante o período de 2015 a 2016, reelegendo-se para biênio 2017/2018.

Ao longo desses dois anos de funcionamento, em face das manifestações catalogadas, torna-

se cada vez mais clara a necessidade de o Tribunal de Contas dialogar, de forma mais proativa, 

com a população, interagindo abertamente com a sociedade, o que vai além do recebimento de 

pedidos de acesso à informação e registro das manifestações de denúncias e de irregularidades na 

aplicação das verbas públicas.

Não é demais relembrar as inúmeras tentativas de participação social ocorridas no passado, 

como infrutíferas, pela ausência de uma lei que disciplinasse o acesso a essas informações. Hoje, 
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com o advento da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), toda a sociedade ga-

nhou um instrumento que obriga as instituições públicas a manter esse diálogo.

No entanto, o espírito dessa lei, que hoje se tornou indispensável, pode se perder, uma vez 

que, embora detentores do controle social, os cidadãos e as cidadãs brasileiros(as) e, especialmen-

te, o cidadão e a cidadã maranhense, não sabem o que fazer com as informações disponibilizadas 

por este Tribunal, razão pela qual se torna indiscutível a necessidade de ampliarmos o perma-

nente diálogo com a sociedade, no sentido de empoderá-la por meio de conhecimentos mínimos 

acerca do controle da gestão pública.

Dessa forma, a Ouvidoria do TCE/MA é o canal adequado para apresentar denúncias, críti-

Audiência Pública realizada no município de Presidente Dutra em 2016, com a participação da Ouvidoria do TCE-MA
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cas, reclamações, sugestões, elogios e solicitações de informações sobre qualquer assunto ligado à 

atuação do TCE ou a atos de qualquer um dos seus jurisdicionados.

Em 2 anos de funcionamento, a Ouvidoria do TCE/MA registrou cerca de 700 manifestações 

dos mais variados assuntos (denúncias, solicitação de informações, reclamações, comunicação de 

irregularidades, elogios, entre outros) de diversos segmentos da sociedade (associações de classe, 

sindicatos, cidadãos, poder público, empresas privadas etc.) que contribuíram para o esclareci-

mento de dúvidas, apurar fatos, melhorar o atendimento e tratamento, melhorar os serviços, cor-

rigir falhas, de� nir estratégias e criar soluções.

Dentre as manifestações recebidas nesse período, 90% são respondidas no prazo determinado 

pela LAI (Lei de Acesso a Informação). Além disso, a Ouvidoria busca aprimorar o atendimento e 

tratamento, diminuindo, ano a ano, o tempo de resposta para o usuário. No primeiro ano de funcio-

namento, demorava-se, em média, quase 20 dias para responder a uma manifestação. Já em 2016, 

essa média caiu para cerca de 11 dias. A nossa meta até 2020 é respondermos em apenas 5 dias.

E para ser hoje uma realidade, a Ouvidoria tem participado, em parceria com a Rede de 

Controle do Maranhão, de eventos de Encontros Regionais de Conselheiros e Lideranças Sociais, 

Audiência Pública de Controle Social e Cidadania, Seminários Acadêmicos, Visitas Guiadas no 

Tribunal de Contas, Encontros de Ouvidorias e outros acontecimentos ligados aos temas que en-

volvem controle interno, externo e social, transparência e ética.

Ao promover e participar desses eventos, a Ouvidoria está proporcionando a capacitação da 

sociedade, orientando-a e estimulando a � scalizar, monitorar e controlar as ações da gestão públi-

ca, o seu gestor, o uso correto dos recursos públicos e os serviços públicos prestados, contribuindo 

para a formação de “auditores sociais”. Em 24 meses, foram 18 acontecimentos dessa natureza, 

capacitando cerca de 3.200 cidadãos sobre vários assuntos, nas mais diversas regiões e municípios 

do Estado do Maranhão.

Cabe ao cidadão fazer bom uso da ferramenta, utilizando seu potencial para exercer o direito 

constitucional de também controlar os gastos públicos, com a autoridade de quem sabe melhor 

que ninguém onde há mais carência e onde os recursos são mais necessários, resultando em me-

lhor qualidade de vida e e� ciência dos serviços públicos para a sociedade.
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Programa “TCE em Ação” 

A Mesa Diretora do TCE/MA, eleita para o biênio 2017/2018, sob a presidência do conse-

lheiro José de Ribamar Caldas Furtado, iniciou sua atuação com o lançamento do projeto intitu-

lado “TCE em Ação”.

A participação do corpo funcional do TCE, tanto na fase de levantamento dos pontos a se-

rem trabalhados quanto na formação das equipes de desenvolvimento, se constituiu em uma das 

principais características do projeto.

Os projetos elencados estão alinhados ao Planejamento Estratégico do TCE/MA e ao pro-

Conselheiros e coordenadores de projetos do Programa TCE em Ação
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Cartaz de lançamento do programa TCE em Ação, fevereiro de 2017Cartaz de lançamento do programa TCE em Ação, fevereiro de 2017
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grama Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC), que têm, como um de seus prin-

cipais objetivos, a aplicação, nos Tribunais de Contas de todo o país, do Marco de Medição de 

Desempenho (MMD-TC), garantindo um diagnóstico da qualidade e agilidade do controle ex-

terno brasileiro.

Considerando a quantidade de projetos iniciados, em torno de trinta e três, o envolvimento 

de um número expressivos de servidores nas tarefas re� etirá, positivamente, na motivação e no 

clima organizacional do TCE/MA.

Estão elencados, a seguir, os produtos oriundos das ações do Projeto “TCE/MA em Ação”.

Alunos da Universidade Dom Bosco participam do Projeto Conhecendo o TCE
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PROJETOS DO PROGRAMA “TCE EM AÇÃO” 
Nº Ordem Ação Produto

1 Núcleo de Informações Estratégicas Implantação de núcleo de informações estratégicas 
(núcleo de inteligência) estruturado e em funcionamento

2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Implantação efetiva dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável no Estado do MA

3 Celeridade nos processos de contas Tornar o julgamento do Tribunal de Contas mais célere, 
com atendimento dos prazos estabelecidos pela Atricon

4 Gestão de desempenho

Instituição no TCE/MA de sistemática de avaliação 
de produtividade dos servidores, que torne possível a 
veri� cação de prazos de cada etapa do processo e análise 
de desempenho dos técnicos

5 Transparência municipal

Disponibilizar informações estruturais e gerenciais dos 
municípios e as decisões do TCE/MA sobre as contas no 
site do tribunal com apenas um clique, além de � scalizar o 
portal da transparência

6 Redirecionamento da Rede de Controle
Implementação de solução de tecnologia para � uxo de 
informações sobre contratações municipais entre os 
integrantes da Rede de Controle

7 Interlocução com órgãos do sistema de justiça
Reduzir a anulação das decisões do TCE/MA pelo 
Judiciário e melhorar o diálogo e a troca de informações 
entre as instituições

8 Efetividade das decisões do TCE/MA Ressarcimento dos prejuízos causados 
ao patrimônio público

9 Plano de controle de acesso ao TCE/MA Controlar a entrada e saída de pessoas no TCE/MA e o 
ponto dos servidores por meio de biometria facial

10 Plano de segurança da informação interna Implantar a política de segurança das informações 
internas do Tribunal de Contas

11 Validação do Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal (IEGM)

Realizar a validação in loco do IEGM de 100% dos 
municípios maranhenses

12 Novo sistema de processo eletrônico Controlar o cadastro e a tramitação processual 
integralmente por meio eletrônico

13 Conclusão do Sistema de Auditoria Eletrônica Finalizar e colocar em funcionamento todos os módulos 
do Sistema de Auditoria Eletrônica

14 Caixa Virtual de Ideias Disponibilizar aos servidores do TCE/MA na intranet um 
local para sugerir ideias e projetos

15 Gestão de usabilidade do portal do TCE/MA Tornar o sítio do TCE/MA mais limpo e de acordo com as 
regras de usabilidade e experiência do usuário

16 Celeridade nos processos de � scalização Tornar a análise dos processos de � scalização mais célere, 
com atendimento dos prazos estabelecidos pela Atricon

17 Controle dos atos de admissão de pessoal Instituir no Tribunal de Contas um sistema de controle de 
atos de admissão de pessoal
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18 Fiscalização de obras públicas Instituir no Tribunal de Contas um setor 
responsável pela � scalização de obras públicas

19 Melhorar a performance do MMD-QATC na área � m Aumentar a nota do TCE/MA 
no MMD-QATC na área � m

20 Melhorar a performance do MMD-QATC na área 
meio

Aumentar a nota do TCE/MA 
no MMD-QATC na área meio

21 Efetividade do art. 11 da LRF (Desenvolver o 
Maranhão)

1. Diagnóstico da Receita Própria dos Municípios 
2. Implantação de auditoria de receita

22 Saúde � nanceira do RPPS (Previdência Saudável) Diagnóstico da estrutura e da situação 
� nanceira e atuarial dos RPPS’s maranhenses

23 Efetividade dos instrumentos de planejamento 
municipal (Planejar)

Diagnóstico da estrutura de planejamento  
e adequação dos instrumentos de planejamento

24 Capacitação dos usuários para utilização dos sistemas 
eletrônicos (Capacitar)

1.Plano de capacitação para Escex
2. Realização da 1ª Semana Contábil 
e Fiscal dos Municípios (SECOFEM)

25 TCE/MA em sintonia Implementação de um programa de rádio do TCE/MA

26 Dialogando com a comunidade

Realizar um projeto de visitação de colégios, 
universidades, associações e entidades representativas 
junto ao TCE/MA para demonstrar a importância 
e as competências da entidade

27  Celeridade nos processos de consulta Tornar o processo de consulta mais célere, atendendo aos 
prazos estabelecidos pela Atricon

28 Interlocução com o SEBRAE para efetivação da lei 
geral das micro e pequenas empresas

Tornar efetiva a lei geral das micro e pequenas empresas 
no âmbito dos municípios, como mecanismo de fomento 
da economia local

29 Fortalecimento do controle interno nos entes 
municipais

Diagnóstico da estrutura de controle interno dos 
municípios.

30 Implantação do Controle Interno do TCE/MA Implantar o setor de controle interno 
do TCE/MA de forma efetiva

31 70 Anos do TCE/MA Realizar evento em comemoração aos 70 anos 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

32 MotivAÇÃO – qualidade de vida & socialização
Melhoria da qualidade de vida e congraçamento entre 
membros, servidores e colaboradores que integram a 
comunidade TCE/MA

33 Plano de auditoria de obras públicas Implantar novos mecanismos e diretrizes para a auditoria/
� scalização de obras públicas realizadas pelo TCE/MA

34 Contas Desaprovadas Elaborar e divulgar a lista prevista na Lei das Eleições 
de forma permanente, contínua e transparente
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