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IDENTIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO MARANHÃO
MISSÃO:
FISCALIZAR E ORIENTAR A GESTÃO PÚBLICA EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

VISÃO:
SER RECONHECIDO PELA EFETIVIDADE NA GESTÃO PÚBLICA.

VALORES:
• TRANSPARÊNCIA
• ÉTICA
• COMPROMETIMENTO
• EFETIVIDADE
• INOVAÇÃO
• SUSTENTABILIDADE
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Apresentação

O

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão apresenta sua Carta de Serviços ao Cidadão,
documento que tem por objetivo permitir o acesso da sociedade às informações sobre
os produtos e serviços oferecidos pelo órgão, e a forma de como obtê-los de maneira
simples e fácil.
A Carta de Serviços está prevista na Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, e vem para
facilitar o acesso e garantir ao cidadão o direito de conhecer, consultar e receber serviços em
conformidade com as normas e padrões estabelecidos em lei, tendo como diretrizes, o dever
e a responsabilidade, a ética, a transparência, a interação com a sociedade e a qualidade no
atendimento.
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão é um tribunal administrativo. Julga as contas
de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos estaduais e municipais, bem como as contas de qualquer pessoa que der causa à perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, e com isso possui um leque de serviços
sobre sua atuação preventiva e fiscalizatória, prestação de contas, consulta processual, emissão
de certidões e outros que são disponibilizados para a sociedade.
A implantação da Carta de Serviços pelo TCE/MA vem de encontro ao processo permanente de atualização e de transformação institucional, sustentado no princípio de que a instituição
deve atuar em sintonia com os interesses da sociedade e com os padrões de desempenho por
ela estabelecidos. A decisão de implantar a Carta de Serviços ao Usuário mostra que o TCE/
MA fortalece a constante busca de aproximação com o cidadão e a consequente melhoria dos
serviços ofertados.
A sua opinião é muito importante! Você pode enviar elogios, sugestões e críticas dos
serviços prestados pelo Tribunal de Contas e assim colaborar para que possamos avaliar, corrigir e aprimorar nossas ações e atividades.
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
SERVIÇO

O QUE É

PROCEDIMENTO

QUEM PODE ACESSAR

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Sítio oficial do TCE/MA na Internet, onde se encontram disponíveis notícias, serviços e endereços para acesso ao conteúdo
eletrônico produzido e/ou disponibilizado pelo TCE/MA

Acessar tce.ma.gov.br ou tcema.tc.br

Qualquer cidadão

Acesso Permanente

Portal de fomento ao exercício do controle social, onde se
encontram disponíveis informações municiais sobre unidades
de ensino, estabelecimentos de saúde, planejamento governalmental, despesas e receitas públicas, transferências financeiras,
convênios, pessoal, contratações públicas e resultados das
atividades de fiscalização empreendidas pelo TCE/MA, tais como
avaliação dos portais da transparência, avaliação da eficiência
da gestão, processos em trâmite no TCE/MA, relatórios fiscais,
dentre outras informações de interesse dos cidadãos e instituições da sociedade

Acessar apps.tce.ma.gov.br/controlesocial

Qualquer cidadão

Acesso Permanente

Portal de relacionamento do Gestor Público com o TCE/MA,
onde se encontram disponíveis formulário para cadastramento
de responsável, e autenticação para acesso aos sistemas de
apresentação de informações e/ou documentos ao TCE/MA

Acessar apps.tce.ma.gov.br/autentica

Gestor público e seus procuradores

Acesso Permanente

Portal da Transparência do TCE/MA

Portal de fomento ao exercício do controle social, onde se
encontram disponíveis informações institucionais, receitas, despesas, recursos humanos, licitações, contratos, transparência
ativa e relatórios emitidos pelo TCE/MA

Acessar transparencia.tce.ma.gov.br

Qualquer cidadão

Acesso Permanente

Portal da Escola Superior de Controle
Externo

Portal da Escola Superior de Controle Externo do TCE/MA, onde
se encontram disponíveis inscrição para eventos pedagógicos organizados pelo TCE/MA e emissão de certificados de
participação

Acessar escex.tce.ma.gov.br

Qualquer cidadão

Acesso Permanente

Diário Oficial eletrônico

Jornal do TCE/MA que visa informar todos os assuntos oficiais
e tornar púbico todas as decisões, editais, nomeações e demais
assuntos que possam interessar à população.

Acessar apps.tce.ma.gov.br/diario/publicacao/

Qualquer cidadão

Acesso Permanente

Consulta de processos

Ferramenta para consulta e leitura de processos no TCE/MA

Acessar www6.tce.ma.gov.br/consultaprocesso

Qualquer cidadão

Acesso Permanente

Ferramenta para consulta à lista de gestores com contas rejeitadas por irregularidade insanável nos últimos oito anos anteriores
à realização da próxima eleição, que é periodicamente encaminhada à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral (MPE)

Acessar tce.ma.gov.br/gestoresirregulares/

Qualquer cidadão

Acesso Permanente

Ferramenta para emissão de certidão de pessoa física e de
certidão de trânsito em julgado, e para impressão de certidão
para convênios

Acessar site.tce.ma.gov.br/index.php/servicos/
certidoes

Qualquer cidadão

Acesso Permanente

Homepage

Portal do Controle Social

Portal do Gestor

Lista TRE

Certidões eletrônicas
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