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APRESENTAÇÃO 

Um dos grandes desafios das instituições públicas é acompanhar as mudanças que caracterizam suas áreas 

de atuação e implementar medidas capazes de aprimorar os resultados entregues à sociedade. 

 

O campo do controle externo tem passado por profundas e intensas transformações no cenário nacional. Os 

primeiros efeitos positivos começam a ser identificados a partir da maior eficácia alcançada pelas decisões 

dos tribunais de contas, de vínculo mais estreito estabelecido com os cidadãos, possibilitado pelo uso 

intensivo das tecnologias da informação e dos mecanismos de transparência, e de envolvimento real com as 

questões que podem ocasionar o aprimoramento da gestão pública.  

 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) está integrado a esse contexto e tem procurado 

atuar em sintonia com esses paradigmas. Temos consciência que os desafios são grandes, mas também a 

certeza de que nosso comprometimento e trabalho árduo são o caminho para superá-los. 

 

O ponto de convergência para o salto de qualidade que aspiramos é o conjunto de projetos que integram o 

“Programa TCE em Ação”, iniciativa desenvolvida com o intuito de criar as condições para que sejam 

gestadas e colocadas em prática, soluções para questões concretas de nossa atuação institucional, tendo 

como fonte a criatividade, a inovação, o talento e dedicação de nosso quadro de servidores. 

 

Chamados a participar dessa inciativa inédita em nosso ambiente organizacional, boa parte deles aderiu com 

entusiasmo, liderando projetos, apresentando ideias e participando ativamente do processo de pensar as 

atividades que desempenham e os novos patamares de desempenho que podem ser alcançados a partir das 

modificações adotadas. 

 

O relatório que você tem em mãos apresenta, de forma detalhada, as principais alterações e os resultados 

alcançados pelo TCE maranhense no ano de 2017, com indicadores adequados e compreensíveis até mesmo 

para aqueles que não têm familiaridade com os meandros do controle externo. Isso tem um propósito 

inequívoco: prestar contas de nossa atuação aos cidadãos, beneficiários maiores de nossas ações e 

responsáveis por nosso custeio por intermédio dos impostos que pagam. Semelhante disposição deve estar na 

essência de todas as organizações republicanas. 

 

Muito ainda pode e deve ser feito. A semente da transformação foi plantada e encontrou solo fértil. O que 

nos anima é a certeza de que os primeiros resultados positivos já podem ser aferidos, como demonstra esse 

Relatório de Anual de Gestão, e se traduzem num TCE cada vez mais ágil, efetivo, transparente e 

intensamente dedicado à missão de acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos em benefício da 

sociedade maranhense. Boa leitura. 

 

 

 

José de Ribamar Caldas Furtado 

Conselheiro Presidente 
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1 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO 

1.1 Missão do TCE-MA 

 

1.2 Relação dos Administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos do Órgão em 2017 

 
José Ribamar Caldas Furtado 
Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2017 a dezembro de 2018 

 

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 
Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2017 a dezembro de 2018 

 

José Genésio Marques Cardoso 
Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
Cargo em Comissão de Gestor da Unidade Executiva de Finanças – UNEFI 

 

André Luís Lisboa Guimarães 
Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
Função Comissionada de Supervisor de Gestão Orçamentária 

 

1.3 Competências de representação da Corte 

No que concerne à competência de representação da Corte em suas relações 

externas, o TCE/MA, com o objetivo de aproximar-se da sociedade, órgãos e entidades, realizou 

diversas iniciativas de fortalecimento do relacionamento institucional no cenário brasileiro. 

  Em destaque, registra-se a participação da Corte em encontros, congressos, cursos, 

fóruns, seminários, solenidades nacionais e recebimento de visitas de membros do Governo, 

Assembléia Legislativa, Órgãos Estaduais e Municipais. 

  

 
Exercer o controle externo e orientar a gestão pública em benefício da sociedade 
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2 PLANO DE TRABALHO E AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 

2.1 Plano de Trabalho 2017 

Durante 2017, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE-MA, planejou e 

realizou  diversas ações visando a melhoria continua  de seus processos de trabalho e a busca pela 

excelência no cumprimento de sua missão. 

Ao final do exercicio de 2016, construiu-se de forma participativa um conjunto de 

projetos inovadores a serem executados pelas mais diversas aréas do Tribunal.   No âmbito desse 

trabalho foram evidenciadas quais ações e projetos de duração continuada teriam prioridade para 

a atual Gestão, o que culminou com a elaboração do "Programa TCE em Ação", dando norte ao 

foco da atuação do Tribunal para o exercício de 2017,  através da participação efetiva da 

Presidência, Corregedoria, Ouvidoria, Gabinetes de Conselheiros, Gabinetes de Conselheiros 

Substitutos, Ministério Público de Contas, Escola Superior de Controle Externo  e das  Secretarias 

de Administração e de Controle Externo, com comprometimento do corpo de servidores às metas 

fixadas.  

No sentido de buscar o aperfeiçoamento contínuo desse órgão de controle destaca-

se  ainda a realização da segunda avaliação do  Programa  Marco de Medição de Desempenho do 

Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (MMD-QATC) no TCE/MA, programa que 

visa  melhorar o desempenho dos Tribunais de Contas através do acompanhamento de suas ações 

e da incorporação de boas práticas no âmbito de suas atividades de Controle Externo e de Gestão 

Administrativa.  

O  Plano de Ação MMD-QATC 2016-2017 contou com um extenso rol de projetos e 

ações para o respectivo biênio, o que culminou com uma melhoria significativa na Avaliação do 

Tribunal,  se comparado a avaliação anterior, suplantando a nota média nacional naquela 

avaliação. 

Além da execução das ações e projetos do Plano de Ação  MMD-QATC 2016-2017, as 

metas relativas às atividades administrativas e finalísticas do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão para 2017  foram alcançadas e se mantiveram em consonância com as diretrizes 

estabelecidas pela alta direção desta Corte de Contas.   
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No exercício de sua competência e consecução dos seus objetivos o TCE/MA buscou 

em 2017  otimizar o uso dos recursos aplicados, revertendo-os em prol da melhoria do Órgão e 

em benefício da sociedade. 

Para corroborar com esse entendimento, elencamos, ao longo desse relatório, 

informações relativas às atividades realizadas em 2017 pelas diversas unidades que compõem o 

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em especial, o que concerne às inovações da Gestão 

tanto na área de controle externo quanto na área administrativa do órgão.  

2.2 Inovações  

2.2.1 Inovações no âmbito da Secretaria de Controle Externo 

Como órgão de controle e fiscalização da aplicação dos recursos públicos, o Tribunal 

de Contas tem aprimorado seus métodos e procedimentos de trabalho.  A seguir, elencamos as 

principais inovações nos âmbito das respectivas Secretarias no ano de 2017: 

a) Foram desenvolvidas melhorias na análise do portal da transparência e incluídos dois 

novos critérios de avaliação: um que trata sobre a divulgação do planejamento municipal 

à sociedade, mediante a disponibilização das peças orçamentárias no Portal e outro que 

trata da conformidade das informações divulgadas no portal sobre a execução 

orçamentária, mediante o exame de compatibilidade dessas informações com as 

encaminhadas por meio do relatório resumido e de gestão fiscal. Assim, atendendo aos 

critérios estabelecidos pela LRF, o Tribunal tem gradativamente aprofundando a sua 

avaliação do Portal da Transparência, possibilitando a adequação do jurisdicionado. Além 

disso, contribuindo com a efetividade da LRF, o Tribunal por meio do Acordo de 

Cooperação Técnica nº 04/2015 (Atricon/IRB/CGU e MP), o resultado da avaliação dos 

portais da transparência dos municípios está sendo informado diretamente ao sistema de 

convênios (SICONV);  

b) Foi implantado no Sistema de Auditoria Eletrônica - SAE o Módulo Importação, 

possibilitando o envio da informação da execução orçamentária dos municípios por meio 

de remessa de pacotes de dados. Além disso, foi lançada uma nova versão desse sistema, 

considerando  o desenvolvimento do Módulo Planejamento e a  conclusão e  

disponibilização do Módulo – Execução para a implantação nos 217 municípios; 

c) Outro avanço importante, foi a criação da supervisão de Auditoria de Receita. Com a 

adoção de procedimentos específicos para a avaliação do desempenho da função 

Tributária do Estado e municípios, o Tribunal espera contribuir com um melhor 

desempenho da arrecadação e, consequentemente, desenvolvimento socioeconômico do 

Estado, por meio de orientações, normatizações e correções das irregularidades 

observadas no desempenho da função Tributária. 
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d) Com referência às atividades de controle externo relativas aos atos de pessoal foi 

desenvolvido o Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal - SAAP " Módulo 

Inatividade". Com referência ao uso desse sistema, foram capacitados para uso das 

funcionalidades do módulo CESMA ( Censo de Servidores do Maranhão)  representantes 

dos 217 munícipios maranhenses, dentre eles servidores lotados na área de admissão e 

operadores de folha de pagto; 

e) No exercicio de 2017, equematizamos e alteramos a sistemática de prestação de contas 

anual de governo e de gestão municipal, possibilitando a geração de relatórios de 

Instrução automatizados. Padronizamos e desenvolvemos uma planilha eletrônica para 

elaboração de citação e alteramos o modelo do relatório de Instrução dos processos de 

tomada de contas do Prefeito e do Presidente de Câmara inadimplentes com o dever 

constitucional de prestar contas, dispensando  auditorias in loco; 

f) Através da edição da  Portaria TCE/MA nº 278, de 24 de fevereiro de 2017, foram 

implantadas inovações quanto às atribuições da Unidade Técnica de Controle Externo 

incorporando a essa unidade a realização de  atividades preponderantes e prioritárias, 

qual seja, o exercício do controle externo concomitante nos órgãos e entidades públicas 

da administração direta e indireta do Poder Executivo e no Poder Legislativo, no âmbito 

municipal;  

g) Melhoria da celeridade na análise dos processos a partir da adoção da instrução 

simplificada dos processos de contas, no âmbito da SECEX (OS SECEX nº 01/2017); 

h) Criação do Portal “Contas na Mão” que permite acompanhar as finanças, investimentos e 

aplicações do dinheiro público em todo o estado e disponibilização dos Relatórios de 

Instrução, no Sistema de Processo Eletrônico - SPE e no sítio do TCE/MA, a qualquer 

pessoa natural ou jurídica após assinatura eletrônica do gestor; 

i) Criação do Núcleo de Informações Estratégicas (NIE);  

j) Utilização de banco de dados compartilhado entre os diversos órgãos que compõem a  

Rede de Controle para suporte às atividades relativas ao controle concomitante realizado 

pelo TCE/MA;  

k) Edição de súmulas de jurispruência do TCE/MA e disponibilização destas na página  desta 

corte de contas, além da dsisponibilização do Sistema E-Consulta, por meio do qual todas 

as consultas devem ser encaminhadas. 

2.2.2 Inovações no âmbito da Secretaria de Administração 

a) Implantação do banco de horas via controle pelo sistema Mentorh, a partir do registro 

biométrico de frequência; 

b) Instituição do novo plano de cargos, carreira e vencimentos do TCE/MA, que reestruturou 

a carreira e modernizou o sistema de avaliação, além de assegurar reajustes salariais para 

os próximos 4 (quatro) anos; 

c) Iniciada a execução do Programa de Desenvolvimento de Gestores, que prevê a 

capacitação de 30 (trinta) gestores nas tarefas de gerenciamento de pessoas e processos, 

ao longo de 5 (cinco) módulos; 
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d) Realizados os trabalhos de digitalização de dossiês, atos, portarias e processos 

administrativos no âmbito da UNGEP, referentes ao período  de 1998 a 2017; 

e) Aquisição de novos equipamentos para a área de TI (storage e switchs de rede), dando 

maior segurança, estabilidade e velocidade aos diversos sistemas informatizados 

utilizados pelo TCE/MA; 

f) Lançamento do módulo experimental do novo Sistema de Processo Eletrônico - SPE-

TCE/MA, em plataforma web, com 75% de todas as suas funcionalidades desenvolvidas; 

g) Implantado o módulo de Acompanhamento de Cumprimento de Decisórios – ACD do SCP 

– Sistema de Controle de Processos, que possibilita melhoria no acompanhamento e 

gerenciamento da execução das multas aplicadas aos gestores públicos; 

h) Contratação de empresa a fim de viabilizar ação de manutenção, reparo e reforma 

continuada dos bens móveis do Tribunal; 

i) Realização de Planejamento Arquitetônico e Ações Executivas de Ocupação do Segundo 

Pavimento do Prédio Anexo, com a construção de 07 (sete) gabinetes de Conselheiros, 04 

(quatro) gabinetes de Conselheiros Substitutos, uma unidade a mais que atualmente; e 07 

(sete) gabinetes para o Ministério Públicos de Contas, três unidades a mais que na 

atualidade. Tal expansão representa uma atualização na estrutura física do pleno do 

TCE/MA visando uma equiparação com a realidade nacional dos outros Tribunais de 

Contas, tendo em vista o aumento do número de gabinetes citados, além da expansão da 

área física de todas as unidades e melhorias qualitativas para uso de seus espaços. Esta 

utilização do segundo pavimento do prédio anexo, que não compunha o escopo original 

de sua construção, foi adotada estrategicamente ainda durante a sua atual fase de obras, 

de forma que a edificação possa ser inaugurada com seus 03 (três) pisos aptos para 

habitação. Posteriormente, o espaço atualmente utilizado pelos gabinetes no prédio 

original será ocupado por equipes integrantes de novos programas de ações da casa, além 

de poder ser utilizado para expansão de setores já existentes na casa, tais como   

Presidência e Secretarias; 

j) Realização de programa de estudos e ações visando a adoção de sistemas mais ecológicos 

e de sustentabilidade dentro da estrutura física da sede do TCE/MA, entre os quais 

podemos destacar: início do planejamento de uso da energia solar como fonte 

complementar, através da instalação de conjunto de placas fotovoltaicas na cobertura do 

prédio anexo; viabilização do sistema de reutilização de água através de estrutura 

prevista para rede hidráulica do prédio anexo; e estudos inicias para purificação da água 

do poço da sede visando habilitação para consumo humano; 

k) Avanços na obra de Construção do Prédio Anexo, com  implementos qualitativos, como a 

revisão de normais técnicas de segurança em materiais de acabamento e de instalações, o 

que gerou uma melhoria no fornecimento e montagem de materiais e equipamentos, tais 

como: pisos, forros, vidros, redes e cabeamentos, suporte de racks, entre outros; 

l) Realização do primeiro contrato de locação de veículos para o TCE/MA, desmembrados 

em dois lotes de atuação: caminhonetes e automotivos tipo passeio, visando maior 

economicidade com foco nas viagens intermunicipais de auditorias do órgão. Tal 

contratação foi realizada com valor abaixo do praticado usualmente no mercado para 

este tipo de serviço; 
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m) Adoção de programa de otimização das rotas de tráfego pela região metropolitana de São 

Luís, que através de um programa de viagens simultâneas de diferentes setores para uma 

mesma rota de afinidade, gerou uma redução significativa no consumo de combustível, 

possibilitando o uso do saldo de sua referida ata de registro de preços para ano seguinte 

(2018), através de contratação do volume residual economizado; 

n) Realização de novo contrato de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com 

redução de valor de “homem-hora” superior a um terço do praticado no contrato 

anterior, além de implemento da limpeza e/ou higienização obrigatória dos veículos após 

qualquer manutenção; 

o) Implementação do sistema de manuseamento e transporte dos equipamentos de limpeza 

e conservação predial através da adoção de pequenos carros de limpeza mais modernos, 

com nichos para guarda de utensílios e materiais e reservatórios de lixo; 

p) Aperfeiçoamento do sistema de comunicação entre os operacionais dos serviços de apoio 

e conservação e limpeza, através da expansão do sistema de rádio comunicadores, 

treinamento e logística de operação; 

q) Melhorias nos serviços de recepcionamento de visitantes através da redistribuição dos 

recepcionistas, compondo-se bancadas de atendimento nos 03 (três) pisos do prédio 

sede. 
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3 AÇÕES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

3.1 Resultados Institucionais afetos ao Controle Externo 

3.1.1 Processos 

Quadro 1 – Processos julgados/apreciados 

 

 
NATUREZA PLENO 1ª CÂMARA 2ª CÂMARA 

Auditoria 99 - - 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 13 1.389 1.215 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 51 7 44 

Consulta 37 - - 

Denúncia 90 - - 

Elaboração de ato normativo 3 - - 

Prestação de Contas de Governo 157 - - 

Prestação de Contas de Gestores 886 52 1 

Recurso de revisão 50 - - 

Tomada de Contas Especial 307 1 1 

Outros processos 315 - 2 

Subtotal 2.611 1.449 1.263 

TOTAL 5.323 
Fonte: SCPT 
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3.1.2 Deliberações plenárias 

Quadro 2 - Quantitativo de Deliberações emitidas pelo Plenário 

 

 
TIPOS DE DELIBERAÇÃO PRIMEIRA CÂMARA SEGUNDA CÂMARA PLENO 

Acórdão 18 36 1.255 

Decisão 1.431 1.227 856 

Decisão Normativa - - 1 

Instrução Normativa - - 8 

Parecer Prévio - - 460 

Resolução - - 24 

Súmula - - 6 

TOTAL 1.449 1.263 2.610 
Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

3.1.3 Sessões realizadas 

Quadro 3 – Sessões por órgão julgador 
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ÓRGÃO JULGADOR 
SESSÕES REALIZADAS QUANTIDADE DE 

PROCESSOS  SESSÕES ORDINÁRIAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 

Pleno 44 - 2.598 

Primeira Câmara 47 - 1.449 

Segunda Câmara 38 - 1.261 

TOTAL 129 - 5.308 
Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

 

3.1.4 Atos normativos 

Quadro 4 – Instrução Normativa/Resolução/Decisão Normativa aprovadas  

NORMA SESSÃO EMENTA 

 
Resolução nº 
262 

 
11/01/17 

Dispõe sobre a Comissão de Revista, Jurisprudência, Informática e Recursos 
Humanos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para o biênio 2017-
2018. Dispõe sobre a Comissão de Revista, Jurisprudência, Informática e 
Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para o biênio 
2017-2018. 

Resolução nº 
263 

11/01/17 
Altera o art. 1º da Resolução TCE/MA nº 229/2014, que instituiu o Conselho de 
Administração do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão 2017-2018. 

Resolução nº 
264 

11/01/17 
Dispõe sobre a Comissão de Ética, Regimento Interno, Assuntos Administrativos 
e Legislativos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para o biênio 
2017-2018. 

Resolução nº 
265 

11/01/17 
Dispõe sobre o Conselho de Administração do Fundo de Modernização do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 2017-2018. REVOGA A RESOLUÇÃO 
260/2016. 

Resolução nº 
266 

22/02/17 

Dispõe sobre a criação, no âmbito da Secretaria Adjunta de Controle Externo, 
do Núcleo de Informações Estratégicas, para desempenhar competências dessa 
secretaria inerentes a informações estratégicas e à inteligência do controle 
externo. Dispõe sobre a criação, no âmbito da Secretaria Adjunta de Controle 
Externo, do Núcleo de Informações Estratégicas, para desempenhar 
competências dessa secretaria inerentes a informações estratégicas e à 
inteligência do controle externo. 

Resolução nº 
267 

12/04/17 
Declara inadimplentes os Prefeitos, Presidentes de Câmaras e gestores 
estaduais que não apresentaram a prestação ou tomada de contas anual 
referente ao exercício financeiro de 2016.  

Resolução nº 
268 

19/03/17 
Altera o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 
aprovado pela Resolução Administrativa nº 1, de 21 de janeiro de 2000. 

Resolução nº 
269 

30/05/17 
Declara inadimplente o Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Sr. Francisco Gomes 
da Silva, que não apresentou a prestação de contas anual referente ao 
exercício financeiro de 2013 e 2014. 

Resolução nº 
270 

30/05/17 
Declara inadimplente o Presidente da Câmara Municipal de Paulino Neves, Sr. 
João dos Reis Pereira Costa, que não apresentou a prestação de contas anual 
referente ao exercício financeiro de 2012 (julho/agosto/setembro). 

Resolução nº 
271 

21/06/17 
Dispõe sobre a edição, revisão e cancelamento da súmula e jurisprudência do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Resolução nº 
272 

21/06/17 
Dispõe sobre a elaboração e divulgação das ementas de jurisprudência das 
deliberações colegiadas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Resolução nº 
273 

17/07/17 
Declara inadimplente o Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, do Fundo de 
Assistência Social e do Fundo Municipal da Saúde de Brejo/MA, que não 
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apresentou prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2012. 

Resolução nº 
274 

16/08/17 
Regulamenta o controle interno no âmbito do TCE. 

Resolução nº 
276 

09/08/17 
Regulamenta a política institucional de sustentabilidade do TCE/MA. 

Resolução nº 
277 

16/08/17 
Retifica a Resolução TCE/MA 213/2014, publicada no Diário Oficial Eletrônico 
do dia 09/04/2014, excluindo o Senhor Jorge Ascenção Rodrigues Filho e 
incluindo a Senhora Francinete Pereira Costa. 

Resolução nº 
278 

23/08/17 
Dispõe sobre a política de comunicação institucional do TCE. 

Resolução nº 
279 

30/08/17 
Regulamenta o art. 20 da Instrução Normativa 47/2017 

Resolução nº 
280 

30/08/17 
Altera a Instrução Normativa 28/2012, para disponibilizar o Relatório de 
Instrução inicial e cria, via resolução, um termo de retificação de Relatório. 

Resolução nº 
281 

30/08/17 
Institui a política de segurança da informação, dos recursos tecnológicos e 
sistemas no âmbito do TCE. 

Resolução nº 
282 

30/08/17 
Institui o código de ética dos membros do TCE. 

Resolução nº 
283 

30/08/17 
Institui o código de ética dos membros do TCE. 

Resolução nº 
284 

27/09/17 
Altera os artigos 140, 141-B e 312 do Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão, aprovado pela Resolução Administrativa nº 01, de 21 
de janeiro de 2000. 

Resolução nº 
285 

04/10/17 

Estabelece procedimentos para elaboração, divulgação e disponibilização à 
Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão da relação prevista na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997 (Lei das Eleições), art. 11, § 5º, de forma permanente, contínua, 
automática e transparente. 

Resolução nº 
286 

29/11/17 
Abre ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, crédito suplementar no 
valor de R$ 956.170,00 (novecentos e cinquenta e seis mil cento e setenta 
reais), para o fim que especifica. 

Súmula nº 1 23/11/16 
Trata da competência do Tribunal de Contas do Estado para julgar as contas 
anuais das pessoas físicas responsáveis pelos Regimes Próprios de Previdência 
e dá outras providências. 

Súmula nº 2 21/06/17 Fixação de subsídio para integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

Súmula nº 3 21/06/17 
Trata dos subsídios dos Vereadores, na hipótese de omissão legislativa ou de 
inobservância das exigências ou dos limites constitucionais e legais aplicáveis à 
espécie. 

Súmula nº 4 21/06/17 
Trata dos subsídios dos Vereadores, que devem ser fixados por lei específica de 
iniciativa exclusiva da Câmara Municipal, em cada legislatura para a 
subsequente. 

Súmula nº 5 21/06/17 
Trata dos efeitos da lei municipal que fixar ou revisar o subsídio dos Vereadores 
em desacordo com as exigências e os limites constitucionais e legais aplicáveis 
à espécie. 

Súmula nº 6 21/06/17 
Trata da alteração dos subsídios dos Vereadores durante a legislatura vigente 
mediante revisão geral anual. 

Instrução 
Normativa nº 
46 

11/01/17 

Dispõe sobre a prestação de contas do Prefeito Municipal, a tomada e a 
prestação de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta do Município, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
municipal, e sobre a prestação de contas do Presidente da Câmara Municipal. 

Instrução 
Normativa nº 

15/02/17 
Dispõe sobre composição e formalização dos processos de admissão e 
inatividade de servidores dos órgãos e entes da administração direta, indireta e 
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47 fundacional de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, sobre a 
fiscalização dos atos de pessoal sujeitos a registro pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão e dá outras providências 

Instrução 
Normativa nº 
48 

16/08/17 

Altera a Instrução Normativa TCE/MA nº 46, de 11 de janeiro de 2017, que 
“Dispõe sobre a prestação de contas do Prefeito Municipal, a tomada e a 
prestação de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta do Município, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
municipal, e sobre a prestação de contas do Presidente da Câmara Municipal 

Instrução 
Normativa nº 
49 

30/08/17 
Altera a Instrução Normativa 28/2012, para disponibilizar o Relatório de 
Instrução inicial e cria, via resolução, um termo de retificação de Relatório 

Instrução 
Normativa nº 
50 

30/08/17 
Disciplina a Tomada de Contas Especial e trata de decadência. 

Instrução 
Normativa nº 
51 

11/10/17 
Dispõe sobre a realização do Censo Eletrônico de servidores dos órgãos e entes 
da administração direta, indireta e fundacional de quaisquer dos Poderes do 
Estado e dos Municípios (CESMA) e dá outras providências 

Instrução 
Normativa nº 
52 

25/10/17 

Dispõe sobre a prestação de contas do Prefeito Municipal, a tomada e a 
prestação de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta do Município, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
municipal, e sobre a prestação de contas do Presidente da Câmara Municipal. 

Instrução 
Normativa nº 
53 

25/10/17 
Dispõe sobre o Módulo de Execução do Sistema de Auditoria Eletrônica do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, institui o Módulo de Importação 
do SAE-Execução e dá outras providências. 

Decisão 
Normativa nº 
28/2017 

06/12/17 
Concessão de carência de seis meses para aplicação das regras estabelecidas 
pela IN TCE/MA nº 50 de 30 de agosto de 2017 

Fonte: COSES 

Quadro 5 - Natureza dos processos julgados/apreciados pelo Plenário 
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NATUREZA PLENO 

Auditoria 99 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 13 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 51 

Consulta 37 

Denúncia 90 

Elaboração de ato normativo 3 

Prestação de Contas de Governo 157 

Prestação de Contas de Gestores 886 

Recurso de revisão 50 

Tomada de Contas Especial 307 

Outros processos 315 

TOTAL 2.611 
Fonte: SCPT 

Quadro 6 - Natureza dos processos julgados/apreciados pela Primeira Câmara 

 

 
NATUREZA 1ª CÂMARA 

Auditoria - 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 1.389 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 7 

Consulta - 

Denúncia - 

Elaboração de ato normativo - 

Prestação de Contas de Governo - 

Prestação de Contas de Gestores 52 

Recurso de revisão - 

Tomada de Contas Especial 1 

Outros processos - 

TOTAL 1.449 
Fonte: SCPT 
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Quadro 7 - Natureza dos processos julgados/apreciados pela Segunda Câmara 

 

NATUREZA 2ª CÂMARA 

Auditoria - 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 1.215 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 44 

Consulta - 

Denúncia - 

Elaboração de ato normativo - 

Prestação de Contas de Governo - 

Prestação de Contas de Gestores 1 

Recurso de revisão - 

Tomada de Contas Especial 1 

Outros processos 2 

TOTAL 1.263 
Fonte: SCPT 

Quadro 8 - Atos revisados 
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ATO QUANTIDADE 

Acórdão 883 

Decisão 548 

Decisão Normativa - 

Instrução Normativa 1 

Parecer Prévio 310 

Portaria - 

Resolução 14 

Outros - 

TOTAL 1.756 
Fonte: SCPT 

 Quadro 9 - Publicações no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA 

 

ATO QUANTIDADE 

Atos da Presidência 14 

Atos do Relatores 1.509 

Gestão de Pessoas 1.567 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 178 

Ministério público de Contas 1 

Pleno 2.329 

Primeira Câmara 1.591 

Segunda Câmara 1.215 

TOTAL 8.404 
Fonte: SUDOF 

3.2 Atividades relativas às Prestações de Contas  

Demonstram-se abaixo as atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão relativas à instrução para fins de julgamento, mediante emissão de Relatório 

de Instrução/RI de Prestação de Contas, Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial dos 

administradores e responsáveis por bens e dinheiros públicos, no âmbito das Administrações 

Públicas, estadual e municipal, direta e indireta, inclusive dos Presidentes das Câmaras 

Municipais. 
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Quadro 10 –-Processos  de  Prestação de Contas - Gestores Estaduais  

TIPO ESTOQUE ENTRADA SAIDA SALDO 

Defesa 79 6 22 63 

Reexame 2 1 1 2 

Recurso de Reconsideração 8 5 6 7 

Recurso de Revisão 4 2 3 3 

Citação 1 0 0 1 

SALDO DE PROCESSOS AO FINAL DO PERÍODO 94 14 32 76 
Fonte: UTCEX3 

Quadro 11 –-Processos  Eletrônicos - Gestores Estaduais 

PROCESSOS ELETRÔNICOS Estoque Entrada Saida Saldo 

161 247 261 147 
Fonte: UTCEX3 

Quadro 12 –Processos  de  Prestação de Contas de Adiantamentos - Gestores Estaduais 

TIPO ESTOQUE ENTRADA SAIDA SALDO 

Defesa 26 5 27 4 

Reexame 0 2 2 0 

Recurso de Reconsideração 0 23 23 0 

Citação/Notificação 0 11 10 1 

Outros Processos 72 45 36 81 

SALDO DE PROCESSOS AO FINAL DO PERÍODO 175 142 221 96 
Fonte: UTCEX3 

Quadro 13 – Processos de  Tomada de Contas Especial  

TIPO ESTOQUE ENTRADA SAIDA SALDO 

Análise 828 331 802 357 

Defesa 53 98 55 96 

Reexame 2 6 1 7 

Recurso de Reconsideração 4 6 5 5 

Citação/Notificação 27 119 88 58 

Para  Providências 14 6 11 9 

SALDO DE PROCESSOS AO FINAL DO PERÍODO 928 566 962 532 

Outros processos 0 7 7 0 

SALDO DE PROCESSOS AO FINAL DO PERÍODO 0 7 7 0 
Fonte: UTCEX3 

Quadro 14 -  Convênios 

TIPO ESTOQUE ENTRADA SAIDA SALDO 

Análise 78 135 155 58 

Defesa 52 58 47 63 

Reexame 0 1 1 0 

Recurso de Reconsideração 0 5 3 2 

Citação/Notificação 19 21 26 14 

Providências 91 48 83 56 

SALDO DE PROCESSOS AO FINAL DO PERÍODO 240 268 315 193 

Outros Processos 92 334 302 124 

SALDO DE PROCESSOS AO FINAL DO PERÍODO 92 334 302 124 
Fonte: UTCEX3 
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Quadro 15 -  Processos movimentados - Prefeituras Municipais   

  Tipo Estoque Entrada Saida Saldo 

Prestação de Contas (PC) Anual do Prefeito para Defesa 0 4 1 3 

PC Anual do Prefeito para Recurso de Reconsideração 0 138 112 26 

PC dos Gestores da Ent. Admin. Indireta para Recurso de Reconsideração 0 1 1 0 

Tomada de Contas (TC) dos Gestores da Ent. Admin. Direta para Defesa 0 1 0 1 

TC dos Gestores da Ent. Admin. Direta para Recurso de Reconsideração 0 2 1 1 

TC dos Gestores dos Fundos Municipais para Recurso de Reconsideração 0 4 2 2 

SALDO DE PROCESSOS AO FINAL DO PERÍODO 0 150 117 33 
Fonte: UTCEX3 

Quadro 16 -  Processos Eletrônicos  de Câmaras e Prefeituras Municipais 

ORIGEM ESPÉCIE Estoque 
ANO/2017 

Saldo 
ENTRADA SAÍDA 

CÂMARA 
MUNICIPAL 

Documentação de Prestação de Contas 0 5 0 5 

Prestação de Contas(PC) do Presidente da Câmara 0 520 41 479 

Tomada de Contas (TC) 0 58 0 58 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Documentação de Prestação de Contas 0 3 0 3 

Prestação de Contas Anual do Prefeito 0 1007 677 330 

PC dos Gestores das Entidades da Adm. Indireta 0 79 23 56 

Tomada de Contas 0 47 12 35 

TC dos Gestores da Administração Direta 0 400 18 382 

TC dos Gestores dos Fundos Municipais 0 1233 75 1158 
Fonte: UTCEX3 

3.3 Atividades de fiscalização 

Segue abaixo as atividades desenvolvidas pelo TCE/MA referentes à fiscalização e 

instrução processual das contas dos Prefeitos Municipais, dos Presidentes das Câmaras 

municipais, dos gestores públicos da administração direta e indireta e dos recursos vinculados à 

educação básica, à saúde e à assistência social dos municípios; das tomadas de contas do Prefeito 

Municipal e do Presidente da Câmara que estejam inadimplentes com o dever constitucional de 

prestar contas; cabe ainda, o exercício do controle externo concomitante nos órgãos e entidades 

públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e no Poder Legislativo no âmbito 

municipal; e o controle concomitante nos órgãos e entidades estaduais , em especial quanto às 

transferências voluntárias concedidas . 

3.3.1 Fiscalizações in loco  

Foram realizadas fiscalizações in loco, nos municípios de  Porto Franco, Bom Jesus 

das Selvas, Araguanã, Godofredo Viana, Bom Jesus das Selvas, Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, 

Araioses, Paulino Neves, Grajaú e São Luís. 
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Além dos municípios citados, foram realizadas fiscalizações nos municípios de 

Estreito e João Lisboa, como parte da 'Operação Pau de Arara", em conjunto com Controladoria 

Geral da União - CGU,  Ministério Público Estadual - MPE,  Ministério Público de Contas -MPC  e 

Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas - GAECO. 

No âmbito do Estado foram iniciadas auditorias na SECID e Associação Estadual de 

Apoio a Moradia Popular e também uma auditoria para efetuar um diagnóstico das bacias 

hidrográficas do Maranhão. 

No primeiro trimestre do exercício financeiro de 2017 foram realizadas fiscalizações in loco 

com vistas à validação do IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Esse índice mede a 

qualidade dos gastos municipais e avalia as políticas e atividades públicas do gestor municipal. 

Quadro 17 - Processos recebidos e analisados 

 Inicial Defesas Recursos Outros  Total 

Saldo Anterior 3578 4184 196 269 8227 

Entradas 269 804 276 482 1831 

Instruídos/analisados 2325 990 314 257 3886 

Saldo ao final do período (processos pendentes) 1522 3998 158 494 6172 
Fonte: UTCEX4 e UTCEX 5 

3.3.2 Gestão Fiscal e Recursos Vinculados  

Essa atividade  consiste no  acompanhamento da gestão fiscal e dos recursos 

vinculados, com vistas à assegurar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação 

e à saúde, a observância dos limites da dívida consolidada e mobiliária, de operações de crédito, 

inclusive por antecipação da receita orçamentária, de inscrição de restos a  pagar, da despesa 

total com pessoal, das disponibilidades e dos gastos das câmaras municipais para fins de 

consecução das metas fiscais e de transparência, sendo responsável, também, por fornecer 

informações para emissão de certidões e de alertas aos jurisdicionados e por sistematizar fatos 

relevantes para a emissão de parecer prévio sobre as contas de governo ou para o julgamento das 

contas de gestão. 

Em 2017, foram desenvolvidas melhorias na análise do portal da transparência, 

foram incluídos dois novos critérios de avaliação: um que trata sobre a divulgação do 

planejamento municipal à sociedade, mediante a disponibilização das peças orçamentárias no 

Portal. Outro que trata da conformidade  das informações divulgadas no portal sobre a execução 

orçamentária, mediante o exame de compatibilidade dessas informações com as encaminhadas 
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por meio do relatório resumido e de gestão fiscal. Assim, atendendo aos critérios estabelecidos 

pela LRF, o Tribunal tem gradativamente aprofundando a sua avaliação do Portal da 

Transparência, possibilitando a adequação do jurisdicionado. Além disso, contribuindo com a 

efetividade da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal por meio do Acordo de Cooperação 

Técnica nº 04/2015 (Atricon/IRB/CGU e MP), o resultado da avaliação dos portais da 

transparência dos municípios está sendo informado diretamente ao sistema de convênios 

(SICONV). 

Quadro 18 – Relatórios de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados por tipo de jurisdicionado 

Jurisdicionado RGF FUNDEB Certidões Alertas 
Portal da 

Transparencia 

Prefeitura 656 492 26 318 574 

Câmara 303 0 0 0 186 

Governo Estadual e demais Poderes 14 0 13 0 12 

Total 973 492 39 318 772 
Fonte: UTCEX1 

3.3.3 Auditoria Operacional 

A Auditoria Operacional caracteriza-se pelo exame independente das funções, 

subfunções, programas, ações governamentais (iniciativas, projetos, atividades e operações 

especiais), e de órgãos e entidades públicas jurisdicionados ao TCE/MA, quanto às dimensões de 

economicidade, eficiência, eficácia e  efetividade, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento 

da gestão pública, em parceria com a Escola Superior de Controle Externo (ESCEX), e contribuir 

para o fortalecimento do controle social. 

Quadro 19 – Atividades realizadas e em andamento 

Atividade Proc. Nr. Objetivo Órgão 

AOP ACESSIBILIDADE 
(Finalizada) 

7905/2014 

Avaliar as condições de acessibilidade 
das escolas públicas estaduais do 
ensino médio bem como os serviços 
disponibilizados aos alunos com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

SEDUC/MA 

AOP – Regime Próprio 
da Previdência Social 
(RPPS) (Finalizada) 

2055/2016 

Avaliar a gestão, a estrutura 
institucional e  controles 
administrativos e operacionais dos 
RPPS. 

Secretaria de Gestão 
Previdenciária – IPAM 

AOP – Regime Próprio 
da Previdência Social 
(RPPS) (Finalizada) 

1812/2016 

Avaliar a gestão, a estrutura 
institucional e  controles 
administrativos e operacionais dos 
RPPS. 

Secretaria de Gestão 
Previdenciária – 
SEGEP/FEPA 

AOP - Sistema Prisional 
(em andamento) 

3692/2017 
Exame do funcionamento do sistema 
prisional do Estado do Maranhão. 

Prefeituras Municipais 

Levantamento - 8964/2017 Avaliar a consistência na elaboração Municípios do Estado 
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Planejamento 
Municipal 

dos PPAs, e a adequação da estrutura 
administrativa do município para 
cumprimento da função planejamento, 
além de averiguar se os municípios 
adotaram os ODS como norteadores 
do planejamento de suas políticas 
públicas. 

AOP – SAUDE (auditoria 
conjunta com o TCU) 

7808/2017 
Fiscalizar a qualidade e a eficiência da 
prestação de serviços emergenciais de 
saúde a cargo da PM de São Luís/MA. 

São Luís/MA 

AOP – BIOMA 
(monitoramento) 

6236/2013 

Avaliar se existem as condições 
normativas, institucionais, e 
operacionais necessárias para que as 
Unidades de Conservação localizadas 
no Bioma Amazônia atinjam os 
objetivos para os quais foram criadas, 
identificando gargalos e oportunidades 
de melhoria, bem como boas práticas 
que contribuam para o 
aperfeiçoamento da gestão dessas 
áreas protegidas. 

SEMA 

Fonte: UTCEX1 

3.3.4 Auditoria de Receita e Contas de Governo Estadual 

Consite nas atividades de auditoria de receitas públicas, municipal e estadual, de 

instrução processual das contas do Governador do Estado e de fiscalização da distribuição da 

quota-parte pertencente aos municípios, arrecadada pelo Estado, do imposto sobre circulação de 

mercadorias e prestação de serviços (ICMS) e do Imposto sobre a propriedad de veículos 

automotores (IPVA), para fins de subsidiar a publicação oficial dos índices e valores pelo Tribunal. 

Quadro 20 – Movimentação de processos  

PROC. Nº ATIVIDADE EXERCÍCIO FASE SITUAÇÃO 

2199/2017 AUDITORIA (IPM) SEFAZ/MA 2017 auditoria Concluída 

2199/2017 PETIÇÃO 2017 auditoria Concluída 

4212/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNO 2016 1ª análise Concluída 

5784/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNO 2015 Defesa Concluída 

2435/2016 AUDITORIA (IPM) SEFAZ/MA 2016 Defesa Concluída 

8963/2017 LEVANTAMENTO 2017 Auditoria Em curso 

9402/2017 REPRESENTAÇÃO – BARREIRINHAS 2017 Representação Concluída 

10758/2017 REPRESENTAÇÃO – BACABAL 2017 Representação Concluída 

9866/2017 REPRESENTAÇÃO – LUÍS DOMINGUES 2017 Representação Concluída 

9866/2017 REPRESENTAÇÃO – LUÍS DOMINGUES 2017 Inspeção Em curso 
Fonte: UTCEX1 
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3.3.5 Desenvolvimento do Sistema de Auditoria Eletrônica – SAE 

O Sistema de Auditoria Eletrônica - SAE  trata-se de sistema informatizado de 

contabilidade pública municipal a ser disponibilizado para todos os municípios do Estado, 

permitindo o acompanhamento orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial em tempo real.  

Em 2017 foi implantado o módulo "Importação" no sistema, possibilitando o envio da 

informação da execução orçamentária dos municípios por meio de remessa de pacotes de dados. 

Uma nova versão do Sistema foi disponibilizada no exercício, uma vez que tivemos o  

desenvolvimento do módulo "Planejamento" e  a conclusão e disponibilização  do Módulo 

"Execução" para a implantação nos 217 municípios do Maranhão. O sistema está dividido em 5 

(cinco) módulos: Planejamento, Cadastro, Execução, Relatório e Controle e os trabalhos de 

implantação do sistema estão esquematizados conforme o quadro a seguir: 

Quadro 21 – Cronograma de implantação do SAE 

MÓDULOS DO SAE DESENVOLVIMENTO HOMOLOGAÇÃO 
ENTREGA DO 

PRODUTO 
IMPLANTAÇÃO 

Planejamento  Concluído Concluída - Implantado 

Cadastro Geral e de Apoio à Execução Concluído Concluída _ Implantado 

Execução orçamentária e Financeira Concluído Concluída _ Implantado 

Relatórios Iniciado Concluída - Implantado 
Fonte: UTCEX1 

3.4 Atividades de Atos de Pessoal e Contratos 

3.4.1 Atos de Pessoal 

As atividades de análise da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

Administração Direta e Indireta, incluída as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual e 

Municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões a servidores públicos civis e militares, estaduais e municipais, ou a seus 

beneficiários, para efeito de registro, produziram 2.690 (dois mil setecentos e noventa) relatórios em 2017. 

Quadro 22 – Atividades realizadas referentes a atos de pessoal 

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO / ATIVIDADE QTDE 

Análise da legalidade de aposentadorias 1584 

Análise e emissão de relatório de Pensões 247 

Análise e emissão de relatório - Transferências para Reserva 84 

Análise de Reformas 5 

Recursos / Reexame / Outros 762 

Admissões 8 

TOTAL 2690 
Fonte: UTCEX2/SUCEX6 
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3.4.2 Fiscalização de atos de admissão 

As atividades de análise da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 

título, na administração direta e indireta, incluída as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público Estadual e Municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão:  

Quadro 23 – Atividades realizadas referentes à fiscalização dos atos de admissão 

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ ATIVIDADE QTDE 

Levantamento de Ocorrência 47 

Monitoramento  0 

Defesa 41 

Denúncia 23 

Representação  0 

Despacho de Instrução  0 

Recurso  0 

TOTAL 111 
Fonte: Fonte: UTCEX2/SUCEX7 

3.4.3 Verificação de denúncias e representações com ou sem pedido de Medida Cautelar 

As atividades de verificação de denúncias e representações  apresentadas ao Tribunal 

de Contas produziram 445 ( quatrocentos e quarenta e cinco) relatórios no exercício de 2017, 

sendo  04 ( quatro) referentes à análise da legalidade de atos e contratos, 119 ( cento e dezenove) 

referentes  à análise de  defesas apresentadas, 298 (duzentos e noventa e oito)  referentes à 

verificação de  representações e 04 (quatro) relatórios relativos a recursos interpostos. As demais  

atividades correlatas produziram 20 (vinte) relatórios. 

3.5 Normas e Orientações Técnicas 

O TCE/MA respondeu às consultas formuladas e elaborou várias normas, dentre elas  

Resoluções, Instruções Normativas, Portarias e Decisões Normativas, com o escopo de disciplinar 

e orientar os jurisdicionados sobre assuntos de competência da Corte de Contas.  

Em 2017 o Tribunal procurou ampliar o serviço de orientação aos jurisdicionados e 

promoveu várias ações nesse sentido, dentre elas:  a atualização de questionários com perguntas 

e respostas sobre documentos que compõem a prestação de contas anual de governo e de gestão 

das autoridade municipais; a  orientação aos jurisdicionados quanto a forma de organização da 

Prestação de Contas face as alterações incluídas pela IN 43/2017;  a realização de treinamentos a 

servidores públicos responsáveis pela inserção de dados no  Sistema de Acompanhamento 

Eletrônico de Contração -  SACOP e publicação de súmulas de jurisprudência no site do TCE/MA. 
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3.5.1 Atividades realizadas, por equipe de trabalho especializado 

 Quadro 24 - Normas 

ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO PERÍODO, POR TIPO QTDE 

Instrução Normativa 10 

Resolução 12 

Decisão Normativa 2 

Portaria 17 

Outros (Ordens de Serviço, etc.) 3 

TOTAL 44 
Fonte: COTEX 

3.5.2 Jurisprudências 

Quadro 25 – Jurisprudências 

PREJULGADOS INCLUÍDOS NO PERÍODO, POR TEMA QTDE 

Administração Geral 6 

Constitucional 12 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 0 

Gestão Orçamentária e Financeira 7 

Gestão Patrimonial 0 

Planejamento Governamental 0 

Previdência Social 0 

Transparência e Controle 0 

TOTAL 25 
Fonte: COTEX 

Quadro 26 - Orientação técnica 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EMITIDAS NO PERÍODO, POR TIPO QTDE 

Consulta 78 

Parecer técnico 3 

Pedidos de Acesso à Informação 156 

Outros (cartilhas, planilhas de cálculo, informativos, etc.) 130 

TOTAL 367 
Fonte: COTEX 

3.6 Ações do Ministério Público de Contas 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, instituído pela Lei nº 8.569 de 15 de 

março de 2007, é órgão essencial à função de controle externo, exercida pelo Tribunal, ao qual se 

aplicam os princípios institucionais da Unidade, da Indivisibilidade e da Independência Funcional. 

É composto por quatro Procuradores e tem como missão a guarda da lei e a fiscalização de sua 

execução, estando suas competências elencadas na Lei Orgânica e no Regimento Interno do 

TCE/MA. 
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3.6.1 Inovações / Avanços  

O MPC/MA participou do Ato Interinstitucional que implementou ações para a 

correta aplicação de recursos oriundos de diferença de VMAA no repasse de FUNDEF para os 

Municípios maranhenses, ingressando com 184 Representações junto ao TCE/MA, obtendo 

significativo êxito nas medidas pleiteadas. Por tais ações, o MPC/MA foi vencedor na categoria 

Destaques em 2017 do “Concurso Nacional: Talentos do Ministério Público de Contas do Brasil: 

ações e projetos que fazem a diferença”, por se destacar na defesa dos recursos públicos e sua 

aplicação em educação, no caso dos recursos do FUNDEF. 

3.6.2 Atividades extraprocessuais 

Em 2017 a Supervisão de Execuções de Arcórdãos- SUPEX, efetuou a pré-inscrição na 

Dívida Ativa das Certidões de Débitos- Títulos Executivos-exaradas por esta Corte de Contas, que 

impuseram sanções a gestores da Administração Pública Estadual e Municipal, num total de 79 

(stenta e nove) Acórdãos, somando R$ 5.279.408,41 e multas; e 32 (trinta e dois) Acórdãos, 

totalizando em R$ 31.661.394,50 em débitos. Destas cifras, já foram arrecadas R$ 1.405.848,93 

(um milhão quatrocentos e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e três reais) que 

adentraram aos cofres do FUMTEC. 

3.6.3 Atividades processuais 

No decorrer do ano de 2017 ingressaram no MPC/MA 6.262 (seis mil duzentos e 

sessenta e dois) processos de diversas naturezas, que somaram-se ao saldo de 227 (duzentos e 

vinte e sete) processos oriundos do exercício anterior, foram devolvidos com análise e parecer 

emitido, o total de 6.170 (seis mil cento e setenta) processos, conforme quadro demonstrativo 

anexo, restando em estoque 319 (trezentos e dezenove) processos no órgão ministerial. 

Quadro 27 – Relatório de produtividade do MPC 

NATUREZA DOS PROCESSOS Nº DE PROCESSOS QUE 
INGRESSARAM 

Nº DE PARECERES 
EMITIDOS 

Acompanhamento da Gestão Fiscal 0 0 

Acompanhamento da Gestão Rec. Vinculados 1 3 

Adiantamento 17 17 

Admissão 2 4 

Aposentadoria 1869 1900 

Auditoria 28 27 

Comprovante de Pagamento de Multa 0 0 

Comunicado 15 12 

Concorrência 1 0 

Consulta 45 40 

Contrato 67 60 
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Convênio 2 2 

Denúncia 145 142 

Dispensa de Licitação 0 0 

Documentação de Prestação de Contas 4 2 

Encaminha Cópia de Documento 82 82 

Encaminha Cópia de Sentença Trabalhista 3 1 

Inexigibilidade de Licitação 0 1 

Impugnação 1 1 

Licitação 20 24 

Manifestação em Ouvidoria 11 7 

Outros Requerimentos de Atos de Pessoal 1 3 

Pensão 358 359 

Plano de Fiscalização 22 18 

Prestação de Contas Anual de Gestão 252 210 

Prestação de Contas Anual de Governo 14 16 

Prestação de Contas Anual de Prefeito 361 350 

Prestação de Contas de Adiantamento 145 168 

Prestação de Contas de Convenio 4 4 

Prestação de Contas do Presidente de Câmara 216 230 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da 
Administração Indireta 

53 60 

Processo Eletrônico de Aposentadoria 84 24 

Projeto 0 1 

Recurso de Reconsideração 5 15 

Recurso de Revisão 71 80 

Reforma Ex-ofício 6 6 

Relação de Adiantamentos 11 11 

Relatório de Auditoria 3 1 

Relatórios 2 1 

Representação 378 360 

Requerimento 38 35 

Requerimento de Servidor 1 1 

Resenha de Contrato 2 2 

Retificação de Aposentadoria (documento) 13 12 

Retificação de Ato de Reforma (documento) 1 1 

Retificação de Decisão 1 1 

Retificação de Pensão 4 3 

Revisão de Proventos 5 6 

Solicita auditoria 5 5 

Solicita informação 2 0 

Solicita providências 0 0 

Solicitação 45 45 

Solicitação de cópias de documentos 1 2 

Solicitação de Inspeção “in loco” 1 0 

Termo Aditivo 2 1 

Termo de Adesão (documento) 0 0 

Tomada de Contas 10 14 

Tomada de Contas Anual dos Gestores da Administração 218 216 

Tomada de Contas dos Gestores da Adm. e dos Fundos 0 0 

Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta 0 0 

Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 899 870 

Tomada de Contas Especial 589 580 

Tomada de Preço 0 0 

Transferência para a Reserva 125 135 

Vistas 1 1 

TOTAL 6262 6170 
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3.7 Ações da Ouvidoria 

Instrumento de controle social e transparência, a Ouvidoria é a linha direta entre a 

instituição e qualquer cidadão do estado e país. É o canal adequado para fazer denúncias, críticas, 

reclamações, sugestões, solicitações de informações e elogios sobre qualquer assunto ligada à 

atuação do TCE ou a atos de qualquer um de seus fiscalizados.  

Com a implantação da Ouvidoria o Tribunal sinaliza sua disposição de dialogar de 

forma cada vez mais franca com a coletividade. Cabe ao cidadão fazer bom uso da ferramenta, 

utilizando seu potencial para exercer o direito constitucional e de também controlar os gastos 

públicos, com a autoridade de quem sabe melhor que ninguém onde os recursos são necessários. 

3.7.1 Inovações / Avanços  

 Modernização do site da Ouvidoria, dando ao manifestante a oportunidade de conhecer de 

imediato o número do seu processo após o cadastramento, através de um e-mail 

automático. 

 Maior estreitamento da relação entre a Ouvidoria e as demais unidades técnicas do TCE. 

 Conclusão e publicação no site do Tribunal das 03 propostas de ampliação de informações 

disponíveis para os usuários externos e jurisdicionados, a saber: Carta de Serviços ao 

Cidadão, Pesquisa de Satisfação ao Usuário e Matriz de Negócios da Ouvidoria. As propostas 

apresentam novas formas de consultas e disponibilização de informações disponíveis para a 

população, ampliando a aproximação do TCE com a sociedade maranhense e 

disponibilizando novas ferramentas que tornam a gestão do Tribunal cada vez mais 

transparente. 

 Colaboração com ideias e propostas para reformulação do portal do TCE/MA, visando torná-

lo mais visível, transparente e objetivo para a sociedade. 

3.7.2 Atividades realizadas 

O Conselheiro Ouvidor Washington Luiz, participou, representando a Ouvidoria do 

Tribunal de Contas do Estado, das Audiências Públicas de Controle Social e Cidadania, nos 

municípios de Chapadinha em 25 de agosto, Açailândia, em 29 de setembro, Balsas em 06 de 

outubro, e Pedreiras, em 10 de novembro, como parte do Projeto desenvolvido pela Rede de 

Controle do Estado do Maranhão, formada por diversos órgãos federais, estaduais e municipais, 
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como CGU, TCU, TRE, MPF, MPMA, TCE/MA, STC/MA e Controladoria Geral de São Luís, entre 

outros. 

As audiências organizadas pela Rede de Controle, entidade composta por órgãos de 

fiscalização, auditoria e controle interno e externo, têm o objetivo de formar “Auditores Sociais” 

para promover ações voltadas para o monitoramento da gestão pública, a fim de diagnosticar e 

combater a corrupção, incentivar e fortalecer o controle social, compartilhar informações e 

documentos, bem como fomentar o intercâmbio de experiências e a educação fiscal para a 

cidadania. 

Outra ação importante com a participação direta da Ouvidoria do Tribunal foi a 

reunião em Brasília, na sede do TCU, onde os órgãos da Rede de Controle discutiram com o 

Tribunal de Contas da União a aplicação de recursos Fundef . 

Na reunião, que aconteceu na quarta-feira, 16 de agosto de 2017, com as presenças 

do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), Conselheiro Caldas 

Furtado, do Ouvidor do TCE-MA, Conselheiro Washington Luiz, do presidente do TCU, Raimundo 

Carreiro, e do ministro Walton Rodrigues, do diretor de auditoria da área social da Controladoria-

Geral da União, Lennon Cantanhede, do procurador-chefe do Ministério Público Federal no 

Maranhão, Juraci Magalhães Júnior, do procurador-chefe do Ministério Público Estadual, Luís 

Gonzaga Martins Coelho e do promotor de justiça Sérgio Furtado, foi discutida a necessidade de 

definição do Tribunal para garantir que os recursos públicos recebidos em decorrência de 

complementação do Fundef sejam utilizados de forma correta pelos municípios. 

Os órgãos representantes expuseram, como justificativa da solicitação feita junto ao 

TCU, os contratos de prestação de serviços firmados entre 110 municípios do estado do 

Maranhão e escritórios de advocacia, que visavam ao recebimento dos valores decorrentes de 

diferenças do Fundef. Contratos que já foram considerados ilegais, lesivos ao patrimônio público e 

ao patrimônio educacional, por meio das medidas cautelares do Tribunal de Contas do Estado 

(TCE/MA), que determinaram a suspensão dos processos.  

Outras atividades importantes da Ouvidoria do TCE/MA e que tiveram a participação 

determinante dos servidores dizem respeito a preparação dos eventos e celebrações dos 70 anos 

de fundação do Tribunal, como a criação de convites, placas de homenagem, montagem e 
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apresentação de exposição documental, fotográfica e mobiliária, lançamento de selo e carimbo 

comemorativo e entrega de medalhas. 

A Ouvidoria também se fez presente em três importantes eventos no 4º trimestre: o 

III Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, de 17 a 19 de outubro em Curitiba/PR; 

Reunião da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul – ASUR, de 15 a 17 

de novembro, em Ciudad de Posadas, Província de Misiones, República Argentina; e do XXIX 

Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, de 22 a 24 de novembro, em Goiânia/GO. 

3.7.3 Participáção em projetos institucionais 

Por iniciativa do Conselheiro Ouvidor, o Tribunal de Contas do Estado, abraçou a 

causa ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) tendo realizado uma audiência com a 

presença de representantes das Prefeituras Municipais para conhecer e implantá-lo em seus 

Municípios.  

As audiências organizadas pela Rede de Controle, entidade composta por órgãos de 

fiscalização, auditoria e controle interno e externo, têm o objetivo de promover ações voltadas 

para o monitoramento da gestão pública, a fim de diagnosticar e combater a corrupção, 

incentivar e fortalecer o controle social, compartilhar informações e documentos, bem como 

fomentar o intercâmbio de experiências e a educação fiscal para a cidadania. 

Outro Projeto importante que teve a participação do Ouvidor do TCE, diz respeito ao 

Projeto da Secretaria de Estado da Cultura, Arquivo Público do Maranhão, Bibliotecas do TCE/MA 

e da UFMA que preparam o Seminário sobre “Política de Arquivos para o Estado do Maranhão: 

legislação e gestão de documentos”, evento incluído na programação da I Semana Nacional de 

Arquivos. 

O seminário é promovido pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado da 

Cultura e Turismo (Sectur) e do Arquivo Público do Estado do Maranhão (Apem). O objetivo do 

evento é chamar a atenção para a importância da implementação de uma política que garanta a 

preservação do patrimônio documental do Estado. 

Durante todo o terceiro trimestre, todos os esforços da Ouvidoria ficaram 

concentrados no desenvolvimento e realização do Projeto Memória 70 Anos do TCE/MA para os 

eventos consumados no início de outubro. 
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No quarto trimestre, em parceria com setores diversos do TCE/MA, iniciamos os 

estudos para implantação de projetos visando novas atividades para a Ouvidoria no decorrer do 

ano de 2018, como: Projeto de Sensibilização Interna, Ouvidoria Itinerante, Projeto Relix e II 

Seminário de Ouvidorias do Maranhão, que são propostas que visam promover a divulgação da 

importância do papel da Ouvidoria, tanto internamente (servidores), como externamente 

(sociedade), o envolvimento do TCE/MA com ações voltadas para o meio ambiente e para a 

sustentabilidade e inserção da Ouvidoria do Tribunal no calendário de eventos ligados ao tema.  

3.7.4 Outras atividades 

No primieiro trimestre a Ouvidoria ministrou palestra como parte do I Encontro de 

Ouvidorias, na SEFAZ, com o tema: Qualidade no Tratamento e Atendimento ao Público.   

No segundo trimestre de 2017 a Ouvidoria participou de 03 eventos: 

 Seminário de Inovação Aberta, promovido em maio pelo Instituto Serzedello Corrêa, com a 

participação dos setores públicos e privado, sociedade civil e meio acadêmico, 

apresentando propostas e projetos inovadores que estão sendo implantados em cada um 

desses segmentos; 

 Práticas de Atendimento ao Cidadão em Ouvidoria, em junho, ministrado pela 

Controladoria Geral da União, em Cuiabá, através do Programa de Formação Continuada 

em Ouvidoria – PROFOCO, trabalhando temas como a Relação entre o Estado e o Cidadão 

em uma democracia; Técnicas de abordagem e comunicação; e Solução pacíficas de 

conflitos; 

 Colóquio “A Responsabilidade de Prestar Contas do Agentes Públicos”, evento promovido 

pela Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão – Unisulma, em Imperatriz, e contou 

com a presença de prefeitos, vereadores e secretários municipais de Imperatriz e cidades 

da região, onde o Ouvidor do TCE/MA, Conselheiro Washington Luiz fez explanação sobre a 

importância e a responsabilidade do gestor público em prestar contas dos seus atos. 

No terceiro trimestre a Ouvidoria participou de reunião na ESCEX, com a participação 

de diversos setores do Tribunal como SECEX, MPC, ASCOM visando a formulação de um evento 

exclusivo para o próximo trimestre de 2017 para divulgar os novos serviços, atividades e 

ferramentas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão disponíveis a população e promover a 

capacitação dos participantes. 
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No quarto trimestre, a Ouvidoria do TCE/MA foi destaque por seu relevante papel 

nas atividades referentes aos 70 anos de fundação do Tribunal de Contas do Maranhão. Os 

servidores do setor, em conjunto com colegas de outros setores, participaram ativamente da 

preparação dos eventos comemorativos como a Sessão Solene na Assembleia Legislativa; 

Lançamento da Exposição Fotográfica, Mobiliária e Documental; Lançamento do Selo e do 

Carimbo comemorativo, Vídeo Institucional e do Livro alusivo aos e celebrações dos 70 anos do 

TCE/MA e fundação do Tribunal e foram homenageados com Placas de reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido. 

Quadro 28 – Quantitativo de atendimento por tipo de manifestação 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO QTD. EM 2017 

Comunicações de irregularidades/ denúncias 106 

Pedidos de acesso à informação 124 

Reclamação/crítica 32 

Sugestão 12 

Elogio 00 

Processos em tramitação 55 

TOTAL 329 
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4 AÇÕES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

4.1 Gestão de Orçamento e Finanças 

O Orçamento Geral do Estado e o Decreto de Execução Orçamentária de 2017, 

aprovados conforme Lei N° 10.555, de 29 de dezembro de 2016 e Decreto nº 32.590, de 12 de 

janeiro de 2017 respectivamente, consignando dotações ao Tribunal de Contas Estado no 

montante de R$ 123.217.523,00 (cento e vinte e três milhões duzentos e dezessete mil 

quinhentos e vinte três reais). 

Quadro 29 – Resumo orçamentário do TCE-MA – 2017 

Unidade 
 

Denominação 
 

Orçamento Execução 

Inicial 
Atual 

(A) 
Empenhado 

(B) 
(B/A) % Saldo (A-B) Liquidado 

Unid. 
Orçam. 

Tribunal de Contas do Estado 123.217.523,00 151.005.108,24 144.510.037,29 95,70 6.495.070,95 143.488.244,03 

Ação 
Contribuição a Previdência do 
Servidor Público 

12.260.000,00 12.900.000,00 12.897.738,85 99,98 2.261,15 12.897.738,85 

Ação 
Contribuição ao Regime 
Geral da Previdência 

2.170.000,00 2.350.000,00 2.307.031,11 98,17 42.968,89 2.307.031,11 

Ação Fiscalização Externa 108.087.523,00 127.555.108,24 124.089.493,50 97,28 3.465.614,74 123.819.100,28 

Ação Construção do Prédio Anexo 700.000,00 8.200.000,00 5.215.773,83 63,61 2.984.226,17 4.464.373,79 

Unid. 
Orçam. 

Fundo de Modernização do 
Tribunal –  FUMTEC 

2.807.218,00 5.698.101,50 2.775.853,58 48,72 2.922.247,92 2.495.200,25 

Ação Política de Gestão Estratégica 
2.807.218,00 5.698.101,50 2.775.853,58 48,72 2.922.247,92 2.495.200,25 

Órgão Total – TCE/ MA 
126.024.741,00 156.703.209,74 147.285.890,87 93,99 9.417.318,87 145.983.444,28 

Valores em R$ 1,00- última atualização em 31/12/2017 

4.1.1 Atividades da execução orçamentária e financeira 

A Unidade de Finanças - UNFIN, composta por três supervisões quais sejam, 

Supervisão de Gestão Orçamentária – SUGOR, Supervisão de Contabilidade Governamental – 

SOGOV e Supervisão de Gestão de Receitas Próprias – SUREP, é a responsável por programar, 

coordenar, executar e supervisionar as atividades econômico-financeiras do Tribunal, relativas ao 

orçamento, pagamentos, adiantamentos, contabilização, licitações e contratações de 

fornecimento, obras e serviços.  

No decorrer do ano de 2017, a UNFIN desenvolveu diversas atividades no âmbito de 

sua competência, destacando-se as elencadas a seguir. 
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Quadro 30 – Atividades relacionadas à execução orçamentária e financeira 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI ANUAL 

Processos de Prestação de Contas por Adiantamento 25 12 16 20 73 

Ajustes Contábeis 3 4 0 5 12 

Treinamento de servidor 4 - 4 2 10 

Processos Administrativos - Acompanhamento e 
Controle 

42 47 45 52 186 

Adequação qualitativa e quantitativa do orçamento 3 4 0 5 12 

Processos referentes a multas FUMTEC - análise e 
despacho 

69 63 110 44 286 

Orientação a Jurisdicionado 40 18 12 36 106 

Orientação à executores 4 6 12 18 40 

 

4.1.2 Metas previstas no PPA e LDO e transparência da gestão 

 

Quanto ao cumprimento das metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, foi aferido que somente parcialmente foram atendidas, uma vez que o 

Sistema de Auditoria Eletrônica - SAE, está na fase final de implantação. 

Releva-se também mencionar que a obra do Prédio Anexo encontram-se  também 

em fase final de execução. 

Já a transparência da gestão, na perspectiva da execução orçamentária e financeira, 

deu-se através do “portal da transparência e TCE em números” no Sitio do Tribunal de Contas do 

Estado. 
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Os Relatórios de Gestão Fiscal foram elaborados quadrimestralmente, obedecendo 

aos modelos fixados pela Portaria nº 249 de 30 de abril de 2010, da Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN, tendo sido aprovado pelos dirigentes máximos (art. 85, IX Lei 8.258/05 – Lei 

Orgânica TCE-MA), publicados na forma estabelecida do artigo 54 da Lei nº 101/2000. 

4.2 Gestão de Pessoas 

De acordo com a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, a Unidade de Gestão de 

Pessoas – UNGEP é composta pelas seguintes supervisões, cada uma com sua respectiva missão 

básica, quais sejam:  

Supervisão de Atos de Pessoal – SUAPE: programar, coordenar e executar as atividades referentes a 

cadastro funcional, provisão e contratação, controle e lotação, controle de cargos e funções e direitos e 

deveres dos servidores do Tribunal.  

Supervisão de Folha de Pagamento – SUFOP: programar, coordenar e executar as atividades referentes à 

remuneração, benefícios e consignações em folha, bem como administrar todo o sistema de pagamento de 

pessoal do Tribunal.  

Supervisão de Desenvolvimento e Carreira – SUDEC: programar, coordenar e executar as atividades 

referentes ao perfil profissional, avaliação de desempenho, desenvolvimento da carreira e contratação de 

estagiaário.  

Supervisão de Qualidade de Vida – SUVID: composto do Centro Médico-Odontológico tem as seguintes 

competências básicas: Planejar, executar e coordenar as atividades de assistência médica, odontológica e 

de enfermagem em caráter preventivo, assistencial e emergencial dirigidas aos servidores do Tribunal; 

Desenvolver programas de higiene, de segurança do trabalho, de prevenção de acidentes e de doenças 

profissionais; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas 

e diagnósticos do setor de saúde, de interesse da atividade fim do Tribunal de Contas.  

 

4.2.1 Inovações/ Avanços 

No ano de 2017, o TCE implementou uma séries de inovações e avanços, 

especificamente ligados à gestão de Pessoas. Dentre estas, destacam-se: 

1. Processo seletivo para contratação remunerada de estagiários de nível médio 

(técnico) e superior,  Foram realizados três processos seletivos, quais sejam: Edital nº 01, de 

3/02/2017, para contratação de 75 estagiários em diversas áreas de nível superior, como Direito, 

Arquitetura, Jornalismos, Ciências Contábeis, Técnico em Administração, Saúde Bucal, etc; Edital 

Nº 02, de 06/06/2017, seletivo para preencher as vagas remanescentes do primeiro edital na área 

de informática e Edital de nº 03, de 16/11/2017 para preenchimento de 25 vagas nas áreas de 

nível médio de Técnico de Administração e Saúde Bucal. 
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Antes destes seletivos os estagiários eram contratados sem nenhum critério 

meritocrático por processo avaliativo em provas objetivas, portanto, a Ungep, através da Sudec, 

ao promover seleção por Edital aberto e amplamente divulgado, para seleção de estudantes com 

e sem deficiência, está  em consonância com a politica da atual Administração do TCE de tornar o 

Tribunal transparente em suas ações e com o preceito constitucional de igualdade e oportunidade 

a todos. 

2. Em fevereiro de 2017, entra em vigor a Portaria TCE nº 1.066, de 12/12/2016, 

publicado no Diário do TCE de 15/12/2016, alterada pela Portaria TCE nº 148/2017, publicada no 

Diário de 01/02/2017 – que disciplina o registro de frequência, o regime de banco de horas e a 

Licença para Tratamento de Saúde dos servidores –, tal inovação desse normativo foi a 

obrigatoriedade do registro da frequência por sistema biométrico, além dos já obrigados, como os 

Efetivo e Requisitados, foi acrescidos os que exercem Cargo e Função Comissionada, tendo estes 

que registrar a biometria no inicio e fim da jornada de seis horas. 

Com advento da Portaria TCE nº 788, de 11/072017 foi disciplinado o registro da 

frequência dos servidores lotados nos gabinetes dos Membros, na Vice-Presidência, Corregedoria 

e Ouvidoria, os servidores lotados nesses gabinetes ficam obrigados ao registro biométrico de sua 

frequência de pelo menos uma vez ao dia, não se aplicando aos cargos em comissão da 

Presidência, Gabinete e da Secretaria do Tribunal. 

Outro avanço trazido pela Portaria nº1.066/2016 é a instituição do Banco de Horas 

vinculado ao sistema eletrônico biométrico de frequência, constituindo com isso créditos e 

débitos que poderão ser compensados no mesmo mês ou que pode gerar saldos positivos ou 

negativos que deverão ser compensados até o mês seguinte, ou se, acumular até 12 (doze) horas 

de créditos poderá ser usufruída em forma de folga. Ressaltando que a gestão da frequência dos 

servidores está subordinada à Chefia Imediata que homologará desde os créditos aos débitos no 

banco de horas de seus subordinados. 

Durante o ano de 2017 na implementação da nova sistemática da frequência 

houveram diversos ajustes tanto no Sistema de Rh Mentorh quanto na adaptação dos servidores 

e das chefias às regras do Banco de Horas, mas com o empenho da Ungep tais divergências foram 

sanadas, podendo os servidores usufruirem  dessa inovação na jornada de trabalho de modo a 
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desempenharem com a maior eficiência e eficácia suas atribuições como servidor público, em um 

órgão como esta Corte de Contas que zela pelo trato do bem público e sua gestão proba. 

3. Em face da Lei Federal nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações 

previstas na Constituição de que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, inciso XXXIII), e a Ouvidoria  do TCE que é a 

responsável na comunicação direta, através do seu sítio, entre a sociedade e este Tribunal, a 

Ungep em 2017 informou 11 (onze) processos digitais oriundos da Ouvidoria com diversas 

indagações da sociedade, dentre as quais: dados remuneratórios dos servidores, qualificação 

técnica e acadêmica, especialidade, quantitativos do quadro efetivo, dados dos últimos concursos 

e possível abertura de novo concurso publico, informações  acerca de seletivo para estagiários, 

etc. 

Além da instrução desses processos digitais da Ouvidoria, a Ungep, mantém no sítio 

do TCE (Portal da Transparência) informações pertinentes a Gestão de Pessoal, como as 

remunerações, indenizações e diárias disponibilizadas mensalmente de todos os servidores e 

membros, de forma individual e detalhada com suas rubricas e em formato PDF com os dados 

funcionais de todos os servidores, como Cargo e Função ocupados, Lotação e líquido percebido. 

4. Dando prosseguimento à politica de valorização do servidor, a Administração do 

TCE, durante o 4º trimestre, propôs alteração do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos 

(PCCV) do Quadro Efetivo e Especial, culminando com sua aprovação e promulgação, pelo 

Governador do Estado, da Lei nº 10.759/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em  

21/12/2017, que estabeleceu as Atribuições, Ingresso, Desenvolvimento Funcional e 

Remuneração dos servidores, além de instituir o Auxílio-Saúde. 

O novo PCCV estabeleceu um prazo de quatro anos para sua adesão  e estabeleceu 

na tabela remuneratória a incorporação da decisão judicial das perdas da conversão em URV em 

11,98% ao vencimento-base e por sua vez renúncia às parcelas, incorporadas ou  a incorporar as 

vantagens por decisão judicial referente às diferenças entre percentuais de reajuste anual dada 

pela Lei nº 8369/2006, bem como quitação das revisões gerais anuais pertinentes às perdas 

inflacionárias a anos anteriores à vigência dessa lei além de revisões futuras. 
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Outro avanço proporcionado com o Novo Plano foi a inclusão de mais oito níveis na 

tabela remuneratória dos Auxiliares de Controle Externo e diminuição da diferença salarial entre 

Auxiliares e Técnicos de Controle Externo. 

A Lei nº10.759/2017 além de estruturar a carreira e a remuneração dos servidores 

efetivos, estabeleceu novas regras para o desenvolvimento funcional através das progressões, 

agora em um ano, obedecerão algumas regras, como, por exemplo, merecimento que será 

mensurado pela Avaliação do Desempenho Funcional, na qual o servidor deverá cumprir o seu 

Acordo Individual de Trabalho e do seu Plano de Desenvolvimento Individual. 

5. O Decreto Federal nº 8373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), obrigatoriedade que os  

empregadores públicos e privados terão que comunicar ao Governo Federal, sobre as 

informações dos empregados, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, 

acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e dados do FGTS. Em virtude do eSocial o 

TCE, através da Portaria nº 779/2017, criou o Comitê de Trabalho para a implantação desses 

Sistema. 

À  UNGEP, responsável por grande parte das informações que afetarão o eSocial, 

desenvolveu   em 2017,a qualificação de seus colaboradores encaminhando estes para participar 

de reuniões técnicas fora do Estado e à Coordenadora do Comitê, a Supervisora da Folha I, vem 

constantemente explanando, através de palestras, bem como relembrando da necessidade do 

empenho de todos os servidores envolvidos, constantes na citada Portaria, da necessidade dos 

ajustes que deverão ser feitos para a devido sucesso da execução do eSocial, que está prevista 

para entrar em vigor para os órgãos públicos em 1º/07/2018. 

Além dessa preparação do pessoal que irá trabalhar diretamente com a nova 

sistemática do eSocial, esta Unidade de Gestão de Pessoal, através da Supervisora da SUFOP I, 

tem estabelecido contato permanente com a empresa OSM, gestora do sistema de RH Mentorh, 

para ciência de como está a implantação desse sistema de controle do governo federal das 

informações funcionais, previdenciárias, trabalhistas e remuneratórias (e-Social) no mentorh e 

quais alterações deverão ser executadas pelo Tribunal para adequar ao que determinar essa nova 

sistemática. 
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6. A Supervisão de Qualidade de Vida realizou durante o ano de 2017 diversas ações 

em prol da saúde física e bem estar dos servidores deste Tribunal, perfazendo um total de 7.924 

atendimentos,  dentre as quais pode-se citar: - Campanha de Doação de Sangue em parceria com 

a Hemomar nos meses de fevereiro, maio e agosto; - Campanha de Imunização e Vacinação em 

parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, nos meses de maio e junho, disponibilizando aos 

seus servidores e dependentes, vacinas como contra o vírus Influenza A (h1N1), tétano, febre 

amarela e hepatite;  - Projeto de Controle e Monitorização de Glicemia Capilar e Pressão Arterial 

visando a esclarecer a importância da prevenção de doenças crônicas como Diabetes e Pressão 

Alta, e caso ocorra quaisquer alterações na aferição, aconselha-se a procura de um médico; - 

Promoção de feiras de artesanato; e,  as Campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul e Dia Mundial 

de Combate a Aids. 

A Ungep mantém contato permanente com a Secretaria de Estado de Gestão e 

Previdência (Segep), no encaminhamento de processos de atos de pessoal, que requer análise e 

emissão de parecer acerca de direito e deveres de servidores, tanto efetivo quanto dos 

requisitados, como, por exemplo, Aposentadoria de servidor, Averbação de Tempo de Serviço, 

solicitação de Abono de Permanência, dentre outros. Também informa mensalmente para os 

órgãos de origem, através de ofício, as Férias e a Frequência de todos os servidores requisitados à 

disposição no TCE, para que possa ocorrer o pagamento do terço constitucional  na remuneração 

dos servidores com ônus para o órgão de origem (Executivo Estadual do Maranhão). 

4.2.2 Atividades de qualidade de vida 

A Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID realizou nos meses de janeiro a dezembro 

de 2017, 8.028 (oito mil e vinte oito) atendimentos para os servidores e dependentes do Tribunal 

de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA. Um dos destaques é a parceria com o Centro de 

Hematologia do Maranhão - HEMOMAR, que permitiu ao Tribunal realizar a divulgação, 

organização e execução das 1ª, 2ª e 3ª Campanha de Doação de Sangue de 2017, nas quais foram 

coletadas 147 (cento e quarenta e sete) bolsas de sangue, o que significa um aumento de 23% nas 

doações em relação ao ano anterior. 

Já com a parceria da Secretaria de Estado da Saúde/SES, foram realizadas 3 (três) 

Campanhas de Vacinação. Na primeira foram vacinadas 174 (cento e setenta e quatro) pessoas 

contra o Vírus da Gripe H1N1. Na segunda campanha foram vacinadas 90 (noventa) pessoas e 

aplicadas 120 (cento e vinte) doses das seguintes vacinas: 93 (noventa e três) contra o Vírus da 
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Gripe H1N1; 18 (dezoito) doses contra o Tétano e 09 (nove) doses para a Hepatite B. Na terceira 

campanha foram alcançadas 33 (trinta e três) pessoas e foram aplicadas 42 (quarenta e dois) 

doses das seguintes vacinas: 15 (quinze) doses de Tétano , 06 (seis) doses de Febre Amarela, 18 

(dezoito) doses de Hepatite e 03 (três) doses contra o vírus da Influenza. 

Em outubro, em virtude do evento mundial conhecido como “Outubro Rosa”, a Suvid 

aderiu à Campanha  de Prevenção do câncer de mama, que visa informar e sensibilizar os 

servidores  a respeito da doença. Na ocasião foi promovida também a Semana da Saúde, com o 

objetivo de ampliar a realização de ações preventivas caracteristicas do setor, como: aferição de 

pressão arterial e teste de glicemia capilar, além da terceira Campanha de Imunização. Ainda 

neste Evento, realizado nos dias 18 a 21 de outubro, foram organizadas palestras sobre a 

Prevenção de Câncer e Sexualidade e Complicações da Diabetes e da Hipertensão Arterial na 

Saúde da Arcada Dentária, proferidas pelo Dr. Palmério de B. Pacheco e Dra. Érika Martins 

Pereira, respectivamente. Tendo em vista o bem estar do servidor no ambiente de trabalho, foi 

oferecido também serviços de massoterapia e workshop de beleza, e para encerramento do 

projeto foi realizada a Caminhada da Saúde, na Avenida Litorânea. 

No mês de novembro, em virtude do evento mundialmente conhecido como 

“Novembro Azul” , a Suvid promoveu a Campanha para promover o citado evento,  nos dias 08, 

09 e 10 no referido mês . Tendo como objetivo suscitar o interesse e contribuir informativamente 

para a formação do conhecimento dos servidores, o setor organizou as seguintes palestras: 

“Prevenção do Câncer de Próstata e Hérnia de Disco: Como a Osteopatia pode ajudar, ministradas 

pelos Drs. José de Ribamar R. Calixto e Igor Gomes, respectivamente. Realizou-se também 

atividades de incentivo aos cuidados do corpo, como: massoterapia, workshop de beleza e 

caminhada do Novembro Azul. 

Para findar o ano, no primeiro dia de dezembro, escolhido pela Organização Mundial 

da Saúde/OMS como uma data simbolo para informar, alertar, prevenir e sensibilizar sobre a luta 

contra a AIDS, foram distribuídos informativos e fitas da consciência vermelha para os servidores 

do TCE/MA. 

Outras atividades a destacar foram a realização das Feiras de Artesanato no hall do 

TCE/MA e a implementação do projeto de Controle e Monitoração da glicemia capilar e 

hipertensão arterial dos servidores, onde a Supervisão monitora os servidores e orienta aqueles 

com alterações nos exames a procurarem o médico. 
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Quadro 31 – Atendimentos realizados pelo Serviço Médico-Odontológico 

 
 

TIPO DE ATENDIMENTO QTDE 

ATENDIMENTOS MÉDICOS-SUBTOTAL 4.872 

Consultas 2.254 

Verificação de Pressão arterial 966 

Encaminhamentos 110 

Verificação e solicitação de exames 449 

Atestados 1.093 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SUBTOTAL 1.061 

Exame consultas 377 

Profilaxia 95 

Flúor 11 

Ionômero 4 

Raspagem 218 

Exodontia 54 

Restauração Resina 222 

Controle de Placa 3 

Selamento Provisório 26 

Restauração de Amálgama 50 

Pulpotomia 0 

Gengivectomia 1 

          
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM – SUBTOTAL 1.457 

Dispensação de medicação oral 1.077 

Aplicação de injetável 162 

Curativo 76 

Nebulização 18 

Glicemia capilar 114 

Massagem 10 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO MÉDICO –ODONTOLÓGICO 7.391 
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Quadro 32 - Atividades realizadas pelo Serviço Social e Psicologia 

 

 
 

ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL – SUBTOTAL 197 

Atendimento social 139 

Acompanhamento de processos de licença médica  48 

Visita hospitalar 4 

Visita Institucional 2 

Visita domiciliar 4 

Atendimentos Psicoterápicos 0 

Quadro 33 - Outras atividades do setor Psicossocial 

OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL – SUBTOTAL 441 

Pessoas que receberam preservativos 261 

Bolsas de sangue doadas solicitadas do banco de sangue do Tribunal 180 

 

4.2.3 Atividades de desenvolvimento funcional 

A Supervisão de Desenvolvimento e Carreira - SUDEC concedeu no exercício 

financeiro de 2017, 176 (cento e setenta e seis) atos de desenvolvimento funcional aos servidores 

deste Tribunal,  sendo 126 (cento e vinte e seis) progressões por tempo de serviço, 45 (quarenta e 

cInco) promoções na carreira e 5 (cinco) reenquadramentos funcionais. 

Ainda foram emitidos e contabilizados 316 (trezentos e dezesseis) formulários de 

avaliação anual de desempenho, conforme mostra quadro abaixo: 
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Quadro 34 – Atos de pessoal referente a desenvolvimento na carreira 

ASSUNTO QUANTIDADE 

Aprovação de servidor em Estágio Probatório 0 

Reenquadramento de Servidor 5 

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço  126 

Concessão de Promoção Funcional 45 

Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de 
Desempenho 

316 

Quadro 35 – Outras atividades desenvolvidas pelo SUDEC 

ASSUNTO 

Informação em 23 (vinte e três) processos de desenvolvimento funcional (Progressão e Promoção) 

 Informação em 4 (quatro) processos de reenquadramento de servidor 

 Assessoria na realização de 02 (dois) processos seletivos para estágio remunerado no TCE/MA 

Elaboração da minuta da Portaria de feriados e pontos facultativos do TCE/MA – ano 2018 

Orientação e lotação nos diversos setores dos novos estagiários aprovados no processo seletivos durante o 
ano de 2017 
 

4.2.4 Gestão de estágio 

No exercício financeiro de 2017 foram contratados pelo Tribunal de Contas 25 (vinte 

e cinco) estagiários de nível técnico/ médio e 50 (cinquenta) de nível superior, totalizando 75 

(setenta e cinco) estagiários, com uma despesa anual de R$ 735.719,78 (setecentos e trinta e 

cinco mil, setecentos e dezenove reais e setenta e oito três centavos). 

Quadro 36 – Gasto anual com contrato de estagiários 

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS NIVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR CUSTO  

Valor pago em bolsa-auxílio 237.651,00 378.589,14 616240,6 

Valor pago em auxílio-transporte 43.598,20 57.411,80 101.010,00 

Custo Operacional 7.133,27 11.335,92 18.469,10 

CUSTO TOTAL R$ 735.719,78 

Quadro 37 – Demonstrativo da força de trabalho em estágio – média mensal 

CONTRATADO  NÍVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR TOTAL 

Instituto Brasileiro Pró Educação Trabalho e 
Desenvolvimento – ISBET 

25 50 75 

TOTAL 75 

 

4.2.5 Atividades de folha de pagamento 

A Supervisão de Folha de Pagamento (SUFOP) do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão realiza suas atividades pautadas no arcabouço do ordenamento jurídico pátrio que regula as 

relações trabalhistas. Em especial, atua conforme os ditames da Constituição Federal, que traça os 

preceitos fundamentais referente aos direitos e deveres dos servidores e da legislação 
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infraconstitucional que regulamenta o tema. São responsabilidades da Supervisão de Folha de 

Pagamento as relativas a administração, execução e controle de registro das atividades que impactam a 

estrutura de remuneração e demais benefícios dos servidores e membros desta Corte de Contas.  

Em 2017, ocorreram 26.795 (Vinte e seis mil, setecentos e noventa e cinco) fatos (inclusões, 

exclusões e alterações) na remuneração dos servidores e membros, sendo: 12.012 (Doze mil e doze) 

foram Alterações a maior; 7.542 (Sete mil, quinhentos e quarenta e dois) de Alterações a Menor; 1.654 

(Um mil, seiscentos e cinquenta e quatro) inclusões; 3.434 (Três mil, quatrocentos e trinta e quatro) 

foram exclusões  e 2.153 aletrações nas rubricas de descontos; Tais variações repercutem 

financeiramente nas vantagens e descontos nas rubricas de pagamento e descontos na remuneração 

dos servidores e membros do TCE, procedimentos que alteraram a Folha de Pagamento desta Corte de 

Contas.  

Na SUFOP, as principais atividades executadas em 2017, além da elaboração da folha de 

pagamento mensal e de processos  consectários, foram: 1. Preenchimento do Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (SEFIP), bem como transmissão e emissão de 

guias para pagamentos; 2. Cálculos acerca de indenizações a servidores, membros e exonerados e/ou 

aposentados, atualização salarial e revisão remuneratórias do quadro efetivo; 3 . Emissão e 

administração  de empréstimos consignados; 4. Emissão e envio das informações previdenciárias (FEPA, 

SPPREV, etc.) aos órgãos de controle da previdência; 5. Elaboração de Relatórios e Demonstrativos  sobre 

Despesas de Pessoal; 6. Acompanhamento e liberação mensal das informações remuneratórias dos 

servidores e membros  no Portal de Transparência do TCE/MA; 7. Procedimentos de auditoria em todos 

os atos que afetam a remuneração dos servidores e membros, ou seja, cada alteração, quer seja a maior 

ou menor, é verificado o ato que o originou, evitando com isso erros ou eventuais lançamentos que não 

tenha documentação comprobatória da alteração. 

4.2.6 Atividades de emissão de atos de pessoal 

Na Supervisão de Atos de Pessoal (SUAPE), além das rotinas próprias do setor 

pertinentes a direitos e deveres dos servidores, está, através do arquivo desta Supervisão, 

realizando a digitalização de processos e atos administrativos, organização e inserção de 

informações no sistema de RH (Mentorh) pertinentes a vida funcional de todos os servidores de 

forma a tornar mais célere e seguro o acesso aos dados. 
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Quadro  38 – Atos e registros de pessoal emitidos pela SUAPE 

                      DISCRIMINAÇÃO QTDE 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Aposentadoria de membro 0 

Aposentadoria de servidor 6 

Alteração de Lotação 62 

Lotação 22 

Devolução de servidor 5 

Ratificar disposição 12 

AFASTAMENTOS 

Férias 392 

Alteração/Interrupção/Suspensão de Férias 323 

Viagem à serviço/diárias para servidor e membros 248 

Afastamento servidor para auditoria In Loco 9 

Afastamento Participação em Curso 7 

Afastamento de servidor por Recesso final ano 545 

          
AFASTAMENTOS 

Afastamento doação sangue 120 

Afastamento servidor para trabalho em casa 0 

Afastamento de servidor por casamento 2 

Faltas Justificadas por Atestado Médico 1093 

Requisição de servidor para audiência 86 

Curso/Diárias 100 

Afastamento para participar audiência/Júri 82 

LICENÇAS 

Prêmio Assiduidade 66 

Tratamento de Saúde 41 

Tratamento de saúde dependente 1 

Paternidade 5 

OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Salário Família 4 

Inclusão de dependente/IR 9 

Inclusão de dependente/FUNBEN / Assist Saúde 0 

Requisição Servidor (ratificar disposição) 10 

Dependentes (Inclusão) 9 

Dependentes (Exclusão) 1 

Substituição em cargo 99 

Criação de Comissão 18 

Revogar Portaria 6 

Revogar Subst. Servidor 2 

Trabalhos Externos 0 

Suspensão Disciplinar 0 

Portarias Administrativas 21 

GACE – Inclusão/Exclusão 5 

Convocação de Conselheiro Substituto para substituir 6 

Nomeação para cargo 43 

Exoneração de cargo 43 
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4.3 Escola Superior de Controle Externo 

A Escola Superior de Controle Externo -ESCEX, instituída pela Resolução Nº 44/2002, 

tem como finalidade propor e conduzir políticas e ações de educação corporativa e de gestão do 

conhecimento organizacional, promovendo o desenvolvimento de competências profissionais e 

organizacionais e a educação continuada de servidores e colaboradores do Tribunal de Contas. 

Os eventos que envolveram a organizaçãp e/ ou participação da ESCEX estão assim 

distribuídos, segundo os subprogramas: Cursos; Encontros; Seminários; Congressos; Simpósios; 

Fóruns; Visitas Técnicas, palestras e Workshop.  

No ano de 2017 foram realizados 29 eventos, com oferecimento de 4961 vagas, 3509 

concludentes e carga horária total de 327 h. Desses eventos somente 03 foram com custos, para 

capacitação interna, em atendimento ao Plano anual de Capacitação de 2017, as demais foram 

sem custo, ministrados por Auditores Estaduais de Controle Externo desta corte, para capacitação 

de Gestores Públicos (jurisdicionados), Controladores Sociais e servidores da casa. 

4.3.1 Inovações/ Avanços 

De acordo com a dimensão II relativa aos planos de capacitação da Escola de Contas, 

a ESCEX além da capacitação eferecida aos servidores da casa, também ofereceu cursos de 

capacitação para os Jurisdicionados e Controladores Sociais. Tais como: SAEPLAN, SACOP, SAAP E 

E-Social. 

Quadro 39 – Ações educacionais desenvolvidas pela ESCEX 

TIPO DE EVENTO QTDE VAGAS CONCL. C.Horária Valor (R$) 

Curso com desembolso 3 90 90 40 126.000,00 

Curso sem desembolso 22 4169 2799 235 -  

Congresso 0 0 0 0 - 

Simpósio 0 0 0 0 - 

Seminário 0 0 0 0 - 

Fórum 0 0 0 0 - 

Encontro 4 702 620 52 - 

Workshop 0 0 0 0 - 

Total 29 4961 3509 327 126.000 

Quadro 40 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

Atividades desenvolvidas pela Biblioteca – por tipo Total 

Processamento técnico (registro, classificação, indexação e classificação de publicações) 55 

Empréstimo de publicações 174 

Pesquisa local, estudo, leitura dos matutinos 23 

Pesquisa bibliográfica 5 
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Atendimento à solicitação de legislação oficial 12 

Inscrição de novo usuário 4 

Compilação de Diários Oficiais via download (Executivo, Judiciário e Publicação de Terceiros) 599 

Formatação e inserção de Atos Normativos no sítio do TCE 17 

Publicação de portarias do GED 6 

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais 21 

4.3.2 Outras atividades 

Participação em: 

 06 reuniões do PROGED; 

 03 reuniões da comissão para levantamento e registro da História do TCE/MA; 

 No Seminário sobre Politica de Arquivos para o Estado do Maranhão; 

 Reunião da comissão organizadora do II Seminário de Informação e Documentação Juridica 

do Mranhão promovido pela UFMA e Conselho Regional de Biblioteconomia; 

 No Projeto Conhecendo o TCE; 

 Normatização do Relatório do TCE; 

 Normatização do livro “ 70 anos de história do TCE/MA"; 

 Coordenação das atividades da “ Exposição Documental dos 70 anos do TCE”. 

4.4 Gestão da Infraestrutura Organizacional 

A Unidade de Infraestrutura – UNINF do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

– TCE/MA tem como competências básicas: planejar, organizar, gerenciar, fiscalizar, adquirir e 

controlar as atividades administrativas relativas à gestão de contratos terceirizados de serviços 

continuados de: *operação e manutenção de veículos, ampliação, modificação e manutenção 

predial, operação e manutenção de telefonia fixa,  telefonia móvel pessoal, limpeza, conservação, 

higienização e jardinagem, fornecimento de energia elétrica e água industrial, recepção, 

copeiragem e serviços gerais, operação e manutenção de elevadores, operação e manutenção de 

sistemas de refrigeração e aparelhos de ar condicionado e split, manutenção da central de PABX, 

reprografia e encadernação de documentos, dedetização, desratização e descupinização.  

Estas atividades são desenvolvidas pelos 04 (quatro) núcleos que compõem a UNINF:  

 SUENG – Supervisão de Serviços de Engenharia; 

 SUARQ – Supervisão de Serviços de Arquitetura; 

 SUSET – Supervisão de Serviços de Transporte e  

 SUSAP – Supervisão de Serviços de Apoio.  
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4.4.1 Atividades realizadas 

4.4.1.1 Atividade de xerografia e encadernação 

Foram reproduzidas 199.215 (cento e noventa e nove mil duzentos e quinze) cópias 

xerográficas e 850 (oitocentos e cinquenta) encadernações no ano.  

Quadro 41 - Gastos com energia e telefonia 

 

ITENS 2017 

Cópias xerográficas (unid) 199.215 

Encadernações (unid) 850 

Energia Elétrica (CEMAR)  R$ 780.121,08 

Telefonia Fixa (CLARO)  R$ 91.587,11 

Telefonia Móvel (CLARO)  R$ 109.488,91 

Manutenção Telefonia Fixa (Forte Engenharia)  R$ 6.070,00 

Manutenção de PABX (Forte Engenharia)  R$ 11.244,00 

Entrada de Visitantes (unid) 4.195 

Obs: Despesas com a CAEMA (Água) em avaliação. 
 

4.4.1.2 Atividade de transporte 

Área de Serviços de Manutenção  

 Elaboração de termo de referência para realização de processo licitatório de Instituição 

de Ata de Registro de Preços para Eventuais Contratações de Locação de Veículos 

Automotores; 

 Acompanhamento técnico do processo licitatório  de Instituição da Ata de Registro de 

Preços nº03/2017, para contratações de fornecimento de combustíveis (gasolina e diesel) 

para frota do órgão; 

 Elaboração de estudos para composição de processo de aquisição de veículos. 
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R$ 780.121,08

R$ 91.587,11 R$ 109.488,91

R$ 6.070,00 R$ 11.244,00
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Área de Prestação de Serviços de Transporte  

 Prestação de serviços de recepção, translado e logística de deslocamento dos visitantes  

(Conselheiros de Tribunais de Conta dos Estados,  Autoridades diversas, e Servidores da 

Rede de Controle) para os respectivos eventos: Reunião de Capacitação do SACOP , 

realizado de 26 a 28 de abril de 2017, e Treinamento do Marco de Medição de 

Desempenho (MMD) , realizado de 10 a 12 de maio de 2017; 

 Serviços rotineiros de transporte de servidores do TCE-MA para realização de atividades 

diversas no perímetro municipal  (visitas, reuniões, cotações de custos, entre outros); 

 Realização de viagens intermunicipais cobrindo a grande extensão do Estado do 

Maranhão, junto com a equipe de auditoria do TCE-MA, para a implantação do IEGM 

(Índice de Eficiência de Gestão Municipal) durante os meses de maio e junho de 2017. 

Área de Controle de Kilometragem 

Quadtro 42 - Quilometragem rodada dos veículos do TCE 

ANO DE 2017 

Total de Kilômetros Rodados 29.655 

 

Área de Manutenção de Frota de Veículos 

Quadro 43 - Custos com veículos do TCE 

 

TIPO DE DESPESA 2017 

Despesas com Manutenção e Reposição de Peças e Assessórios R$ 251.956,00 

Despesas com Consumo de Combustíveis de Lubrificantes  R$ 155.810,33 

Despesas com Aquisição de Novos Veículos -  

TOTAL GERAL DE DESPESAS DO TRIMESTRE R$ 407.766,33 

 

4.4.1.3 Atividades de engenharia, arquitetura e de serviços de apoio.  

Relacionamos a seguir as demais atividades desenvolvidas nas diversas áreas de 

atuação da Unidade de Infraestrutura do TCE/MA durante o ano de 2017.  

R$ 251.956,00

R$ 155.810,33

0
Despesas com Manutenção e 
Reposição de Peças e 
Assessórios

Despesas com Consumo de 
Combustíveis de Lubrificantes 

Despesas com Aquisição de 
Novos Veículos



 

 
 

Página | 55 
 

Supervisão de Serviços de Arquitetura - SUARQ 

Área de Planejamento Arquitetônico 

 Elaboração de Estudo Preliminar com Estimativa Orçamentária da Nova Recepção com 

Implantação de Sistema de Controle de Acesso; 

 Elaboração de Projeto Arquitetônico de Reforma no Gabinete dos Conselheiros: Álvaro 

César, Raimundo Oliveira e João Jorge Jinkings Pavão; 

 Elaboração de Projeto de Reforma de Toalete no Gabinete do Conselheiro Joaquim 

Washington Luiz; 

 Elaboração de Projeto de  Reforma em Sala de Assessoria e Chefia de Gabinete da 

Presidência; 

 Elaboração de Projeto de Reforma para Instalação do Núcleo de Inteligência dentro da 

estrutura do SACEX; 

 Elaboração de Projeto de Reforma na CTPRO – Protoloco; 

 Elaboração de Projeto de Referência para Instalações de Som na ESCEX; 

 Elaboração de Projeto da Exposição de Comemoração dos 70 (Setenta) Anos do TCE-MA, 

com três ilhas expositórias no Hall do prédio sede; 

 Elaboração de Projetos Técnicos de Confecção de Marcenaria Especial para: balcões, 

estações de trabalho especiais, suportes, bancadas e prateleiras, entre outros elementos, 

para compor iminente processo de Registro de Preços de Serviços de Marcenaria; 

 Elaboração de Estudos Preliminares para Reforma Integral em Unidades de Controle 

Externo 01 ,04 e 05, SACEX e COTEX e NIE; 

 Formalização de Processo de Renovação de Certidão de Diretrizes Viárias junto a 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, com obtenção da certidão 

devidamente renovada; 

 Apoio de consultoria arquitetônica em demandas específicas da obra de construção do 

prédio II; 

 Acompanhamento Técnico Executivo de todos os procedimentos de programação das 

festividades de Comemoração dos 70 (Setenta) Anos do TCE-MA, com ampla participação 

em todas as programações envolvidas, e nas específicas, tais como: confecção da 

maquete do plenário antigo, detalhamento do projeto e visitas de inspeções in loco junto 

a empresa montadora da exposição, visitas no mercado para especificação de elementos 

expositórios, planejamento de folders, placas e impressões junto com a equipe da ASCOM 

e Biblioteca; 

 Aperfeiçoamento dos Estudos de Reforma na área do Controle externo para execução 

futura; 

 Formalização de Processo com Acervo de Projetos e Documentos  para renovação de 

Alvará da Obra de Construção do Prédio Anexo, na SEMURH 

 Apoio de consultoria arquitetônica em demandas específicas da obra de construção do 

prédio II, a saber: aspectos acústicos, luminotécnicos, detalhes arquitetônicos, paginação 

de esquadrias de vidro, revisão de sistema de controle de acesso e diversos afins. 
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 Elaboração de Estudo Preliminar e Anteprojeto Arquitetônico de Ocupação do2º 

Pavimento do Prédio Anexo do TCE-MA, apresentados e aprovados junto ao Colegiado do 

órgão; 

 Elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico de Implantação Aprovada de 07 (sete) 

Gabinetes de Conselheiros, 04 (quatro) Gabinetes de Conselheiros-Substitutos e 07 (sete) 

gabinetes de Procuradores de Contas, além de 01 Sala da Supervisão de Execução de 

Acórdãos -SUPEX e 01 Sala de Serviço de Protocolo do Ministério Público de Contas, a 

serem alocados no 2º Pavimento do Prédio Anexo do TCE-MA. 

 

Área de Acompanhamento de Serviços e Obras de Arquitetura 

 Apoio e supervisão de mudanças de layouts em setores diversos, tais como: Unidades 

Técnicas de Controle Externo, Gabinetes , SUVID, entre outros conforme solicitação; 

 Supervisão de Montagem da Estrutura Física dos Elementos da Exposição dos 70 anos do 

TCE-MA para fidelização ao projeto realizado, e em paralelo o serviço de conclusão da 

confecção da maquete do Antigo Plenário, assim como execução da Comunicação Visual 

da Mostra; 

 Suporte de Infraestrutura ao Evento da Exposição dos 70 Anos do TCE durante todos os 

dias de sua duração. 

 

Área de Comunicação Visual 

 Acompanhamento Técnico e Fiscalização da Execução da 2ª Contratação da Ata de 

Registro de Preços de Serviços de Comunicação Visual, concluindo-se a finalização do piso 

térreo, com instalação de Totem Informativo, Placas Suspensas e Placas de Superfície, 

incluindo a área da Escola Superior de Controle Externo;  

 Registros fotográficos de serviços da supervisão realizados na sede do TCE/MA. 

 

Supervisão de Engenharia - SUENG  

 

Área de Manutenção Predial 
 

 Acompanhamento mensal de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Sistema 

de Climatização da Sede do TCE-MA. Manutenção de torres de resfriamento e Chiller do 

sistema de ar condicionado Central e do conjunto de unidades de resfriamento 

individuais. Foram realizados  trocas de compressores e capacitores, retiradas de 

vazamentos e reposição de gás em diversos aparelhos de unidades do tipo “split” em 

diversos ambientes da sede, tais como UTCEX’s e Gabinetes, além de reparos em 

bandejamentos de áreas específicas. 

 Projeto e Execução de Implementação no Sistema de Climatização da Sede do TCE-MA 

com instalação de novos aparelhos de arrefecimento em unidades individuais do tipo split 

em diversos setores: Assessoria Jurídica da Presidência, Gabinete do Conselheiro Joaquim 

Washington, UTCEX's 03 e 04; 
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 Acompanhamento mensal de serviços de manutenção no sistema de transporte vertical 

(elevadores); 

 Acompanhamento mensal da prestação de fornecimento de energia elétrica; 

 Acompanhamento mensal de serviços de fornecimento de Reprografia; 

 Acompanhamento mensal de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel , PABX e 

Manutenção da rede interna de telefonia fixa, com serviços rotineiros de mudanças de 

ramais; 

 Instalação de Sistema Ininterrupto de Energia (No-Break e Banco de Baterias) do prédio 

sede; 

 Substituição do Módulo Controlador (Unidade de Supervisão de Corrente Alternada – 

USCA), baterias e gerador do prédio sede. 

 Realização de procedimentos de atualização contratual entre o TCE-MA e a concessionária 

CEMAR; 

 Elaboração de Termo de Referência para Contratação de Serviços de Manutenção no 

Sistema de Combate à Incêndio do prédio sede do TCE-MA 

 Elaboração de Relatório Analítico de Situação Contratual entre TCE-MA e Concessionária 

CAEMA, visando adequação de prestação de serviços; 

 Elaboração de Lista de Materiais (insumos) elétricos e hidrossanitários visando 

manutenções pontuais e recorrentes na sede do TCE-MA, para processo de aquisição por 

parte de setor competente. 

 Acompanhamento mensal de serviços de recarga e manutenação de extintores de 

incêndio; 

 Execução de aditivo ao contrato de reprografia entre  TCE/MA e a empresa COPYSTAR; 

 Execução de Aditivo ao contrato das empresas: COPYSTAR (reprografia), TROPICAL AR (ar 

condicionado), VERMA ELEVADORES (manutenção elevadores),  ATHOS (coperagem), 

MARANATA (limpeza), FORTE ENGENHARIA (manutenção da rede de telefonia fixa e 

manutenção PABX), CLARO (telefonia móvel), LAFAYETE( conteiners). 

 
 Área de Atividades no Canteiro de Obras da Construção do Prédio Anexo e 
Estacionamento Coberto da Sede do TCE-MA 
 

 Acompanhamento e fiscalização de serviços de alvenaria do prédio anexo, finalizando-se 

as alvenarias da obra previstas dentro do escopo original do projeto (térreo e 1º 

pavimento); 

 Acompanhamento de aplicação de piso do tipo “blokret” na obra do pátio do 

estacionamento aberto; 

 Acompanhamento da execução de drenagem no pátio  do estacionamento aberto. Foram 

finalizadas todas as calhas de drenagem no local;; 

 Acompanhamento da Instalação de eletrodutos e rede estruturada de lógica e telefonia 

no prédio anexo, fechando-se todo o sistema previsto no escopo original do projeto 

(térreo e 1º pavimento) 
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 Acompanhamento e  Fiscalização do Muro de Limite entre a Sede do TCE e Secretaria de 

Saúde do Estado do Maranhão , restando apenas trecho em aberto para temporária 

passagem de veículos; 

 Acompanhamento e Análise  Técnica  do 1º Aditivo  da Obra de Construção do Prédio 

Anexo do TCE-MA; 

 Demolição do Prédio do Antigo Setor Psicossocial e CTPRO Arquivo; 

 Fiscalização e execução de revestimento cerâmico, pintura, piso porcelanato do prédio 

Anexo; 

 Fiscalização da execução da cisterna de combate à incêndio do estacionamento coberto; 

 Acompanhamento da Readequação do projeto de climatização, telefonia e CFTV; 

 Acompanhamento de execução do revestimento  pele de vidro (1.700m²); 

 Montagem de passarela metálica; 

 Acompanhamento de execução das instalações  hidráulicas, sanitárias, e sistema de 

combate a incêndio, fechando-se todo o sistema previsto no escopo original do projeto 

(térreo e 1º pavimento) 

 Elaboração (início) do Orçamento Analítico de ocupação do 2º Pavimento. 

Área de Reformas e Serviços de Engenharia no Prédio Sede 

 Planejamento de Obras , Levantamento Orçamentário,  e Fiscalização da Execução de 

Serviços de Engenharia de Reforma, a saber: Gabinetes dos Conselheiros: Álvaro César, 

Raimundo Oliveira, João Jorge Jinkings Pavão e Conselheiro Joaquim Washington Luiz 

(toalete), além dos setores: CTPRO e SACEX; 

 Execução de Reforma  em Sala de Assessoria e Chefia de Gabinete da Presidência; 

 Fiscalização dos Serviços de Locação de Containers. 

 

 
Supervisão de Serviços de Apoio - SUSAP 

 
Área de Conservação e Manutenção das Instalações Prediais e dos Bens Patrimoniais 
(Serviços Efetuados) 

 
  Fiscalização dos Serviços de Limpeza, conservação e higienização nas dependências gerais 

do Prédio Sede 

 Conserto de Portas, Trincos e Molas em Setores Diversos ao longo da sede;           

 Conserto de 10 (dez) armários embutidos no 2º Andar;  

 Reparo Pontual  de Forro das Salas de setores diversos, tais como: SUFOP e UNINF;  

 Aquisição e Instalação de 11 (onze) conversores de TV digital com antena na Presidência, 

Gabinete dos Conselheiros e Conselheiros Substitutos; 

 Conserto e Vedação das esquadrias de alumínio e vidro do Salão de Arquivo Provisório do 

CTPRO; 

 Serviço de Lavagem e Higienização de togas do Colegiado do Pleno; 

 Apoio Logístico em Mudanças de Layouts diversos; 

 Rega e poda de plantas e gramado; 

 Limpeza de esquadrias de vidros internos e externos (piso térreo); 
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 Reparos de Forro em trechos pontuais ao longo do prédio sede; 

 Aplicação de Manta Protetora de Infiltrações ao longo da cobertura do prédio sede; 

 Dedetização de 1º e 2º andar e área externa da sede; 

 Reforma das 07 (sete)esquadrias de portas da sala de sistema de climatização; 

 Conserto de equipamento de bombas hidráulicas do poço artesiano da sede; 

 Serviço de capina e limpeza de área externa ao longo do prédio sede; 

 Instalação com fornecimento de películas para as esquadrias de vidro, em setores 

específicos, tais como Gabinete Militar e SUVID. 

 Confecção de depósito expositor para recolhimento de copos descartáveis do “Programa 

de Sustentabilidade”; 

 Instalação de Iluminação de fachada em comemoração ao mês de Outubro Rosa. 

 

Área de  Limpeza e Conservação 

 
 Limpeza geral nas dependências do prédio; 

 Lavagem e desinfecção dos banheiros e sanitários; 

 Limpeza dos vidros internos e externos (térreo); 

 Regagem e poda de plantas; 

 Limpeza dos corrimões; 

 Corte de grama; 

 Poda de plantas. 

 
Área de Controle de Recepção e Estacionamento 

 
 Foram recepcionados e identificados por nossos atendentes no último trimestre 4.195 

(Quatro mil, cento e noventa e cinco) visitantes, os quais foram orientados até a chegada 

ao seu destino; 

 Controle e distribuição diária de jornais até seus respectivos destinatários; 

 Monitoramento dos veículos oficiais e suas devidas observações; 

 Foram emitidas 36 (trinta e seis) autorizações de permanência permitindo acesso à 77 

(setenta e sete); pessoas a permanecerem no prédio fora do horário de expediente. 

 
Área de Copeiragem 
 

 Serviços de  café, lanche, água para os Conselheiros, funcionários e visitantes; 

 Lavagem e higienização de todos os utensílios da copa. 

 
Área de Serviços Gerais 

 
 Organização e locomoção de processos; 

 Reposição de água e copos nos bebedouros; 

 Transporte  de mesas e cadeiras. 
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4.5 Gestão de Tramitação Processual 

A gestão da tramitação processual é desempenhada pela Coordenadoria de 

Tramitação Processual (CTPRO) que tem como missão programar, coordenar e executar as 

atividades referentes às informações sobre o trâmite de processos e documentos, arquivamento, 

expedição e diligências. 

4.5.1 Inovações/ avanços 

No ano de 2017, destacam-se como ações modernizadoras da gestão processual: 

 Na SUPRO: a)melhor controle dos processos/documentos que  deram entrada sobretudo no 

que se refere às  entregas das prestações de contas dando mais celeridade ao processo; b) 

encurtamento da tramitação processual no que se refere às denúncias, pois antes as mesmas 

eram encaminhadas à Presidência e hoje irão diretamente ao Conselheiro Relator das contas. 

 Na SUPED: a)mudanças realizadas no SCP fizeram com que os relatórios mensais/trimestrais 

fossem  melhor produzidos; b) maior agilidade no envio dos processos aos órgaõs de origem. 

 Na SUPAR: a) trabalho realizado em conjunto com a SUPED proporcionou que espaços físicos 

dentro do arquivo fossem melhor aproveitados; b) traballho realizado em conjunto com a  

SUAP na organização  dos dossiês de pessoal do tribunal. 

Quadro 44 - Processos recebidos e autuados 

NATUREZA QTDE 

Prestação de contas anual de gestão (Órgãos Estaduais) 131 

Prestação de contas anual de gestores/PM e CM 382 

Representação 355 

Acompanhamento da gestão fiscal 439 

Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 2928 

Denúncia 159 

Consulta 67 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual 2341 

Apreciação da legalidade dos atos e contratos 127 

Recurso de Revisão 18 

Recurso de Reconsideração 85 

Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 696 

Tomada de Contas Especial 296 

Requerimentos diversos 509 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta 63 

Vistas e cópias 785 

Outros 4527 

TOTAL DE REQUERIMENTOS RECEBIDOS 13908 
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Quadro 45- Processos expedidos por natureza 

NATUREZA QTDE 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual 1942 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal 832 

Correspondências diversas 8054 

Outros(requerimento/,certidão) 110 

Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato 85 

TOTAL DE PROCESSOS 11023 

Quadro 46- Encaminhamento de Prestações de Contas 

NATUREZA QTDE VOLUMES 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 151 3371 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 136 2070 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 51 2322 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Entidades da Administração Indireta 22 144 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Câmaras Municipais 64 1028 

Prestação de Contas Anual de Governo - Estadual 98 162 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Adiantamento 81 81 

Total de Processos* 603 9178 
* Atividades relativas ao encaminhamento das Prestações de Contas Municipais, após apreciação do Plenário, aos órgãos de origem 

Quadro 47 – Recepção, catalogação e arquivamento por natureza 

NATUREZA QTDE 

Adiantamento 16 

Aviso de recebimento, outros processos 41 

Convênio, contratos Licitações, Acordos, Auditorias e Tomada de Contas Especial 391 

Comunicado 186 

Consulta 44 

Denúncia 135 

Encaminhamento de documentos 366 

Prestação de Contas Anual de Governo - PM 16 

Prestação de Contas Anual de Gestor 45 

Representação 56 

Processo Eletrônico 254 

Solicitação de certidões, vistas e cópias, prorrogações de prazo 1908 

TOTAL DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 3458 

Quadro 48  - Tramitação de outras informações 

NATUREZA QTDE 

Processo para atender/informar 876 

Processos atendidos e informados 380 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas 205 

Processos para arquivar 2681 

TOTAL DE PROCESSOS 4142 
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4.6 Gestão da Tecnologia da Informação 

A Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTEC, segundo Resolução nº 

215/2014/TCE/MA, tem por finalidade propor políticas e diretrizes de tecnologia da informação e 

coordenar as ações dela decorrentes, de modo a dotar o Tribunal e as unidades da Secretaria do 

Tribunal de atividades e de soluções corporativas que permitam a produção, o armazenamento, a 

transmissão, o acesso e uso da informação, de modo a contribuir com a implementação das 

estratégias e dos resultados da organização.  

No ano 2017, destacam-se as seguintes ações: 

Quadro 49 - Softwares desenvolvidos no ano 

SISTEMAS DESENVOLVIDOS 

Diário Eletrônico Oficial (DOE) 

Ferramenta Informatizada de Gestão Responsável (Finger) 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) 

Portal da Transparência 

Portal do Tribunal de Contas 

Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal (SAAP) 

Sistema de Auditoria de Processos de Contratação (SACOP) 

Sistema de Plenário Eletrônico 

Sistema de Processo Eletrônico (SCPT) 

Sistema Integrado de Informações Gerenciais e Responsáveis - Externo (SIGER) 

Sistema Integrado de Informações Gerenciais e Responsáveis - Interno (Gestores) 

Auditoria Operacional – AOP 

e-Consulta 

Portal do Tribunal de Contas (UI Design) 

Capacitação SACOP 2017 

Sistema de Processo Eletrônico (SPE) 

Evento SAAP 2017 

FINGER - Ferramenta Informatizada de Gestao Responsavel 

Prestacao De Contas  

SPE - Sistema Processo Eletronico 

IEGM - Indice De Efetividade da Gestao Municipal 

E-Consulta 

Pré-julgados - foram realizadas correções no sistema 

Quadro 50 - Atividades de suporte desenvolvidas no ano 

ATIVIDADES DE SUPORTE 

Atualização SCO (PhP 5.6/2.2.15) 

Implementações de melhorias na área de Segurança 

Manutenção do Firewall Checkpoint 

Implementações de melhorias na área de Infra-estrutura 

Atualização e migração agente Vmtools nos servidores virtuais (VMWare) 

Manutenção de arquivos Owncloud 

Manutenção do VMVC - TCE Pool VMWARE 
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Criação, modificação e exclusão de usuários da rede do TCE/MA 

Criação, modificação e exclusão de e-mails corporativos de usuários da rede do TCE/MA 

Criação, modificação e exclusão de grupos da rede do TCE/MA 

Gerenciamento do Backup de arquivos da rede do TCE/MA 

Gerenciamento do Antivírus implantado no TCE/MA 

Gerenciamento do link de Internet implantado no TCE/MA 

Manutenção Backup do MentoRH 

Atualização de Versão do Antivirus Corporativo Mcafee 

Manutenção storages NAS para Backup dos dados 

Gerenciamento / Manutenção do cluster Widfly 

Atualização do Clamav (antinirus) do zimbra - mail server TCE 

Manutenção / Gerenciamento do zimbra sanessecurity custom Clamav 

Manuteção e atualização do sitio do TCE  

Configuração e monitoramento pro ativo utilizando zabbix - Manutenção / Gerenciamento 

instalação e configuração da nova VM para SIGEP CORREIOS 

Desenvolvimento do site da Ouvidoria 

Aplicação de Pesquisa de Satisfação para Ouvidoria  

Análise de acessos e monitoramento do site do TCE 

Implementação e configuração cluster Postgresql 

 
Em face do contrato Nº 06/CLC/CG, que se refere à contratação de serviços 

terceirizados de TI de solução integrada, com fornecimento de ativos (computadores, notebooks 

e impressoras) e com prestação de serviços de atendimento aos usuários internos, a unidade de 

supervisão do atendimento ao usuário teve a atribuição de dar continuidade à fiscalização na 

distribuição e prestação dos serviços da empresa contratada, acompanhando a gestão do parque 

de computadores ativos, novos e legados (computadores, notebooks e impressoras). 

Em função da contratação de outsourcing, atualmente estão presentes no parque de 

informática 570 (quinhentos e setenta) computadores, 55 (cinquenta e cinco) impressoras sendo 

destas 10 (dez) multifuncionais e mais 45 (quarenta e cinco) notebooks todos ativos novos, e 

ainda manter a gestão de 210 (duzentos e dez) ativos legados TCE, que totalizam 675(seiscentos e 

sessenta e cinco) equipamentos. 

Assim, no 2º trimestre  realizamos constante fiscalização de todo o trabalho 

executado pela Empresa no Órgão, através de pesquisa acerca da qualidade do atendimento aos 

usuários. 

De um total de 1198 (um mil cento e noventa e oito) atendimentos, 110 foram 

respondidas dos quais 67(sessenta e sete) tiveram avaliação boa, enquanto 43 (quarenta e tres) 

tiveram avaliação otima. 
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Quadro 51 - Quantidade de atendimentos aos usuários internos do TCE/MA 

 

ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS INTERNOS DO TCE/MA – 2016 QUANTIDADE 

Atendimento ao usuário em 1º nível 0 

Atendimento ao usuário em 2º nível 651 

Atendimento ao usuário em 3º nível 3.565 

TOTAL 4.216 

Quadro 52- Atividades de atendimento ao usuário 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Gerenciamento de todo o parque tecnológico do TCE/MA 

Assessoria e Suporte técnico aos usuários 

Manutenção do cabeamento estruturado do TCE 

Ajuste nas instalações do projetor do Auditorio 

Manutenção no TCE do Sistema SEATI/SIAGEM /SIAFEM e Folha de pagamento de servidores 

Manutenção corretiva e preventiva nos computadores dos laboratórios 1 e 2 da ESCEX 

Fiscalização, supervisão e monitoração da central de serviços (microcity) 

Suporte técnico a ESCEX (Escola de Controle Externo) nos eventos (auditório, laboratórios e sala de reunião) 

Manutenção no sistema dos correios SIGEP no CTPRO – atualização contratual 

Monitoramento do ambiente de rede (Central de Serviços HPService Manager) 

Substituição em garantia de 02(dois) switchs 3com 

Disp. de equipamentos (comp., imp. e notebooks) para backup de ativos legados para Microcity 

instalação da insfraestrutura, notebooks e impressoras, para atender recepção da prestação de contas no 
auditório 

Organização, identificação e substuição do cabeamento do rack correspondente ao terreo 

upgrade de memoria nos computadores itautec legados do laboratório 2 da ESCEX 

Fiscalização, supervisão e monitoração da central de serviços (microcity) 

Acompanhamento da migração do SIGEP correios (sistema do SUPRO/CTPRO) 

Abertura de chamado de garantia para substituição ou reparo em 01(um) AP wifi 

instalação do Linux Mint em todos computadores do laboratório 2 da ESCEX 

inventario e classificação de equipamentos(computadores e impressoras) para COPAT 

Acompanhamento e ajuste de configuração de 05(cinco) cameras CFTV 

Remanejamento de computadores e impressoras em diversos setores  

Abertura de chamado de garantia para substituição de 01(um) HD com defeito no NVR CFTV 

 

  

0

651

3.565

Atendimento ao usuário em 1º nível

Atendimento ao usuário em 2º nível

Atendimento ao usuário em 3º nível
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4.7 Gestão de Licitações e Contratos Administrativos 

A Coordenação de Licitação e Contratos tem por finalidade gerenciar e executar 

atividades inerentes à aquisição de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e 

serviços em geral, bem como à gestão de convênios e contratos administrativos firmados pelo 

Tribunal. 

4.7.1 Inovações/ Avanços 

 Utilização nos editais de licitação para registros de preços das alterações trazidas pelo 

Decreto nº 7.892/2013, em especial o cadastro de reserva. 

 Utilização, como parâmetro, nos editais e Minutas de Contrato das disposição contidas na 

Portaria nº 409- MPDG, de 21/12/2016. 

 Acréscimo, nos editais, de cláusulas relativas à responsabilidade socioambiental das 

licitantes, conforme art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 

4.7.2 Atividades realizadas 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos gerenciou e executou diversas atividades 

relacionadas às contratações públicas realizadas por este Tribunal, dentre as quais destacam-se a 

realização de 19 (dezenove) pregões eletrônicos, 04 (quatro) pregões presenciais, a emissão de 

151 (cento cinquenta e um ) pareceres, dos quais 106 (cento e seis) foram emitidos pela 

Assessoria Jurídica junto à COLIC, formalização de 103 (cento e três) instrumentos contratuais, 02 

(dois) processos de aplicação de penalidade a empresas, 430 (quatrocentos e trinta) 

comunicações, 09 (nove) registros de cumprimento de sentença e 189 (cento e oitenta e nove) 

publicações.  

Das licitações realizadas no exercício de 2017, o TCE/MA obteve uma economia de R$ 

3.028.982,67 (três milhões vinte e oito mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete 

centavos) em relação aos valores inicialmente estimados para as contratações. 
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Quadro 53 - Atividades realizadas pela Supervisão de Execução de Contrato 

MODALIDADE ESPÉCIE QTDE 

PARECERES DA SUPEC Aditivo de Prorrogação 20 

Aditivo de Prorrrogação/Reajuste 4 

Aditivo Valor/Prazo 2 

Aditivo de Valor (Acréscimo ou Supressão) 6 

Revisão 1 

Repactuação 3 

Reajuste 3 

Outros 6 

 TOTAL 45 

COMUNICAÇÕES Memorando 76 

Despacho 272 

Ofício 54 

Notificação 28 

Outros 0 

 TOTAL 430 

PARECERES DA ASSESSORIA 
JURÍDICA 

 

Dispensa de Licitação 21 

Pagamento de Indenização 4 

Aditivos aos Contratos 31 

Aplicação de Penalidade/ARP 4 

Reajuste/ Revisão/ Repactuação 6 

Análise da Minuta do Contrato e/ou Edital de Licitação 1 

Termo de Cooperação 1 

Inexigibilidade de licitação 5 

Termo de Adesão 2 

Covênios 7 

Ata de Registro de Preços/Adesão a Ata de Registro de Preço 1 

Análise de edital de licitação 23 

Outros 2 

 TOTAL 108 

LICITAÇÃO Pregão Eletrônico 19 

Pregão Presencial 4 

Concorrência 0 

Outros 0 

 TOTAL 23 

INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS 

Aditivos 41 

Apostilamento 9 

Ata de Registro de Preços 12 

Contratos 20 

Erratas 8 

Termo de Reconhecimento de Dívida 13 

Outros 0 

 TOTAL 103 

PROCESSOS DE APLICAÇÃO 
DE PENALIDADE 

Notificações / Relatorios de Defesa / Relatorios de Recurso/ Termos 
de Aplicação de Penalidade 

2 

 TOTAL 2 

OUTROS Registro de Cumprimento de Sentença 9 

 TOTAL 9 
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Quadro 54 – Publicações no período 

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE 

Avisos de Licitação* 28 

Resenhas 150 

Outros 11 

TOTAL 189 

Quadro 55 – Detalhamento das licitações realizadas no exercício 

IDENTIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO 

OBJETO 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR 

ADJUDICADO 
ECONOMIA ADJUDICATÁRIO 

Pregão 
Eletrônico nº 
021/2016  

Registro de Preços para 
eventual aquisição de 
cartuchos de tinta para 
impressora multifuncional 

(1)
 

45.279,60 14.236,00 31.043,60 

RR COMÉRCIO 
DE 
CARTUCHOS-
LTDA-ME 

P regão 
Eletrônico nº 
001/2017 

Prestação de serviços 
contínuos, por demanda, de 
agenciamento de vaigens. 

(2)
 

73,16 35,00 38,16 
IDÉIAS 
TURISMO 
LTDA-ME 

Pregão 
Eletrônico nº 
002/2017  

Prestação de serviços de 
suporte técnico, atualização de 
drives, patchs de correção e 
manutenção corretiva com 
substituição de partes e peças a 
fim de garantir o pleno 
funcionamento dos 
equipamentos DELL. 

142.110,36 141.576,00 534,36 
UNITECH RIO 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA 

Pregão 
Eletrônico nº 
003/2017- SRP 

Registro de preços, exclusivo 
para ME/ EPP conforme Lei 
Complementar nº 147/2014, 
para eventual contratação de 
empresa especializada na 
prestação de serviços de 
manutenção da rede de 
telefonia fixa do TCE/MA 

35.250,00 22.800,00 12.450,00 

Forte 
Engenharia e 
Tecnologia 
Eireli 

Pregão 
Eletrônico nº 
004/2017 – SRP 

Registro de preços para 
eventual contratação de 
empresa especializada em 
locação de veículos 
automotores para atender às 
necessidades do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão. 

231.598,00 0,00 231.598,00 REVOGADA 

Pregão 
Eletrônico nº 
005/2017 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços contínuos de limpeza, 
conservação, higienização e 
jardinagem, com fornecimento 
de mão de obra, materiais, 
equipamentos, máquinas, 
ferramentas e utensílios, nas 
áreas do Edifício Sede, Anexos e 
outras dependências do 
TCE/MA – Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão 

656.747,52 520.524,48 136.223,04 
Maranata 
Serviços Ltda – 
EPP 

Pregão 
Eletrônico nº 
006/2017 

Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de desinsetização, 
desratização e descupinização 
com fornecimento de mão de 

61.200,00 54.000,00 7.200,00 
APC Controle 
de Pragas LTDA 
– EPP 
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obra, materiais, equipamentos, 
máquinas, ferramentas e 
utensílios, nas dependências do 
TCE/MA. 

Pregão 
Eletrônico nº 
008/2017 

Registro de Preços, exclusivo 
para ME/EPP conforme Lei 
Complementar nº 147/2014, 
para eventual aquisição de 
Material de Limpeza (papel 
higiênico rolão, toalha de papel 
interfolhas e gel antisséptico) 
para o Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão. 

106.412,72 81.854,48 24.558,24 

Sue-ellen M P 
dos Santos ME 
e KJ Comércio 
De Produtos 
Alimentícios 

Pregão 
Eletrônico nº 
009/2017 

Contratação de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte 
(ME/EPP) especializada na 
prestação de serviços de 
recarga e manutenção com 
posterior instalação dos 
extintores de incêndio e demais 
serviços - dispostos no Anexo I 
– Termo de Referência - no 
prédio sede e anexos do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão (TCE/MA). 

10.515,50 10.300,00 215,50 
E C Sousa 
Comercio 
(STOP FOGO) 

Pregão 
Eletrônico nº 
010/2017 – SRP 

Registro de preços para 
eventual aquisição de 
fragmentadoras de Papel 

R$ 
18.550,00 

R$ 14.886,30 3.663,70 
Digiservi 
Training LTDA – 
ME 

Pregão 
Eletrônico nº 
014/2017 – SRP 

Registro de Preços para 
eventual contratação de 
empresa especializada em 
locação de veículos 
automotores para o TCE/MA 

214.689,00 141.700,00 72.989,00 

Egel Locação de 
Veículos LTDA e 
Norte Locadora 
de Veículos 
LTDA 

Pregão 
Eletrônico  
015/2017 – SRP 

Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais 
gráficos para o TCE/MA 411.347,50 367.634,70 43.712,80 

Tavares & 
Tavares 
Empreendimen
tos/ E. G. 
Araújo Eireli 

Pregão 
Eletrônico  
016/2017 – SRP 

Registro de preços para 
eventual contratação de 
empresa especializada na 
prestação de serviços de 
reparos de móveis do TCE/MA 

682.507,50 354.339,00 328.168,50 
T. E. 
Empreendimen
tos LTDA 

Pregão 
Eletrônico  
017/2017 – SRP 

Registro de Preços para 
eventual contratação de 
Agente de Integração para 
auxílio na execução do 
processo de estágio 

918.633,00 823.957,80 94.675,20 
Super Estágios 
LTDA 

Pregão 
Eletrônico  
017/2017 – SRP 

Registro de Preços para 
eventual contratação de 
Agente de Integração para 
auxílio na execução do 
processo de estágio 

918.633,00 823.957,80 94.675,20 
Super Estágios 
LTDA 

Pregão 
Eletrônico  nº 
018/2017 – SRP 

Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais 
elétricos, hidráulicos e 
ferramentas para o TCE/MA 

301.175,39 265.798,18 35.377,21 
Constrular 
Comércio/ P. H. 
B. Santana 

Pregão 
Presencial nº 

Registro de preços para 
eventual aquisição de 

279.759,00 279.536,00 223,00 
Mercadinho 
Carone – Posto 
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001/2017 – SRP combustíveis (gasolina comum 
e diesel S10) para 
abastecimento da frota de 
veículos do TCE/MA. 

Carone 

Pregão 
Presencial nº 
03/2017 

Contratação de empresa para 
serviços de engenharia 
(reforma de gabinetes) 

R$ 
58.169,92 

R$ 49.400,00 8.769,92 
Moraes Bastos 
LTDA – EPP 

Pregão 
Presencial nº 
04/2017-SRP 

Registro de Preços para 
eventual contratação de 
empresa para prestação de 
serviços de fornecimento de 
alimentação e buffet 

974.510,50 844.980,00 129.530,50 
Celebre/ Vitória 
Serviços/ Visão 
& Perfil 

VALOR TOTAL ADJUDICADO 
4.916.857,5

1 
3.987.522,94 929.334,57 

 
(1) A Licitação teve seu início no exercício de 2016 e seu término em 31/01/2017. 
(2) Os valores estimado e adjudicado se referem ao valor unitário da taxa de serviço de agenciamento de viagem. 
OBS 1. Os valores obtidos no Pregão Eletrônico nº 001/2017, que se referem à Taxa de Serviço de Agenciamento de Viagens, não 
foram computados nos valores totais dada a sua natureza específica. 
OBS 2. A economia referente ao Pregão Presencial nº 004/2017, não foi computada nos valores totais dada a revogação da licitação 

Quadro 56 - Detalhamento das licitações realizadas – FUMTEC 

Identificação 
Licitação 

Objeto Valor Estimado 
Valor 

Adjudicado 
Economia Adjudicatário (s) 

Pregão 
Eletrônico 
nº 
007/2017 

Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de suporte e gestão do 
ambiente de TI com disponibilização 
de Ativo e Central no que se refere 
à execução continuada de 
atividades do processo de 
tratamento de incidentes e 
solicitações de serviços, com 
suporte técnico de 1º, 2º e 3º nível. 

7.591.941,60 0,00 0,00 FRACASSADA 

Pregão 
Eletrônico 
nº 
011/2017 

Contratação de empresa para 
impressão gráfica do livro 
comemorativo 70 anos do 
TCE/MA 

R$ 113.560,00 R$ 48.350,00 R$ 65.210,00 
Gráfica e 
Editora Santa 
Cruz Eireli – ME 

Pregão 
Eletrônico 
nº 
012/2017 

Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de suporte e gestão do 
ambiente de TI com disponibilização 
de Ativo e Central no que se refere 
à execução continuada de 
atividades do processo de 
tratamento de incidentes e 
solicitações de serviços, com 
suporte técnico de 1º, 2º e 3º nível. 

R$ 
9.067.951,40 

 

R$ 
7.048.800,00 

 

2.019.151,40 
 

Microcity 
Computadores 
e Sistemas Ltda 
 

Pregão 
Eletrônico 
nº 
013/2017 

Manutenção de veículos R$ 300.000,00 0,00 0,00 FRACASSADA 

Pregão 
Presencial 
nº 02/2017 

Contratação de empresa para 
produção de vídeo de caráter 
institucional para o TCE/MA 

R$ 65.286,70 R$ 50.000,00 R$ 15.286,70 
Zona Cinco 
Fotografias Ltda 
– ME 

VALOR TOTAL CONTRATADO 9.246.798,10 7.147.150,00 2.099.648,10 
 

OBS .1 – O valor total contratado não contempla o Pregão Eletrônico nº 007/2017 e o Pregão Eletrônico nº 013/2017, considerando 

que as licitações fracassaram. 
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Quadro 57 – Demonstrativo das Contratações Diretas- TCE-MA 

PROCESSO OBJETO 
VALOR ANUAL 
CONTRATADO 

(R$) 

TIPO DE 
CONTRATAÇÃO 

DIRETA 
CONTRATADO 

 1331/2017 
Aluguel de espaço para a 
realização de curso 

700,00 Inexigibilidade 
Palácio da Indústria e 
Comércio 

 2572/2017 Aquisição de cafeteira 750,00 Dispensa/valor Olívio J. Fonseca 

 1253/2017 Impressão de revista/TCE 7.950,00 Dispensa/valor 
Impress Gráfica e 
Editora 

 
13676/2016 

Aquisição de camisas para 
estagiários 

4.800,00 Dispensa/valor 
Raimundo Carreiro 
Silva 

 
11754/2016 

Fornecimento de 
combustível (três meses. 
Licitação anterior deserta) 

18.940,32 Dispensa Mercadinho Carone 

 3276/2017 Aquisição de gerador 8.284,38 Dispensa Hamal Service 

7390/2017 Seguro de veículos 6.189,00 Dispensa/valor Alianz Seguros 

7076/2017 
Serviços de diagramação e 
editoração eletrônica 

4.000,00 Dispensa/valor 
José Ribamar Martins 
Júnior 

6433/2017 
Aquisição de Guias do 
Maranhão 

3.500,00 Dispensa/valor 
Mídia & Markenting 
Editora 

3484/2017 
Limpeza e higienização do 
auditório 

4.850,00 Dispensa/valor 
Lavanderia Alfa e 
ômega 

3568/2017 
Aquisição de aparelhos 
telefônicos 

1.992,00 Dispensa/valor H. B. Santana 

7238/2017 
Prestação de serviço de 
gestão e ambiente de TI 

458.792,22 Dispensa 
Microcity 
Computadores e 
Sistemas Ltda 

7073/2017 Manutenção de Veículos* 
 

Dispensa   

5931/2017 Periódicos jurídicos 33.748,00 Inexigibilidade Editora Forum LTDA 

5628/2017 Assinatura de Cursos On-line 4.320,00 Inexigibilidade 
Alura Comércio de 
Livros LTDA 

9840/2017 Contratação de Psicologo 3.500,00 Dispensa 
Thaynara Braga 
Cordeiro 

7881/2017 
Capacitação de gestores do 
TCE/MA 

210.000,00 Dispensa 
Fundação Dom 
Cabral 

8351/2017 
Aquisição de rádios de 
comunicação 

1.416,00 Dispensa 

Carvalho 
Componentes 
Eletrônicos  - Casa 
Arruda 

9412/2017 

Orientação por escrito em 
Licitações e Contratos, Web 
Regime de Pessoal e Zênite 
Fácil** 

15.542,00 Inexigibilidade 
 Zênite Informação e 
Consultoria S/A 

7744/2017 
Aquisição e implantação do 
sistema de controle e 
execução do orçamento 

44.000,00 Inexigibilidade 
Consult Informática 
Ltda. 

9487/2017 
Aquisição de 02 (dois) 
microfones 

5.483,34 Dispensa/valor Giro Musical 

10066/2017 
Aquisição de 800 
(oitocentos) copos 
(squeezes) 

7.960,00 Dispensa/valor Galaxi Brindes 

10081/2017 Aquisição de 01 (um) 935,00 Dispensa/valor Comercial Barros 
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frigobar 

10867/2017 
Aquisição de 03 (três) 
ventiladores 

608,55 Dispensa/valor 
J. Gonçalves Santos 
Filho – Centro 
Elétrico 

10883/2017 
Aquisição de equipamentos 
odontológicos 

1.052,00 Dispensa/valor 
Comartec Com. E 
Representação e 
Assistência  

7813/2017 Manutenção de veículos*** 300.000,00 Dispensa 
Auto Mecânica união 
Ltda. 

10670/2017 Curso on-line sobre e-social 26.000,00 Inexigibilidade 
Nith Assessoria e 
Treinamentos 

VALOR TOTAL CONTRATADO 1.175.312,81 
  

* O parecer foi pela NÃO contratação da empresa. 
** Foi realizado um parecer de contratação direta, por inexigibilidade, referente à renovação do periódico – Zênite, porém ainda não 
ocorreu sua contratação. 
*** Valor estimado de contratação 

 

4.7.3 Outras atividades 

a) Atendimento/ Consultoria a outras Comissões de Licitação/ Pregoeiros de outros 

órgãos públicos do Estado e Municípios (pessoalmente e por telefone); b) questionamentos ou 

pedidos de informações sobre licitações de outros órgãos feitos por terceiros (cidadãos) ou 

licitantes; c) participação do Grupo de Licitações da ECOLIGA. 

 

4.8 Gestão Patrimonial 

As atividades executadas pela Coordenadoria de Patrimônio (COPAT) têm por 

objetivo gerenciar e executar as atividades inerentes ao controle patrimonial de bens móveis e 

imóveis do Tribunal.  

4.8.1 Inovações/ Avanços 

 Aprimoramento  do trabalho de cotação de preço  por meio de pesquisa/comparação de 

preço, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, de forma mais 

célere, segura e econômica. 

4.8.2 Atividades realizadas 

Em 2017, além das atividades relacionadas nos quadros seguintes, a Coordenadoria 

foi responsável por:  

 Inclusão/alteração de usuários no E-mat; 
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 Relatórios para compor a Prestação de Contas Anual do TCE de acordo com o Decreto 

31.265/2015; 

 Relatórios para compor a Prestação de Contas Anual do TCE de acordo com a IN TCE n.º 

26/2011; 

 Levantamento de necessidades de Bens Permanentes para uso nos diversos setores do TCE;  

 Remanejamento de diversos Bens Permanentes entre vários setores do TCE e a guarda de 

bens considerados inservíveis para o uso deste TCE; 

 Manutenção de bens móveis em vários setores do TCE, Escex, ABCB, OFG, Utcex3, Utcex5 e  

ASCOM. 

 Manutenção dos móveis que compunham o antigo Plenário, para compor exposição dos 70 

anos dessa corte.    

Quadro 58 – Demonstrativo de compras 

N° PROC. EMPRESAS(S) OBJETO VALOR 

3177/2016 K. J. COMÉRCIO CAFÉ, LEITE E AÇUCAR R$ 31.502,94 

3177/2016 SUE-ELLEM M P SANTOS COPOS DESCARTAVEIS R$ 12.019,80 

3177/2016 D'LORD COMÉRCIO LEITE DESNATADO R$ 3.659,88 

9477/2016 SUE-ELLEM M P SANTOS GARRAFAS TÉRMICAS R$ 4.841,70 

9477/2016 D'LORD COMÉRCIO MATERIAL DE LIMPEZA R$ 15.733,09 

9477/2016 GAL BENDER- ME GÁS DE COZINHA  R$ 2.044,80 

9477/2016 GP COMÉRCIO MATERIAL DE LIMPEZA R$ 5.438,00 

14273/2016 FINGERTECH LEITOR BIOMÉTRICO TIPO DIGITAL R$ 4.330,00 

7753/2015 PRÓCION COMERCIAL MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ 4.724,00 

7539/2016 R R COMÉRCIO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA R$ 6.091,00 

3568/2017 P H B SANTANA APARELHO TELEFÔNICO R$ 1.992,00 

11756/2016 L H DURANS PINHEIRO ÁGUA MINERAL,COPO200ml E GARRAFÃO 20l R$ 68.883,00 

11756/2016 L H DURANS PINHEIRO VASILHAME (GARRAFÃO DE 20 l) R$ 1.011,00 

6433/2017 MIDIA E MARKETING AQUISIÇÃO "REVISTA DO MARANHÃO" R$ 3.500,00 

10724/2015 J L DISTRIBUIDORA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 113.187,46 

2719/2016 B PEREIRA COSTA CARIMBOS R$ 3.596,90 

2818/2016 SUE-ELLEM M P SANTOS PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO R$ 19.200,00 

3341/2017 SUE-ELLEM M P SANTOS PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO R$ 17.500,00 

3341/2017 KJ COMÉRCIO ÁLCOOL GEL ANTISÉPTICO R$ 5.040,00 

10066/2017 GALAXY BRINDES GARRAFA SQUEEZE 500 ml R$ 7.960,00 

5839/2017 E G ARAÚJO AIREILI ENVELOPES R$ 1.410,00 

TOTAL R$ 333.666,38 

 

Quadro 59 - Demonstrativo de aquisição de material permanente 

N° PROCESSO EMPRESAS(S) OBJETO VALOR 

2572/2017 OLÍVIO J FONSECA CAFETEIRA ELÉTRICA 2 LITROS R$ 750,00 

9142/2015 CINTIA PEREIRA LIMA PIRES EQUIP. DE VIDEOMONITORAMENTO R$ 10.740,00 

9487/2017 COMERCIAL ELETRÔNICA MICROFONES SEM FIO R$ 5.483,34 

10081/2016 PH BARROS SANTANA FRIGOBAR DE 120 l R$ 935,00 

TOTAL R$ 17.908,34 
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Quadro 60 - Prestação de serviços 

N° PROCESSO EMPRESAS(S) OBJETO VALOR 

1580/2017 D. C. DA SILVA ANTUNES Manut. Preventiva cons. Odont. R$ 1.980,00 
TOTAL R$ 1.980,00 

 

Quadro 61 - Suprimento de Fundos (Adiantamentos) 

N° PROCESSO EMPRESAS(S) OBJETO VALOR 

1858/2017 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 R$ 4.000,00 

2747/2017 Jorge Luis Santos Almeida 6635 R$ 4.000,00 

6172/2017 José de Ribamar Lima do Nascimento Adiantamento R$ 3.000,00 

9409/2017 José de Ribamar Lima do Nascimento ADIANTAMENTO R$ 2.000,00 

8337/2017 Jorge Luis Santos Almeida ADIANTAMENTO R$ 5.650,00 

TOTAL R$ 18.650,00 

 


