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APRESENTAÇÃO 

Um dos princípios a que estão sujeiras as instituições públicas é aquele que determina a apresentação aos 

cidadãos, de forma cristalina, irrestrita e compreensível, dos resultados alcançados no cumprimento de sua 

missão constitucional. Na República, a transparência é um dos pilares que oportunizam o pleno exercício da 

cidadania. 

 

O Relatório de Gestão que você tem em mãos é mais um dos instrumentos que o Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão (TCE/MA) elaborou para dar ampla divulgação aos seus resultados no ano de 2019, 

fruto de ações desenvolvidas em função do planejamento e das estratégias implementadas por nossa 

organização. 

 

Ao longo do ano em referência, o TCE deu prosseguimento a iniciativas capazes de atender às demandas de 

um controle externo em constante transformação e focado em apresentar resultados efetivos à sociedade, 

beneficiária maior das ações realizadas em todos os níveis da gestão pública. Exemplo relevante foram as 

mudanças promovidas, em diversas áreas e processos, para concretizar em nossa instituição as boas práticas 

identificadas pelo Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, liderado pela 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Essas alterações nos permitirão atingir 

um patamar mais efetivo de atuação. 

 

Em sincronia com essas medidas, o TCE promoveu a atualização de seu Planejamento Estratégico como 

forma de estabelecer novas diretrizes para a organização no ciclo que se estenderá de 2019 a 2027. Em 

decorrência dessa alteração, o organograma da instituição foi redesenhado e foram acrescidas novas 

atribuições operacionais a vários setores, para dar conta das múltiplas demandas oriundas de um controle 

externo que se pretende acessível, ágil, dinâmico e eficaz. Entre os setores cujas novas responsabilidades são 

cruciais para a excelência operacional de nossa organização, sem prejuízo das demais instâncias, destaco as 

Secretarias de Administração e de Controle Externo. 

 

O estreitamento de nossas relações com os cidadãos, os fiscalizados e outras instituições também continuou 

a merecer atenção especial, reforçado pela atuação eficaz da Escola Superior de Controle Externo (Escex). 

Contribuindo na prática para a consolidação da função pedagógica do TCE, a Escex ofereceu diversas 

capacitações que têm o potencial de se refletir positivamente na qualidade da gestão pública em nosso 

Estado, por meio do surgimento de uma cultura gerencial baseada na competência e no profissionalismo. 

Outro aspecto positivo do trabalho por ela desenvolvido é o estímulo à maior participação dos cidadãos nos 

caminhos traçados pela gestão pública, resultando em controle social, o que entendemos ser algo salutar. 

 

Ao apresentarmos a você alguns aspectos que revelam a atuação do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão (TCE/MA) no exercício do controle externo em 2019, renovamos nosso compromisso em agir de 

forma cada vez mais eficaz e transparente para cumprir nossa missão constitucional em benefício da 

sociedade, responsabilidade inequívoca e da qual não podem se afastar as instituições republicanas. 

 

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 

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 2019 

 

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 
Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2019 a dezembro de 2020 

 

Joaquim Washington Luiz de Oliveira 
Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2019 a dezembro de 2020 

 

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, Assembleia 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 2019 

Durante 2019 o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE-MA realizou 

diversas ações, visando a melhoria continua do seu desempenho em busca de melhores 

resultados e da excelência no cumprimento de sua missão. 

Com vistas a preparar-se para a terceira avaliação   do Marco de Medição de 

Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD-TC, as diversas áreas do tribunal somaram 

esforços no sentido de concluir a execução de projetos que permitissem a adoção de boas 

práticas elencadas pela Metodologia.  

Sob a orientação do disposto no Plano de Ação MMD-QATC 2018/2019 foi 

possível dar seguimento ao processo de execução organizada de iniciativas que 

buscassem a melhoria do desempenho do tribunal e por conseguinte contribuíssem para 

uma melhor avaliação dos indicadores elencados no Marco de Medição de Desempenho.  

Finalizada a auto avaliação do Tribunal e consolidados os resultados dos 

indicadores, submetemos esta Avaliação à Comissão de Garantia de Qualidade da Atricon 

para verificação da conformidade e consequente certificação. 

De forma paralela iniciamos os trabalhos de revisão do nosso Planejamento 

Estratégico, buscando uma ampla participação institucional através da ampliação das 

discussões internas, envolvendo além dos gestores, uma boa parcela do corpo de 

colaboradores da Instituição, que se dispuseram a participar das discussões nas diversas 

etapas de elaboração do Planejamento, culminando com a aprovação do Plano 

Estratégico 2019-2020 do Tribunal de Contas Do Maranhão, pelo Pleno, em 18 de 

dezembro de 2019. 

 Somado ao momento de repensar o tribunal e definir norteadores 

estratégicos atuais e em consonância com os desafios impostos a essa Corte de Contas, 

contamos com a construção e aprovação da nova Estrutura Organizacional, que foi 

trabalhada no sentido de preparar o TCE/MA para um salto de qualidade em seu 

desempenho e efetividade de suas ações.  
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Além da execução das ações e projetos do Plano de Ação MMD-TC 2018-2019 

e a elaboração do novo ciclo de Planejamento Estratégico - cujos objetivos nortearão 

nossas estratégias, projetos e ações de 2019 a 2027 -  foram traçadas metas relativas às 

atividades administrativas e finalísticas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

para esse exercício, que foram alcançadas e se mantiveram em consonância com as 

diretrizes estabelecidas pela alta direção dessa Corte de Contas.   

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

informações relativas às atividades realizadas em 2019 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 Destaques e inovações  

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 no âmbito das respectivas Secretarias no ano de 2019. 

2.2.1 Inovações no âmbito da Secretaria de Controle Externo 

a) Conclusão e implantação do SAE - Módulo Importação. A conclusão desse módulo 

tem grande importância para o Tribunal, considerando que a recepção das 

remessas mensais da execução orçamentária do jurisdicionado possibilita o 

acompanhamento concomitante da aplicação dos recursos públicos. No momento 

da recepção dos dados, o sistema já faz uma avaliação da conformidade 

orçamentária e contábil da remessa do jurisdicionado. Quando esta primeira 

avaliação é concluída e a remessa é recepcionada pelo SAE, os dados passam a 

compor a base de dados do TCE/MA, possibilitando que as unidades de 

fiscalização procedam à análise concomitante da execução orçamentária; 

b) A publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA dos alertas do 

Acompanhamento da Gestão Fiscal, conforme determina o art. 59 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A publicação no DOE TCE/MA, tem como objetivo 

contribuir com a transparência e a efetividade do acompanhamento da gestão 

fiscal; 

c) Lançamento do Sistema Painel de Vínculos, que possibilitou a identificação de 

milhares de vínculos no Estado do Maranhão. O Sistema Vínculo, além da 
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funcionalidade referida, possibilita a notificação eletrônica e automática do gestor 

cada vez que ele acessa o sistema, tornando o Controle Externo sob a ótica do 

controle dos gastos de pessoal mais eficiente e dinâmica; 

d) Realização de auditoria de programa financiado com recursos do BID (Procidades); 

e) Integração do Suprema50 com o e-TCEspecial, permitindo o envio ao TCE/MA das 

tomadas de contas especial instauradas pelo Executivo Estadual, de forma remota 

e automática; 

f) Autuação, distribuição e elaboração automatizada de minuta de relatório de 

instrução dos processos de tomada de contas especial enviadas pelo e-TCEspecial; 

g) Disponibilização de utilitário para elaboração de relatório de instrução de análise 

de defesa dos processos de prestação de contas anual do Prefeito Municipal 

(contas de governo); 

h) Utilização do Sistema de Fiscalização para a análise dos procedimentos licitatórios 

e contratos administrativos e emissão de Relatório de Instrução automatizado da 

PCA de Gestores da Administração Direta e Fundos Municipais; 

i) Utilização do Sistema de Fiscalização que contempla a automatização dos 

Relatórios de Levantamento, de Acompanhamento e emissão de Diligências; 

j) Revisão da estrutura do Relatório de Instrução da Prestação de Contas Anual de 

Gestores da Administração Direta e Fundos Municipais; 

k) Desenvolvimentos de auditorias de recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) para fiscalizar contratos internacionais com financiamento 

do Banco; 

l) Promoção de palestras voltados para as atividades dos auditores entre elas: “A 

proatividade do auditor”, “O papel do Auditor” e “Agenda de Trabalho”; 

m) Projeto de acompanhamento das sessões de abertura das licitações em 

municípios da região metropolitana; 

n) Início do Acompanhamento através do Sistema ALICE; 

o) Desenvolvimento da nova versão do Portal “Contas na Mão; 

p) Discussão das melhorias da IN nº 34/2014 e Sistema SACOP;  

q) Levantamento para diagnóstico de Obras Paralisadas, além do suporte à 

elaboração do sistema LOSP - Sistema de Levantamento de Obras Suspensas ou 

Paralisadas. 

 

2.2.2 Inovações no âmbito da Secretaria de Administração 

a) Instituição da IN nº 58, de 13 de fevereiro e 2019, que instituiu o sistema 

informatizado de levantamento de obras suspensas e paralisadas (LOSP) destinado 

ao registro eletrônico de informações relativas às obras suspensas e paralisadas 

no Estado do Maranhão; 
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b) Celebração de convênio de cooperação técnica entre o TCE/MA e o Serviço de 

Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Maranhão - SEBRAE com a finalidade de 

implementar medidas para estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento 

local e territorial do Maranhão; 

c) Realização do termo de cooperação técnica com a Assembleia Legislativa visando 

a utilização da estrutura do complexo de comunicação para produção, gravação e 

edição de programas de estúdio com conteúdo jurídico, técnico, jornalístico e 

acadêmico pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

d) Aprovação da Lei Nº 11.170/2019 que trata da organização administrativa do 

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão com o objetivo de dotar o tribunal 

com uma estrutura administrativa moderna e ágil para viabilizar sua missão 

constitucional e tornar mais dinâmico o processo interno;  

e) Elaboração do novo ciclo de Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão, que ficará vigente até o exercício de 2027 e nesse período 

guiará a adoção de estratégias e a priorização de ações e projetos voltados a 

melhorar os resultados institucionais dessa Corte de Contas;  

f) Aprovação do novo layout do Portal do Servidor do Tribunal de Contas om 

objetivo de torná-lo mais amigável, auto intuitivo e com uma gama maior de 

informações e serviços de interesse dos fiscalizados e da sociedade. 
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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 3 - - 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 47 - - 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 86   

Fiscalização 64   

Representação 220 - - 

Consulta 40   

Denúncia 95 - - 

Elaboração de ato normativo 5 84 10 

Prestação de Contas de Governo 254 - - 

Prestação de Contas de Gestores 1752 - - 

Recurso de revisão 40 503 456 

Tomada de Contas Especial 276 224 158 

Outros processos 37 7 1 

Subtotal 2.919 818 625 

TOTAL 4.362 
Fonte: SPE 
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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 36 7 2.006 

Ato Normativo - - - 

Decisão 782 618 664 

Decisão Normativa - - 1 

Instrução Normativa - - - 

Parecer Prévio - - 243 

Resolução - - 5 

TOTAL 818 625 2.919 
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 42 1 2.919 

Primeira Câmara 11 - 818 

Segunda Câmara 12 - 625 

TOTAL 65 - 4.362 
Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

 

3.1.4 Atos normativos 

Quadro 4 – Instrução Normativa/Resolução/Decisão Normativa aprovadas  

NORMA SESSÃO EMENTA 

Decisão Normativa nº 
32   Proc. nº 856/2019 

27/02/19 

Altera a IN TCE/MA nº 52, de 25 de outubro de 2017, quanto a 
forma de envio da relação de servidores dos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal referente ao exercício 2018, Módulo I, do 
Anexo I e Módulo I do Anexo II e dá outras providências.   

Instrução Normativa 
nº 58 Proc. nº 
10538/2018 

13/02/19 
Trata de Plano de Fiscalização na modalidade levantamento, para 
diagnóstico das obras paralisadas no âmbito dos Municípios e 
Estado. 

Resolução nº 308  - 
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 309  - 
Dispõe sobre a Comissão de Ética, Regimento Interno, Assuntos 
Administrativos e Legislativos do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão para o biênio 2019-2020. 

Resolução nº 310 - 
Dispõe sobre a designação da Diretoria da Escola Superior de 
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 
para o biênio 2019-2020, e dá outras providências. 

Resolução nº 311 Proc. 
nº 10323/2018 16/01/19 

Altera o subsídio mensal dos Conselheiros, dos Conselheiros-
Substitutos e dos Procuradores do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Resolução nº 312 Proc. 
nº 6351/2018 22/06/19 

Proposta de resolução. Alteração do parágrafo único do art. 127-A 
do Regimento Interno do TCE/MA. Instrução regular. Atendimento 
das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aprovação do 
projeto de resolução. 

Resolução nº 313 - 
Declara inadimplentes o prefeito e os presidentes de câmaras que 
não apresentaram a prestação ou tomada de contas anual 
referente ao exercício financeiro de 2018. 

Resolução nº 314 Proc. 
nº 7911/2019 14/08/19 

Abre ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$137.000,00 (cento e trinta e sete mil 
reais), para o fim que especifica. 

Resolução nº 315 Proc. 
9345/2019 

09/10/19 
Dispõe sobre o uso da carteira de identidade funcional dos 
Conselheiros. 

Resolução nº 316 
 Proc. nº 10108/2019 

27/11/19 

Abre ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$785.263,00 (setecentos e oitenta e 
cinco mil, duzentos e sessenta e três reais), para o fim que 
especifica. 

Resolução nº317 
 Proc. nº 10067/2019 

04/12/19 Adoção das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público. 
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Resolução nº 318  
Proc. nº 9752/2019 

04/12/19 Fixação da verba auxílio-saúde e dá outras providências. 

Resolução nº 319  
Proc. nº 10503/2019 

18/12/19 Dispõe sobre alterações nos arts. 108, 119 e 127-A. 

Resolução nº 320  
Proc. nº 10197/2019 

18/12/19 
Proposta de resolução. Suspensão dos prazos processuais de 
acordo com o art. 220 do CPC. Aprovação do projeto de resolução. 

Resolução nº321  
Proc. nº 10235/2019 

18/12/19 
Dispõe sobre a aprovação do Plano Estratégico do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, para o período de 2019-2027.. 

   
Fonte: SESES 

Quadro 5 - Atos revisados 

 

 

ATO QUANTIDADE 

Acórdão 1280 

Decisão 387 

Decisão Normativa - 

Instrução Normativa - 

Parecer Prévio 259 

Portaria - 

Resolução 1 

Outros - 

TOTAL 1.927 
Fonte: SPE 
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 Quadro 6 - Publicações no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA 

 

ATO QUANTIDADE 

Alertas - Art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 310 

Atos da Presidência 49 

Atos do Relatores 515 

Gestão de Pessoas 1,572 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 159 

Ministério público de Contas 5 

Pleno 1.487 

Primeira Câmara 677 

Segunda Câmara 620 

TOTAL 5.394 
Fonte: SUDOF 

3.2 Atividades relativas às Prestações de Contas 

Em 2019 foram realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

auditorias de programas financiados com recursos do BID (Procidades). 

No referido exercício, também foram integrados os sistemas Suprema50 e e-

TCEspecial, permitindo o envio ao TCE/MA das tomadas de contas especial instauradas 

pelo Executivo Estadual, de forma remota e automática.  

O sistema e-TCEspecial ainda permitiu o envio da autuação, distribuição e 

elaboração automatizada de minuta de relatório de instrução dos processos de tomada 

de contas especial.  

 Como forma de melhorar a automação das atividades realizadas pelo 

tribunal foi disponibilizado, pela área de Controle Externo, utilitário para elaboração do 
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relatório de instrução de análise de defesa dos processos de prestação de contas anual do 

Prefeito Municipal (Contas de Governo). 

3.2.1. Prestação Anual de Contas  

Demonstram-se abaixo a gestão do estoque de processos das atividades 

desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão relativas a apreciação das 

contas de governo, julgamento das contas de gestão e para o tratamento de outras 

naturezas de processos. 

Quadro 7 – Gestão de estoque de processos 

NATUREZA DOS PROCESSOS 
QUANTIDADE 

Movimentada Instruída Carteira 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 2 0 0 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 55 33 400 

Denúncia 39 6 36 

Fiscalização 17 3 35 

Prestação  de  Contas anual de Gestores 869 204 3.989 

Prestação  de  Contas anual de Governo  218 72 945 

Recursos de revisão 5 2 34 

Representação 28 7 55 

Tomada e Contas 19 3 73 

Tomada de Contas Especial 362 83 570 

Outros processos 141 5 353 

TOTAL 1.755 418 6.490 
Fonte: UTCEX 3 

Demonstram-se abaixo as atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Maranhão em 2019, relativas à fiscalização e instrução 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 ( 2017 e anos seguintes). 

Quadro 8 – Atividades de Instrução  

TIPO ESTOQUE ENTRADA SAIDA SALDO 

Auditoria 32 13 22 23 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 119 173 169 123 

Denúncias e representações 158 192 160 190 

Análise de  Contas de Gestores 2017 3.616 44 6 3654 

Análise de  Contas de Gestores 2018 1.858 31 - 1889 
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Manifestação em Ouvidoria 49 47 69 27 

Pedidos de informação da Rede de Controle 5 26 21 10 

Outros processos 193 124 76 241 

TOTAL 6030 650 523 6157 
Fonte: UTCEX 4 e 5  

Em 2019, demos seguimento a alguns projetos de apoio às atividades de 

instrução, fiscalização e acompanhamento concomitante, dentre os quais podemos citar 

o acompanhamento da automatização dos Relatórios de Instrução e do instrumento 

“Diligência” que verifica o cumprimento da IN nº 34/2014 TCE/MA além do 

desenvolvimento do Sistema de Fiscalização que concentrará as informações da análise 

de licitações, contratos e despesas pública e o levantamento para diagnóstico de Obras 

Paralisadas. 

3.2.2. Sistema de fiscalização 

O Sistema de Fiscalização é uma ferramenta utilizada pelo controle externo 

que visa: 

a. Automatizar a emissão de relatórios de instrução, objeto das análises das 

prestações gestão da administração direta e dos fundos (UTCEX 4 e 5 – etapa 

concluída (em fase de teste) para o exercício financeiro de 2017; 

b. automatizar a emissão de relatórios de instrução, objeto das análises das 

prestações de câmaras municipais e da administração indireta (UTCEX 4 e 5 – 

etapa em desenvolvimento para o exercício financeiro de 2017); 

c. automatizar a emissão dos relatórios de levantamento dos entes municipais 

que tem como objetivo conhecer a organização, os sistemas, as operações, as 

atividades dos respectivos controles internos nos órgãos jurisdicionais e 

elaborar os respectivos programas de trabalho (UTCEX 4 e 5 – etapa concluída 

para os exercícios financeiros de 2018 e 2019); 

d. automatizar a emissão da diligência destinada aos entes municipais, com as 

notificações dos descumprimentos da IN TCE/MA 34/2015 apurados a partir 

das publicações em Diários Oficiais, dos editais de licitações, extratos de 

contrato, convênios, denúncias ou representações, assim como quaisquer 
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outros documentos divulgados em publicações oficiais (UTCEX 4 e 5 – etapa 

concluída); 

e. automatizar a seleção e as análises dos procedimentos licitatórios e contratos 

enviados/informados no SACOP (UTCEX 4 e 5 – etapa concluída para os 

exercícios financeiros de 2017, 2018 e 2019);  

f. disponibilizar a prestação de contas anual de gestão da administração direta e 

fundos municipais de forma integrada que viabiliza a análise e compreensão 

dos dados (UTCEX 4 e 5 – etapa concluída para o exercício financeiro de 2017 e 

2018). 

3.3 Atividades de fiscalização  

3.3.1 Atividades de levantamento 

O exame do levantamento tem como objetivo conhecer a organização, os 

sistemas, as operações, as atividades dos respectivos controles internos nos órgãos 

jurisdicionais, avaliando o grau de cumprimento das determinações do Tribunal e 

elaborar os respectivos programas de trabalho. 

A Unidade Técnica de Controle de Externo 5 analisou, em 2019, 124 (cento e 

vinte e quatro) relatórios de levantamento, ou seja, 100% dos municípios vinculados à 

mesma. 

3.3.2 Atividades de acompanhamento 

As atividades de acompanhamento nos órgãos e entidades fiscalizadas pelo 

Tribunal foram realizadas de forma seletiva e concomitante colhidas de informações 

prestadas através dos sistemas do TCE/MA, das publicações em Diários Oficiais, dos 

editais de licitações, extratos de contrato, convênios, denúncias ou representações, assim 

como quaisquer outros documentos divulgados em publicações oficiais. 

As atividades desempenhadas por ocasião do acompanhamento envolvem as 

fragilidades apuradas no relatório de levantamento, as análises de 197 (cento e noventa e 

sete) licitações e contratos enviadas via SACOP, assim como a ausência de informações, 
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as denúncias e representações e as informações prestadas no portal da transparência e 

outros meios de comunicação. 

Destacamos a seguir as atividades referentes ao 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. 

Quadro 9 – Atividades de acompanhamento 

ATIVIDADES EXECUTADO PENDENTE 

Relatório de levantamento 2019 403 0 

Diligências acompanhamento Controle Concomitante 120 10 

Representações autuadas 1 - 

Relatórios de acompanhamento 2018 188 103 

Relatórios de acompanhamento 2019 129 99 
Fonte: UTCEX 4 e 5 

3.3.3 Fiscalização in loco 

No exercício de 2019, foram realizadas 18 (dezoito) auditorias pelo Tribunal 

de Contas do Estado, dentre as quais podemos citar as ocorridas nos municípios de 

Miranda do Norte, Luís Domingues e Alcântara. No âmbito do Estado foram realizadas 

auditorias no Fórum do Tribunal de Justiça e na Secretaria de Estado de Agricultura 

Familiar do Maranhão.  

Dentre as inspeções realizadas no exercício, relacionamos as que foram 

conduzidas pelas equipes de fiscalização, em julho de 2019, nos municípios de 

Cantanhede e Imperatriz. 

Como nova forma de atuação concomitante desse Tribunal foram realizadas 

no referido exercício, 9 (nove) visitas para acompanhamento in loco de certames 

licitatórios, dentre os quais os municípios de Rosário e Maranhãozinho, São Luís e Raposa. 
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Quadro 10 – Atividades In loco 

Fonte: UTCEX 4 e 5 

3.3.4 Representação 

A Unidade Técnica tem legitimidade para oferecer perante a Corte 

representação relativa a irregularidades na aplicação de recursos públicos. 

Nesse diapasão, foram oferecidas 02 (duas) Representações, objeto de fatos 

apurados no decorrer da fiscalização concomitante, assim como foram instruídas 

Representações oferecidas pelo Ministério Público de Contas e outros legitimados e 

analisadas aquelas em que não havia pedido de medida cautelar. 

3.3.5 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 2019, foi realizada, em parceria com Ministério Público, Controladoria 

Geral da União e Tribunal de Justiça a avaliação da transparência dos municípios 

maranhenses. 

  

ESPÉCIES Nº de Fiscalizações 

Inspeções in loco 3 

Auditorias 18 

Licitações in loco 9 

Circularização/certificação 1 

IEGM 163 
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Quadro 11 – Relatórios de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados por tipo de jurisdicionado 

Jurisdicionado RGF FUNDEB Certidões Alertas 
Portal da 

Transparência 

Prefeitura 538 390 14 203 1195 

Câmara 0 0 0 0 781 

Governo Estadual e demais Poderes 6 0 3 0 30 

Total 544 390 17 203 2006 
Fonte: UTCEX1 

3.3.6 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 12 – Atividades realizadas e em andamento 

Atividade Proc. Nr. Objetivo Órgão 

LEVANTAMENTO - 
PLANEJAMENTO 
MUNICIPAL 

8964/2017 

Avaliar a consistência na elaboração 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. 

Prefeituras 
Municipais 

AOP - SISTEMA 
PRISIONAL 

3692/2017 
 

1ª Etapa - Avaliar a gestão do sistema prisional do 
Estado do Maranhão. 
2ª Etapa - Avaliar a estrutura física das unidades 
prisionais quanto à quantidade de celas, sua 
adequação às exigências legais (Lei nº 7.210/84) 
para realização da  segregação dos presos, bem 
como a aplicação de recursos destinados à criação 
de novas vagas e o impacto delas no déficit 
carcerário do Maranhão 

SEAP; 
TJ/MA; MPE; 
DP/MA 

AOP COORDENADA 
– UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

 

Monitorar deliberações do trabalho anterior sobre 
as Unidades de Conservação, de avaliar o 
cumprimento da Agenda 2030 da ONU e das Metas 
de Aichi no que diz respeito à conservação da 
biodiversidade, além de outras questões. 

SEMA 

LEVANTAMENTO 
CONTROLE 
INTERNO 

3701/2019 

Verificar os atributos e as condições necessárias 
para implementação do sistema de controle 
interno nas prefeituras municipais maranhenses, a  
fim de subsidiar posterior auditoria operacional. 

Prefeituras 

AOP RPPS-IPAM ( 
Plano de Ação) 

2055/2016 
Avaliar a situação financeira e atuarial do RPPS do 
município de São Luís, observando a existência de 

Instituto de 
Previdência 
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requisitos mínimos de governança e gestão e a 
adequação da base de dados, da avaliação atuarial 
e de investimentos, na forma da IN TCE/MA nº 
44/16. 

e Assistência 
do Mun. de 
São Luís – 
IPAM/ São 
Luís 

MONITORAMENTO 
DA AOP BIOMA 
AMAZÔNIA. 

6236/2013 
Acompanhar o desenvolvimento das atividades 
que compõem o Plano de Ação apresentado pela 
SEMA. 

SEMA 

MONITORAMENTO 
DA AOP 
ACESSIBILIDADE  
(Monitoramento) 

7905/2014 
Acompanhar o desenvolvimento das atividades 
que compõem o Plano de Ação apresentado pela 
SEDUC/MA 

SEDUC/MA 

Fonte: UTCEX1 

3.3.7 Auditoria de Receita e Contas de Governo Estadual 

Consiste 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 propriedade de veículos automotores (IPVA), para fins de subsidiar a publicação 

oficial dos índices e valores pelo Tribunal. 

Quadro 13 – Movimentação de processos  

ATIVIDADE PROC. Nº OBJETIVO ENTE/ÓRGÃO SITUAÇÃO 

Impugnação ao IPM 14/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Porto Franco Concluído 

Impugnação ao IPM 3/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Lima Campos Concluído 

Impugnação ao IPM 9/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

São José dos Basílios Concluído 

Impugnação ao IPM 431/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Santa Filomena Concluído 

Impugnação ao IPM 10500/2018 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Esperantinópolis Concluído 

Impugnação ao IPM 10550/2018 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Estreito Concluído 

Impugnação ao IPM 432/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Caxias Concluído 

Impugnação ao IPM 433/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Apicum-Açu Concluído 

Impugnação ao IPM 373/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Miranda do Norte Concluído 

Impugnação ao IPM 434/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Bacabeira Concluído 

Impugnação ao IPM 1353/2019 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

Carutapera Concluído 
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Acompanhamento 
governo (2018) 

2046/2018 Acompanhar a gestão fiscal 
(2018) – 6 diligências 

Estado Concluído 

Acompanhamento 
Governo 1º 
Quadrimestre  (2019) 

1035/2019 Acompanhar a gestão fiscal 
(2019 

Estado Concluído 

Prestação de contas 4573/2018 Análise da defesa Estado Concluído 

Prestação de contas 5383/2019 1º análise Estado Concluído 

Auditoria do IPM 2519/2019 Acompanhar a apuração dos 
índices de participação 

Sefaz/Ma Concluído 

Representação 2433/2019 Análise da defesa Poção de Pedras Concluído 

Impugnação 6170/2019 Análise de mérito Santa Rita Concluído 

Representação (IPM) 9792/2019 Acompanhamento – 
contrato de risco 

Lima Campos Concluído 

IPM – monitoramento 3180/2019 Monitoramento em relação 
ao processo do ano 
passado. Feito os desfechos 

Sefaz/Ma Concluído 

Acompanhamento 1035/2019 Acompanhar a gestão fiscal 
(2019) 

Estado Concluído 

Impugnação 6169/2019 Impugnação ao IPM Imperatriz Concluído 
Fonte: UTCEX1 

3.3.8 Sistema de Auditoria Eletrônica – SAE 

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

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

permitindo o acompanhamento orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial em 

tempo real.  

No exercício de 2019 foi concluída a implantação do módulo importação do 

Sistema de Auditoria Eletrônico, possibilitando um melhor acompanhamento da aplicação 

dos recursos públicos e a formação de uma base robusta de dado, permitindo que as 

unidades de fiscalização procedam à análise concomitante da execução orçamentária. 

Quadro 14 – SAE - Entregas por produto 

FUNIONALIDADE DO SAE PRODUTO PREFEITURAS CÂMARAS 
FUNDOS E 
OUTROS 

Módulo Planejamento 

PPA 168 NA NA 

LDO 166 NA NA 

LOA 201 NA NA 

Execução Orçamentária - Módulo 
Importação 

Órgãos 140 195 300 

Remessa Mensal 91 374 702 
Fonte: UTCEX1 
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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 

3.179 (três mil, centro e setenta e nove) relatórios em 2019. 

Quadro 15 – Atividades realizadas referentes a atos de pessoal 

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO / ATIVIDADE QTDE 

Análise da legalidade de aposentadorias 2.018 

Análise e emissão de relatório de Pensões 441 

Análise e emissão de relatório - Transferências para Reserva 181 

Análise de Reformas 5 

Recursos / Reexame / Outros 526 

Admissões 8 

TOTAL 3.179 
Fonte: UTCEX2 

3.4.2 Verificação de procedimentos licitatórios/contratos 

As atividades referentes à procedimentos licitatórios/contratos produziram 

351 (trezentos e cinquenta e um) relatórios neste exercício. 

Quadro 16 - Atividades realizadas referentes à procedimentos licitatórios/contratos 

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO / ATIVIDADE QTDE 

Levantamento de ocorrência 0 

Análise da legalidade dos atos e contratos 4 

Defesa 74 

Denuncia 195 

Representação 45 

Inspeção 0 

Recurso 29 

Despacho  de Instrução 4 

TOTAL 351 
Fonte: UTCEX2 

3.4.3 Verificação de procedimentos /diligências 

As atividades de verificação de procedimentos/diligências apresentadas ao 

Tribunal de Contas produziram 807 (oitocentos e sete) relatórios no exercício de 2019. 
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Quadro 17 – Atividades realizadas referentes à procedimentos/diligências 

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ ATIVIDADE QTDE 

Termo de juntada  189 

Notificação SACOP 48 

Notificação Atos de Pessoal 164 

Citação 376 

Despacho de intimação 30 

TOTAL 807 
Fonte: UTCEX2 

 

3.5 Normas e Orientações Técnicas 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão ao longo desse exercício respondeu 

às diversas consultas formuladas e elaborou várias normas com o escopo de disciplinar e 

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

Em 2019, o Tribunal procurou ampliar o serviço de orientação aos 

jurisdicionados e promoveu várias ações nesse sentido, dentre elas:  a atualização do 

“Perguntas e Respostas” sobre os documentos que compõem a prestação de contas anual 

de governo e de gestão das autoridades municipais; atualização da planilha de cálculo de 

vencimento de prazo processual, para inclusão da suspensão da contagem durante o 

recesso funcional; atualização da planilha de cálculo de vencimento de prazo processual, 

para inclusão de calendário de feriados e pontos facultativos desde 1º de janeiro de 2013 

e a atualização do calendário de compromissos municipais. 

3.5.1 Atividades realizadas, por equipe de trabalho especializado 

 Quadro 18 - Normas 

ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO PERÍODO, POR TIPO QTDE 

Instrução Normativa 2 

Resolução 0 

Decisão Normativa 0 

Portaria 12 

Outros (Ordens de Serviço, etc.) 0 

TOTAL 14 
Fonte: COTEX 
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3.5.2 Jurisprudências 

Quadro 19 – Jurisprudências 

PREJULGADOS INCLUÍDOS NO PERÍODO, POR TEMA QTDE 

Administração Geral 0 

Constitucional 13 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 0 

Gestão Orçamentária e Financeira 0 

Gestão Patrimonial 0 

Planejamento Governamental 0 

Previdência Social 0 

Transparência e Controle 0 

TOTAL 13 
Fonte: COTEX 

Quadro 20 - Orientação técnica 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EMITIDAS NO PERÍODO, POR TIPO QTDE 

Consulta 40 

Parecer técnico 31 

Pedidos de Acesso à Informação 205 

Outros (cartilhas, planilhas de cálculo, informativos, etc.) 0 

TOTAL 276 
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. 

3.6.1 Atividades extraprocessuais 

No ano de 2019 a Supervisão de Execuções de Acórdãos - SUPEX realizou a 

inscrição de decisões do TCE-MA que somaram R$ 121.208.118,02 em débitos e multas 

aplicados. Estas decisões foram enviadas à PGE-MA para execução judicial. 
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3.6.2 Atividades processuais 

No decorrer do ano de 2019 ingressaram neste MPC 8836 (oito mil, 

oitocentos e trinta e seis) processos de diversas naturezas. Foram emitidos no mesmo 

período 6974 (seis mil, novecentos e setenta e quatro) pareceres, conforme quadro 

demonstrativo. 

Quadro 21 – Relatório de produtividade do MPC 

NATUREZA DOS PROCESSOS 
Nº DE PROCESSOS 

INGRESSOS\\ 
Nº DE PARECERES 

EMITIDOS 

Acompanhamento 0 0 

Acompanhamento da Gestão Fiscal 0 3 

Acompanhamento da Gestão Rec. Vinculados 0 0 

Adiantamento 0 0 

Admissão 5 8 

Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal 4113 3880 

Auditoria 5 4 

Comunicado 2 2 

Concorrência 0 0 

Consulta 43 44 

Apreciação da Legalidade dos Atos e Contratos 943 935 

Convênio 0 0 

Denúncia 250 189 

Diárias e Passagens Aéreas 0 0 

Dispensa de Licitação 0 0 

Documentação de Prestação de Contas 1 1 

Encaminha Cópia de Documento 8 2 

Encaminha Cópia de Sentença Trabalhista 0 0 

Fiscalização 3 20 

Impugnação 3 0 

Inexigibilidade de Licitação 0 0 

Licitação 0 0 

Mandado de Segurança 1 1 

Manifestação em Ouvidoria 9 5 

Orçamento Anual de Prefeitura 0 0 

Outros 37 25 

Pensão 0 0 

Plano de Fiscalização 0 0 

Prestação de Contas Anual de Gestores 1312 1204 

Prestação de Contas Anual de Governo 270 219 

Prestação de Contas Anual de Prefeito 0 0 

Prestação de Contas de Adiantamento 1 0 

Prestação de Contas de Contrato 0 0 

Prestação de Contas de Convenio 0 0 
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Prestação de Contas do Presidente de Câmara 0 0 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Adm. Indireta 0 0 

Processo Administrativo -Geral 17 11 

Processo Eletrônico de Aposentadoria 0 0 

Projeto 0 0 

Recurso de Reconsideração 0 0 

Recurso de Revisão 17 13 

Reforma Ex-ofício 0 0 

Relação de Adiantamentos 0 0 

Relatório de Auditoria 0 0 

Relatórios 0 0 

Representação 205 234 

Requerimento 6 3 

Requerimento de Servidor 0 0 

Resenha de Contrato 0 0 

Retificação de Aposentadoria (documento) 0 0 

Retificação de Pensão 0 0 

Revisão de Proventos 0 0 

Sem natureza Definida 9 43 

Solicita auditoria 0 0 

Solicita certidão 1 0 

Solicita informação 0 0 

Solicita providências 0 0 

Solicitação 7 5 

Solicitação de cópias de documentos 0 0 

Termo Aditivo 0 0 

Termo de Adesão (documento) 0 0 

Tomada de Contas 50 43 

Tomada de Contas Anual dos Gestores da 0 0 

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

Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta 15 9 

Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 39 29 

Tomada de Contas Especial 173 156 

Tomada de Preço 3 2 

Transferência para a Reserva 2 2 

TOTAL 8836 6974 

 

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, representando o canal adequado 

para fazer denúncias, críticas, reclamações, sugestões, solicitações de informações e 
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elogios sobre qualquer assunto ligado à atuação do TCE ou a atos de qualquer um de seus 

fiscalizados. 

Para o TCE maranhense, a implantação da Ouvidoria 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 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 

A busca por inovação e avanços é uma questão contínua para a Ouvidoria se 

manter atualizada e em sintonia com a sociedade, que evoluiu e se modernizou, 

obrigando a gestão pública a também se atualizar. O usuário dos serviços públicos está 

cada vez mais exigente e com novos anseios, fazendo com que a Ouvidoria se adapte aos 

conceitos da atualidade. 

Em 2019 apresentamos ao tribunal a proposta de reformulação e atualização 

da Carta de Serviços ao Usuário, ferramenta obrigatória para todos os órgãos públicos, 

por determinação da Lei nº 13.460/2017, que apresenta todos os serviços que o Tribunal 

de Contas do Estado do Maranhão disponibiliza para a sociedade. 

3.7.2 Atividades realizadas 

No exercício de 2019, atualizamos os Projetos Caravana da Ouvidoria e 

realizamos parceria com a Escex visando à realização de Seminário em municípios do 

Maranhão para apresentar palestras e ações do Tribunal de Contas, CGU e MPMA.  

 Com o objetivo de manter o continuo alinhamento com as boas práticas, a 

Ouvidoria do TCE/MA, participou através de seus representantes do evento “Uma 

ouvidoria.gov para um cidadão.br”, que contemplou a 4ª Semana de Ouvidoria e Acesso à 

Informação, promovido pela Controladoria Geral da União-CGU, com o apoio do 

Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e do Tribunal Regional do Trabalho-TRT. O 

encontro das instituições públicas e privadas teve por objetivo compartilhar experiências, 

discutir temas relevantes e desafios que envolvem diversos assuntos relacionados às 
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Ouvidorias, e aconteceu de 13 a 16 de maio no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de 

Janeiro.  

 No mesmo sentido, participamos  do III Simpósio Nacional de Ouvidorias, 

realizado nos dias 22 e 23 de agosto, na sede do Tribunal de Contas do Estado do 

Amazonas, em Manaus, com o apoio da Atricon e do Instituto Rui Barbosa, que debateu 

os temas, as experiências e os desafios relacionados às Ouvidorias, com a participação de 

órgãos públicos locais, regionais e nacionais e nós fizemos presentes ao “Encontro 

Nacional de Corregedorias & Ouvidorias dos Tribunais de Contas”, nos dias 3 e 4 de 

outubro de 2019, na sede do TCE/MT em Cuiabá, e reunião técnica destinada a propiciar 

aos quadros integrantes das Ouvidorias dos Tribunais de Contas, o compartilhamento de 

práticas e experiências, a promoção de atualização em matéria normativa, bem como a 

discussão e debate acerca de temas afetos a atuação da Unidade.  

 

3.7.3 Ouvidoria em números 

Quadro 22 – Quantitativo de atendimento por tipo de manifestação 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO QTD. EM 2019 

Comunicações de irregularidades 20 

Denúncias  184 

Pedidos de acesso à informação 202 

Reclamação/crítica 17 

Sugestão 1 

Elogio 1 

Problema técnico 5 

TOTAL 430 
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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 para 

2019, aprovados conforme Lei N° 10.988, de 31 de dezembro de 2018 (LOA) e Decreto nº 

34.662, de 28 de janeiro de 2019 respectivamente, consignando dotações ao Tribunal de 

Contas Estado no montante de R$ 139.487.000,00 (cento e trinta e nove milhões e 

quatrocentos e oitenta e sete mil reais), conforme segue. 

Quadro 23 – Resumo orçamentário do TCE-MA – 2019 

Unidade 
 

Denominação 
 

Orçamento Execução 

Inicial 
Atual 

(A) 
Empenhado 

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

Unid. 
Orçam. 

Tribunal de Contas do Estado 139.487.000,00 162.052.556,21 161.312.161,70 99,54 740.394,51 161.312.161,70 

Ação 
Contribuição à Previdência do 
Servidor Público 

14.935.053,00 14.935.053,00 14.776.171,34 98,94 158.881,66 14.776.171,34 

Ação 
Contribuição ao Regime 
Geral da Previdência 

2.535.063,00 2.605.063,00 2.603.463,85 99,94 1.599,15 2.603.463,85 

Ação 
Fiscalização Externa -
Pessoal/FGTS 

106.934.884,00 124.597.992,00 124.455.432,84 99,89 142.559,16 124.455.432,84 

Ação 
Fiscalização Externa – 
Custeio/capital 

5.988.921,00 10.684.369,21 10.285.133,60 96,26 399.235,61 10.285.133,60 

Ação Fiscalização Externa 8.933.079,00 8.933.079,00 8.895.161,64 99,58 37.917,36 8.895.161,64 

Ação Construção do Prédio Anexo 160.000,00 297.000,00 296.798,43 99,93 201,57 296.798,43 

Unid. 
Orçam. 

Fundo de Modernização do 
Tribunal –  FUMTEC 

2.923.000,00 4.753.643,70 2.615.795,86 55,03 2.137.847,84 2.615.795,86 

Ação Política de Gestão Estratégica 2.923.000,00 4.753.643,70 2.615.795,86 55,03 2.137.847,84 2.615.795,86 

Órgão Total – TCE/ MA 142.410.000,00 166.806.199,91 163.927.957,56 98,27 2.878.242,35 163.927.957,56 

Fonte: SIGEF / Valores em R$ 1,00- última atualização em 31/12/2019 

4.1.1 Inovações/ Avanços 

Por iniciativa da UNFIN o processo de prestação de contas de adiantamento 

foi simplificado, ocorrendo no próprio processo de concessão, representando economia 

de recursos humanos e materiais. 

4.1.2 Atividades da execução orçamentária e financeira 

A Unidade de Finanças - UNFIN, composta por 3 (três) supervisões quais 

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



 

 
 

Página | 35 
 

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 2019, a UNFIN desenvolveu diversas atividades no 

âmbito de sua competência, destacando-se as elencadas a seguir. 

Quadro 24 – 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 - 30 52 66 148 

Ajustes Contábeis - 2 4 7 13 

Treinamento de servidor - 0 5 9 14 

Processos Administrativos - Acompanhamento e 
Controle 

- 
292 350 480 1122 

Adequação qualitativa e quantitativa do orçamento - 2 2 8 12 

Processos referentes a multas FUMTEC - análise e 
despacho 

- 
34 65 185 284 

Orientação a Jurisdicionado - 42 75 82 199 

Orientação à executores - 2 2 5 9 
* dados não informados pela Unidade 

 

4.1.3 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 foram atendidas uma vez o Sistema de Auditoria 
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Eletrônica – SAE está em operação e as obras referentes à construção do Prédio Anexo 

foram concluídas.  

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. 

Os Relatórios de Gestão Fiscal foram elaborados quadrimestralmente, 

obedecendo aos modelos fixados pela 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 

A Unidade de Gestão de Pessoas, subordinada à Secretaria de Administração 

do Tribunal, tem como competência básica planejar, organizar, dirigir, executar e 

controlar as atividades referentes à gestão de pessoas, incluídas as relativas à 

capacitação, desenvolvimento e carreira, direitos e deveres dos servidores, remuneração 

e benefícios, atendimento médico odontológico e assistência social. 

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 
estagiário.  
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.  
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4.2.1 Inovações/ Avanços 

A Unidade de Gestão de Pessoas em consonância com as Diretrizes de 

Controle Externo 3304/2018  da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil (ATRICON), pertinentes à “Gestão de Pessoas nos Tribunais de Contas”, 

implementada através da Resolução Atricon  nº 13/2018, no ano em tela, bem como nos 

anos anteriores, vêm pondo em práticas tais diretrizes, que foram avaliadas e analisadas 

pela Equipe de Auditores da Atricon, comprovadas através de evidências das ações 

desenvolvidas ou a serem desenvolvidas pela Unidade de Gestão de Pessoas e suas 

supervisões, pelo Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas-MMD-TC 

(Resolução Atricon nº 01/2019), tais marcos pertinentes à gestão de pessoas, são: QATC 

01-Composição, Organização e Funcionamentos do TCE e o QATC 6- Gestão de Pessoas 

(Política e Estratégia de Gestão de Pessoas, Gestão de Carreira e Política de bem-estar, 

acessibilidade e clima organizacional). 

Pode-se elencar algumas destas práticas, tais como:  

 A Avaliação Anual de Saúde, (Portaria TCE nº 759/2018, Diário TCE de 

25/06/2018), que dispõe sobre a avaliação de saúde, através  do Sistema de 

Avaliação Anual de Saúde/SAAS, de membros e servidores ativos do Tribunal, 

disponibilizando na intranet do Tribunal o programa “AVALIAÇÃO ANUAL DE 

SAÚDE”, onde será preenchido questionários acerca da saúde pessoal, da família e 

do ambiente de trabalho, além da anexação dos exames laboratoriais solicitados, 

após tais procedimentos, a Suvid  emitirá a “AVALIAÇÃO MÉDICA”, atestando a 

situação clínica e laboratorial do servidor, visando com isso zelar pelas condições  

de saúde do seu quadro de pessoal e consequentemente o bem-estar e a 

qualidade de vida no trabalho;  

 Implementação do Prontuário Eletrônico que é um sistema, desenvolvido pelo TI 

do TCE/MA, para atendimento aos servidores e seus dependentes, onde todas as 

informações pertinentes ao paciente, do atendimento médico-odontológico, 

enfermaria e cadastro e controle de medicação, serão cadastradas pelo servidores 

da Suvid, proporcionando  uma ferramenta de controle e gerenciamento na área 

da saúde, o que acarretará na implementação de políticas preventivas e de 

controle de enfermidades e na maior qualidade de vida dos servidores do 

TCE/MA;  

 Ações de Imunização, Doação de sangue, além das campanhas nos meses 

específicos como “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”;  
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 Através da Portaria TCE nº 469, de 2/05/2019 foi criado uma Comissão de Revisão 

da Lei nº 10.759/2017 – que trata do novo Plano de Carreira, Cargos e 

Vencimentos dos servidores efetivos do TCE/MA, visando a melhora de alguns 

pontos do normativo que impediam a migração dos servidores regidos pela Lei nº 

8.331/2005 (Plano de cargos, carreira e Vencimentos) ao novo PCCV; 

 A Ungep disponibiliza cada início do mês informações no Portal da Transparência 

no sítio do TCE (http://site.tce.ma.gov.br/index.php/transparencia/gestao-do-

tce/gestao-de-pessoas), tanto dados cadastrais como tipo de servidor, 

quantitativo, lotação, cargos efetivos, e comissionados, a disposição, bem como a 

legislação dos pagamentos de remuneração, benefício e indenizações dos 

servidores e membros. Consta também um quadro-resumo do quantitativo de 

servidores, assim como a quantidade de cargos efetivos ocupados e vagos, em 

consonância com a Lei Federal nº 12.527/2011, que regulamenta o acesso a 

informações; 

 Em razão da implantação do e-Social, esta Unidade de Gestão, através da 

Coordenadora do Comitê do e-Social no âmbito desta Corte de Contas (Portaria nº 

779/2017), a Supervisora da Folha de Pagamento, vem  realizando reuniões 

periódicas para acompanhar como cada Supervisão está no desenvolvimento de 

suas atividades e adaptações que se fará necessário para adequar o Sistema de RH 

(Mentorh) e suas rotinas de trabalho à nova sistemática trabalhista, previdenciária 

e remuneratória obrigatórias estabelecida pelo Decreto Federal nº 8.373/2014 

que instituiu o sistema do e-Social para órgãos públicos e privados; 

 Em abril, foi firmado um acordo entre o Instituto Estadual de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IEMA) e o TCE/MA para que os alunos do Iema possam 

fazer estágio curricular nesta Corte de Contas contribuindo assim com a formação 

dos alunos deste Instituo, assim como o Tribunal apreender tais conhecimentos 

que ocorrerão com tal intercâmbio institucional; 

  A Unidade de Gestão de Pessoas/Ungep, em parceria com a Escola Superior de 

Controle Externo (Escex), iniciou no 3º Trimestre  de 2019, em decorrência da 

Agenda 2019/2020 - que são um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelas 

unidades e setores do TCE -,  um novo instrumental de capacitação, mais 

“informal”, baseado na “troca” de experiências, porém mais didático e bem mais 

objetivo, visando a melhoria do desempenho e do clima organizacional, pôs em 

prática um encontro chamado de “Roda de Conversa”, realizado de 27 a 30 de 

agosto de 2019, com o tema “Previdência na Prática: do processamento 

administrativo do ato concessório ao envio ao TCE/MA, tudo que o gestor deve 

saber para não cometer erros”, que visou capacitar os gestores quanto ao uso 

correto da legislação previdenciária vigente e procedimentos prévios a serem 

seguidos nos processos administrativos de Aposentadoria, com participação de 
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servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão/Iprev, em conjunto com servidores dos Recursos Humanos do TCE/MA 

(Ungep), do Tribunal de Justiça do Maranhão TJ/MA e do Ministério Público 

Estadual (MPE). O tema inicial da primeira “Roda” foi em virtude da Reforma da 

Previdência, em fase de aprovação no Congresso Nacional, ser uma temática de 

grande interesse para diversos órgãos / entidades, responsáveis pela análise dos 

processos de Aposentadoria do Estado, como o TCE e o IPREV; 

 Em decorrência do sucesso da temática previdenciária no primeira “Roda de 

Conversa”, pois as discussões do tema proposto nesse novo formato adotado, 

propiciou maior abertura ao diálogo, consequentemente houve maiores chances 

de construção de soluções e de reciclagem do entendimento acerca da matéria 

proposta. Por isso, em continuação com a parceria entre a Ungep e a Escex, foi 

realizada a segunda “Roda” A, iniciada em 3 de setembro de 2019, voltada para o 

público interno do TCE, mas especificamente aos servidores dos gabinetes dos 

procuradores do Ministério Público de Contas/MPC junto ao TCE, exceção abertas 

aos servidores do TJ/MA, que não participaram da primeira “Rodada. ”; ’ 

 Em setembro a Comissão de Validação do Manual de Procedimentos do Marco de 

Medição do Desempenhos dos Tribunais de Contas (MMD-TC), responsável pela 

aferição dos indicadores fornecidos pelo TCE/MA, que visa promover a troca e a 

implementação de boas práticas entre os Tribunais que compõem o sistema de 

controle externo nacional, o QATC, no que coube à Ungep, na área de 

Composição, Organização e Funcionamento do TCE/MA (QATC 01) e Gestão de 

Pessoas (QATC 06) foram bem pontuados, ressalvando-se alguns itens, tais como 

Lotação/alocação interna de servidores por perfil de competência do cargo e 

individual,  o Clima Organizacional, Segurança do Trabalho e o Programa de 

Preparação de Aposentadoria/PPA não foram atendidas em virtude de sua não 

execução (evidências), contudo o trabalho a ser desenvolvido pela Ungep em 

conjunto com suas Supervisões, com o objetivo de convergir com a Agenda de 

execuções das atividades a serem cumpridas pela Unidade de Gestão de Pessoas 

no biênio 2019/2020 visa ao cumprimento dessas ações para em futuras 

avaliações realizadas pelo MMD-TC sejam bem sucedidas; 

 No dia 11 de setembro a Unidade de Gestão de Pessoas, em conjunto com a 

empresa OSM detentora do software de recursos humanos do TCE, o Mentorh, 

disponibilizou a todos os Membros e Servidores o Novo Portal, com layout mais 

moderno  e novas funcionalidades que estão e serão  disponibilizados aos 

funcionários do Tribunal no decorrer da etapa de desenvolvimento  de novos  

módulos do Mentorh, tais objetivos de otimização das ferramentas deste Sistema 

está também consignado na Agenda Ungep 2019/2020; 
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 Entre as novas funcionalidades disponibilizadas foram os Mapas para verificação 

do Tempo de Serviço, bem como verificação de tempo averbados para 

aposentadoria e para todos os efeitos legais e o Mapa Demonstrativo do tempo 

constando todos os afastamentos, licenças, bem como férias e licença prêmio, em 

todos os anos de exercício do servidor no Tribunal. Outra novidade trazida pelo 

Novo Portal do Servidor foi o “Noticias” inserido logo após o servidor fazer login 

no Portal, nesta funcionalidade a Ungep e todas as suas Supervisões poderão 

disponibilizar informações a todos os servidores ou a um grupo especifico ou até 

mesmo a um servidor, incluir também arquivos em diversos formatos para 

visualização; 

 Nessa mesma abordagem de integração, para uma comunicação mais dinâmica e 

prática, entre o servidor e a gestão de pessoas, foi desenvolvido o “FALE 

CONOSCO”, ferramenta disponível no Novo Portal do Servidor, onde os seus 

usuários poderão fazer perguntas e sugestões ao próprio gestor da Unidade de 

Gestão de Pessoas, assim como aos Supervisores das supervisões subordinadas à 

Ungep; 

 A Unidade de Gestão de Pessoas, desde o início da nova gestão da Direção da 

Casa, veio construindo um diálogo junto aos servidores efetivos e com a 

Associação de Servidores e o Sindicato dos Auditores e com a própria Secretaria 

do Tribunal e a Presidência, com o intuito de se chegar a um entendimento junto à 

Gestão Superior acerca da unificação dos dois planos vigentes (Lei nº 8.331/2005 e 

10.759/2017) e dirimir as incongruências que estavam ocorrendo na Carreira de 

Especialista da Secretaria do TCE, especialmente, dos servidores que aderiram à 

citada Lei 10.759/17. Em decorrência desse esforço, o projeto do novo Plano foi 

concretizado e aprovado em Plenário e a Presidência do TCE encaminhou, em 

agosto de 2019, à Assembleia Legislativa do Estado o Projeto de Lei nº 397/2017, 

que trata do Novo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro Efetivo do 

Tribunal, que irá unificar as Carreira, os Cargos e os Vencimentos de Auditores, 

Técnicos e auxiliares, com a revogação das citadas leis que regiam as categorias do 

Quadro efetivo do TCE. Com isso, esta Corte de Contas passa a ter apenas um 

normativo que disciplinará as atribuições e funções, o ingresso na carreira, seu 

desenvolvimento funcional e sua remuneração; 

 A Ungep também apoiou outras iniciativas de diversos setores do Tribunais, como 

a Exposição de quadros “Olhares sobre o cotidiano”, ocorrido em setembro de 

2019, com o servidor da Folha, Sr. João Carlos Pimentel, e paralelamente à 

Exposição foi oferecido quatro oficinas de pintura para servidores ativos e 

inativos; 

 Outro projeto que teve a Ungep e o seu gestor, Sr. João da Silva neto, como 

“facilitador” foi o “Cutucar é só Começar”, realizado em agosto de 2019 com 
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noventa vagas, que visou sensibilizar o servidor para repensar como “sujeito” em 

diversas vertentes, profissional, em sociedade e o próprio “eu” voltado para ser 

um agente de transformação em seus mais diversos ambientes de convívio, tal 

evento teve exposição oral e peça de teatro; 

 No 4º trimestre de 2019, foi aprovado a Lei nº 11.134, de 21 de outubro de 2019, 

publicada no Diário da Assembleia de 22/10/2019, que dispõe sobre o Plano de 

Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do 

Tribunal de Contas do Estado. A aprovação de tal lei foi fruto de um longo 

processo de conversações por parte da Administração do TCE (Presidência, 

Secretaria de Administração, Unidade de Gestão de Pessoas, Supervisões da Folha 

de Pagamentos Desenvolvimento e Carreira), Membros  e Associação de 

Servidores  e Sindicato dos Auditores de Contas com intuito de unificar o quadro 

de especialistas (auditores, técnicos e auxiliares) em uma única carreira, que, até 

então, estava dividida em duas e regidas por duas legislações especificas (Leis nº 

8.331/2005 e 10.759/2017), causando, com isso diversos entraves, como por 

exemplo, a Avaliação de Desempenho dos servidores; 

 A unificação da carreira do corpo técnico efetivo do TCE/MA, irá proporcionar, 

além da isonomia de direitos e deveres, um clima organizacional dinâmico onde as 

habilidades e competências dos servidores serão trabalhadas, incentivadas e 

aprimoradas através de cursos, treinamentos, “rodas de conversas”,  para que, ao 

final, na avaliação de desempenho o servidor tenha o seu desenvolvimento 

funcional baseado na meritocracia, implementando com isso “uma cultura de 

responsabilização, na qual as tarefas sejam claramente atribuídas e os servidores 

estejam comprometidos com os resultados institucionais” (item 17 da Resolução 

Atricon Nº 13/2018); 

 Frisa-se, que as ações do TCE/MA para a aprovação da citada Lei nº 11.134/2019, 

está em consonância com as diretrizes da Associação dos Membros dos Tribunais 

de Contas do Brasil, que em sua Resolução nº 13/2018 aprova as Diretrizes de 

Controle Externo para a área de “Gestão de pessoas nos Tribunais de Contas” (nº 

3304/2018), na qual estabelece ações a serem desenvolvidas e implementadas 

pelos Tribunais de Contas, em diversos aspectos como possuir plano de cargos, 

carreiras e remuneração, que institui desde a denominação do cargo de nível 

superior (auditor), critérios de evolução na carreira baseados em indicadores de 

desempenho e mérito, remuneração compatível com carreiras de Estado 

similares, dentre outros; 

 Outro evento que teve apoio e incentivo por parte do gestor da Ungep, Sr. João 

Neto, e participação ativa da Supervisão de Qualidade de Vida/SUVID, em 

conjunto, com a Associação e do Sindicato dos Servidores, foi a 4ª Olimpíada do 

TCE, realizada de 07/11 a 1º/12/2019, que teve seu lançamento (dia 8/11) a 
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presença e apoio do Presidente do Tribunal, Conselheiro Raimundo Nonato Lago. 

Neste evento houve a palestra “Atividade Física Contra o Câncer” e teatro com o 

grupo Grita com o esquete “Retrato”. Além das modalidades esportivas houve 

Ação Solidária, com a coleta de donativos para o Instituto casa do Caminho” e 

Ação Ambiental de arborização no TCE; 

 O TCE aprovou em Plenário de Dezembro de 2019 o Planejamento Estratégico do 

TCE/MA para o período de 2019/2027, uma iniciativa que teve a colaboração de 

diversos setores do Tribunal, dentre eles a Ungep, contemplando a Identidade 

Institucional (Missão, Visão de Futuro e Valores Revisados) e o Plano Estratégico 

(Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico, Indicadores BSC e Iniciativas 

Estratégicas); 

 No citado  Plano, no Objetivo A1-Promover o desenvolvimento do Corpo Funcional 

com Foco no Desempenho (índice de avaliação do clima organizacional e de 

capacitação profissional), cabe à Gestão de Pessoas: Na Estratégia para 

desenvolver políticas de gestão de desempenho:  Monitorar o clima 

organizacional, Priorizar ações para incentivar o comprometimento do corpo 

técnico, Implantar a gestão por competências (capacitação, ampliação a mudanças 

de responsabilidades ou de núcleos de trabalho), Identificar e desenvolver 

competências para realização das ações estratégicas e Implementar política de 

gestão de desempenho; Na Estratégia – Ampliar a capacitação do corpo funcional, 

têm os Indicadores para o Índice de capacitação por servidor x planejado e 

capacitação no uso de sistemas e ferramentas de TI, à Ungep cabe ações para 

elaboração do plano de capacitação com ênfase às competências dos servidores 

identificados na avaliação de desempenho, priorizar a capacitação de servidores 

para o uso de recursos tecnológicos (existentes e/ou novos), desenvolver ações 

para desenvolver o conhecimento, habilidades e atitudes e na capacitação de 

gestores e lideranças;  

 No Plano Estratégico do TCE vai requerer ações e acompanhamento de sua 

execução, e a Ungep, está inserida não apenas em ações diretas à Gestão de 

Pessoas, mas nas diversas áreas a serem trabalhadas no Plano pois para atingir as 

metas propostas os colaboradores do Tribunal devem estar preparados, alinhados 

e incentivados a estes novos desafios.  

 

4.2.2 Atividades de qualidade de vida - SUVID 

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

dezembro de 2019, cerca de 6.588 (seis mil quinhentos e oitenta e oito) atendimentos 

para os servidores e dependentes do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.  
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Quadro 25 – Atendimentos realizados pelo Serviço Médico-Odontológico 

 
 

TIPO DE ATENDIMENTO QTDE 

ATENDIMENTOS MÉDICOS-SUBTOTAL 4.115 

Consultas 1.642 

Verificação de Pressão arterial 829 

Encaminhamentos 70 

Verificação e solicitação de exames 0 

Receituário 92 

Atestados Médicos 1482 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SUBTOTAL 1.339 

Exame consultas 277 

Profilaxia 90 

Flúor 2 

Ionômero 30 

Raspagem 424 

Exodontia 8 

Restauração Resina 409 

Controle de Placa 64 

Selamento Provisório 11 

Restauração de Amálgama 3 

Pulpotomia 0 

Gengivectomia 1 

ATF 2 

Selante         18 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM – SUBTOTAL 1.134 

Dispensação de medicação oral 682 

Aplicação de injetável 21 

Curativo 30 

Nebulização 5 

Retirada de pontos 4 

Glicemia capilar 390 

Massagem 2 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO MÉDICO –ODONTOLÓGICO 6.588 
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Quadro 26 - Atividades realizadas pelo Serviço Social e Psicologia 

 
 

ATIVIDADES DA PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL – SUBTOTAL 444 

Atendimento social 0 

Acompanhamento de processos de licença médica  43 

Visita hospitalar 1 

Visita Institucional 0 

Visita domiciliar 0 

Atendimentos psicoterápicos 400 

Quadro 27 - Outras atividades do setor Psicossocial 

OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL – SUBTOTAL 140 

Pessoas que receberam preservativos 0 

Bolsas de sangue doadas  140 

Quadro 28 – Resumo das atividades da Suvid 

RESUMO DOS ATENDIMENTOS DA SUVID QTDE 

Atendimentos do Serviço Médico –Odontológico 6.588 

Atendimentos do Serviço Social e Psicologia 584 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DA SUVID 7.172 

 

PROGRAMAÇÕES E AÇÕES DA SUVID 

 Em fevereiro promovemos através da equipe de enfermagem a ação “Saúde em 

Foco” aferindo pressão arterial e fazendo o teste de glicemia nos setores do 

Tribunal; 
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 Em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia/Hemomar, foram feitas 

a divulgação, organização e execução de 02 (duas) Campanhas de Doação de 

Sangue, resultando na coleta de 97 (noventa e sete) bolsas de sangue; 

 Com o objetivo de promover o empreendedorismo, a sustentabilidade e a 

valorização do trabalho do artesão maranhense com a confecção de doces 

artesanais, artigos decorativos (cozinha, mesa e banho), vassouras de material 

reciclável e acessórios, foram realizadas duas Feirinhas de Artesanato, uma de 

Comidas Típicas promovendo a cultura maranhense e uma natalina; 

 No mês de abril promoveu-se uma ação social para coleta de roupas e material de 

higiene; 

 Nos meses de conscientização promovemos algumas atividades: em março, mês 

em que se comemora o dia internacional da mulher e mês da Campanha “Março 

Lilás”, foi realizada palestra com tema referente à violência contra a mulher; em 

setembro, foi feita a Campanha “Setembro Amarelo” com a realização de 

palestras, oficina de pintura e caminhada que teve como nome “Exercite-se! 

Caminhe Comigo. Escolha Viver! ”; realizamos ainda as Campanhas “Outubro Rosa 

e Novembro Azul”, com uma programação que envolveu palestras, yoga, 

meditação, massoterapia, demonstração de produtos, aferição de pressão arterial, 

teste de glicemia capilar e vacinação; 

 Foram realizadas 04 (quatro) Campanhas de vacinação, totalizando 363 (trezentos 

e sessenta e três) pessoas vacinadas e 487 (quatrocentos e oitenta e sete) 

aplicações das seguintes doses de vacinas: 62 (sessenta e dois) doses de Tétano, 

74 (setenta e quatro) doses de Hepatite B, 51 (cinquenta e um) doses de Tríplice 

Viral, 24 (vinte e quatro) doses de Dupla Adulto, 39 (trinta e nove) doses de Febre 

Amarela e 237 (duzentos e trinta e sete) doses contra a H1N1. 

 

4.2.3 Atividades de desenvolvimento funcional - SUDEC 

A Supervisão de Desenvolvimento e Carreira/Sudec concedeu no ano de 2019, 

283 (duzentos e oitenta e três) atos de desenvolvimento funcional aos servidores deste 

Tribunal, sendo: 269 (duzentos e sessenta e nove) progressões por tempo de serviço e 14 

(quatorze) promoções funcionais. Foram realizadas 289 (duzentos e oitenta e nove) 

enquadramentos de servidores efetivos ao Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos 

instituído pela Lei nº 11.134/2019, bem como a inserção na nova tabela remuneratória 

instituída pela referida Lei de 08 (oito) servidores pertencentes ao Quadro Especial do 

TCE/MA. 
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Ainda foram emitidos e contabilizados 239 (duzentos e trinta e nove) 

formulários de avaliação anual de desempenho para os servidores regidos pela Lei nº 

8.331/2005. 

Quadro 29 – Atos de pessoal referente a desenvolvimento na carreira 

ASSUNTO QTDE 

Aprovação  de servidor em Estágio Probatório 0 
Enquadramento de servidor Efetivo no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos/PCCV (Lei 
nº 10.759/2017) 

23 

Enquadramento de servidor Efetivo no novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (Lei 
nº 11.134/2019) 

289 

Enquadramento de servidor Quadro Especial na tabela de Vencimentos Básicos da Lei nº 
11.134/2019 

8 

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço 269 
Concessão de Promoção  14 

Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de Desempenho 239 

 
4.2.3.1 Outras Atividades desenvolvidas pela SUDEC 

 No primeiro trimestre de 2019, a Sudec, convocou 26 (vinte e seis) novos 

estagiários aprovados e classificados em processos seletivos para estagiário 

remunerado do TCE;  

 Realização, no 2º trimestre, de processo seletivo para contratação de estagiários 

para o Programa de Estágio Remunerado do TCE/MA e convocação, admissão e 

lotação de 30 (trinta) novos estagiários aprovados e classificados no processo 

seletivo;  

 No terceiro trimestre foram convocados e contratados 37 (trinta e sete) novos 

estagiários selecionados pelo Processo Seletivo nº 02/2018;  

 E, no quarto trimestre foram convocados e contratados 12 (doze) novos 

estagiários aprovados no PS nº 2/2018;  

 Verificou-se as inconsistências de informação do sistema Mentorh a fim de 

prepará-lo para a implantação do e-social;  

 Em 2019 foram realizados 289 (duzentos e oitenta e nove) enquadramento de 

servidores do Quadro Efetivo do TCE/MA com a aprovação do novo Plano de 

Carreira, Cargos e Vencimentos do TCE/MA pela Lei nº 11.134/2019.  

 No quarto trimestre foram originados, analisados e concluídos 10 (dez) processos 

administrativos objetivando o desenvolvimento funcional dos servidores desta 

Corte de Contas. 
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Quadro 30 – Cursos de capacitação 

ASSUNTO PERIODO  CH SERVIDORES 

Sensibilização para repensar o sujeito enquanto profissional 
“Cutucar é Só Começar”’ 

- - 4 

Capacitação sobre Sociologia do Crime - - 2 

Segurança Pública: Noções de sobrevivência urbana e 
fundamentos do tiro 

- - 4 

 

4.2.4 Gestão de estágio 

No ano de 2019 foram contratados por este Tribunal de Contas, um total de 

34 (trinta e quatro) estagiários de nível técnico e 44 (quarenta e quatro) de nível superior, 

totalizando 78 (setenta e oito) contratações para o Programa de Estágio Remunerado do 

TCE/MA. 

Em relação ao estágio extracurricular (remunerado) realizou-se uma despesa 

anual no valor de R$ 699.049,12 (seiscentos e noventa e nove mil, quarenta e nove reais e 

doze centavos), administrados pela empresa Super Estágios. 

Quadro 31 – Gasto anual com contrato de estagiários 

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS NIVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR DESPESA  

Valor pago em bolsa-auxílio 193.204,11 370.906,04 564.110,15 

Valor pago em auxílio-transporte 52.486,60 61.978,74 114.465,34 

Custo Operacional 9.107,85 11.365,78 20.473,63 

DESPESA TOTAL 699.049,12 

 

Quadro 32 – Demonstrativo da força de trabalho em estágio - média mensal 

ANO CONTRATAÇÃO N. MÉDIO N. SUPERIOR CURRICULAR 

2018 56 52 11 

2019 34 44 09 

 

4.2.5 Atividades de folha de pagamento - SUFOP 

No ano de 2019 as principais atividades desenvolvidas pela Supervisão de Folha de 

Pagamento/Sufop foram: 
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 Com o advento da Lei nº 11.134, de 21/10/2019 e publicada no Diário da Assembleia de  

22/10/2019, que trata do novo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de 

Pessoal Efetivo do TCE, ocorreu a implementação da Nova Tabela Remuneratória 

(anexo III da citada lei) para os servidores efetivos que estavam sendo regidos pela Lei 

nº 8.331/2005 (PCCV), acarretando alterações em rubricas especificas como 

Vencimento (101), Adicional por Tempo de Serviço (136), Decisão Judicial (URV) dentre 

outras. Tal alterações tiveram grande impacto no Bruto da folha de pagamento, 

especificamente do Quadro Efetivo, do mês de implantação da nova tabela (novembro) 

para o mês anterior (outubro), a diferença a maior foi de R$ R$406.795,92 

(quatrocentos e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos); 

 Em novembro de 2019 foi promulgada a Lei nº 11.170, de 25/11/2019, publicada no 

Diário de 26/11/2019, que altera artigos da Lei nº 9.936/2013 (organização 

administrativa do TCE/MA), nesta lei houve alterações dos valores dos cargos em 

comissão e função de confiança, com aplicação em dezembro de tal tabela (A e B da 

citada lei), nesta alteração também ocorreu impacto financeiro de R$ 29.619,50, na 

folha de novembro para dezembro de 2019; 

 Emissão de margem de consignação para bancos conveniados ao TCE para empréstimo 

com desconto em folha; 

 Geração e consolidação de dados cadastrais, benefícios e remuneratórios dos 

membros, servidores e dependentes para o Sistema de Acompanhamento de Atos de 

Pessoal/SAAP do TCE/MA, nos módulos “ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS”, 

“DEPENDENTES” E RUBRICAS DE FOLHA DE PAGAMENTO”, onde em tal sistema o TCE 

irá acompanhar em tempo real a execução da folha de pagamento de todos os seus 

jurisdicionado; 

 A Sufop ainda procedeu cálculo das verbas indenizatórias dos servidores que se 

aposentam e dos Membros (Férias e Licença-Prêmio) para pagamento, conforme 

Resolução TCE nº 254/2018, diário de 27/09/2016; que disciplina a indenização de 

férias das Autoridades do TCE; 

 A supervisão de Folha disponibiliza mensalmente, no sítio do TCE, no link 

“Transparência/Gestão de Pessoas” 

(http://mentorh.tce.ma.gov.br/csp/tcema/transparencia/transparenciaPesquisaTCEMA

.csp) a consulta da Remuneração de autoridades e servidores de forma detalhada e por 

busca por nome de servidor/membro; 

 Emissão de Declaração dos valores pagos em folha das contribuições previdenciárias a 

diversos servidores e ex-servidores para requerimentos de diversos direitos juntos aos 

entes previdenciários oficiais; 

 Emissão e envio aos órgãos federais (Caixa Econômica Federal) da Guia de recolhimento 

das obrigações trabalhistas e previdenciárias do TCE, através da SEFIP e GFIP, atividade 
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realizada mensalmente, de servidores cedidos pelo Estado que possuem Regime 

Jurídico Celetista; 

 A Supervisora da Folha de Pagamento I vem periodicamente realizando reuniões 

(registrada em Atas) para conscientização e verificação do andamento das tarefas, 

juntos com os servidores da Ungep, para a implantação do Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial); 

 A Folha analisa e realiza cálculos em processos formados por servidores requerendo 

atualização remuneratória, averbação por tempo de serviço para todos os efeitos, 

dentre outros direitos que requer impacto financeiro na remuneração; 

 A folha, dando prosseguimento na política da transparência de todas as verbas 

percebidas por servidores e membros, vem disponibilizando, desde janeiro de 2017, via 

Portal da Transparência, as Diárias recebidas mensalmente por Autoridades e 

Servidores. 

 

Quadro 33 – Demonstrativo da movimentação nas rubricas pagas e descontadas 

DESCRIÇÃO VANTAGENS DESCONTO TOTAL 

Inclusão 2046 581 2.627 
Exclusão 1503 638 2.141 
Alteração a Maior 2793 3287 6.080 
Alteração a Menor 334 1393 1.727 
Sem alteração 203 423 626 

TOTAL 6.879 6.322 13.201 

 

No decorrer do ano de 2019, ocorreram 13.201 (treze mil, duzentos e um) 

procedimentos nas rubricas pagas e descontadas na remuneração de todos os servidores e 

membros desta Corte de Contas, conforme demonstrado no quadro acima. Tais fatos são 

originados de atos de pessoal como nomeações/exonerações, férias, exonerações, 

promoções/progressões, assim como de rotinas próprias de folha como Consignações e 

atualizações remuneratórias. 
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4.2.6 Atividades de emissão de atos de pessoal - SUAPE 

No ano de 2019 as principais atividades desenvolvidas pela Supervisão de Atos de 

Pessoal/Suape foram: 

 A Supervisão de Atos de Pessoal em conjunto com os setores do TCE vem contribuindo 

com o Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal (SAAP), no que diz respeito aos 

atos de aposentadoria (inatividade) dos servidores do Quadro Efetivo e Especial desta 

Corte de Contas. Esse Sistema permitirá o acompanhamento eletrônico de todos os 

atos de pessoal realizados nos municípios e órgãos público do Estado. O SAAP é 

normatizado pela Instrução Normativa TCE nº 47, de 15/02/2017; 

 No 3º Trimestre, a Supervisão de Atos de Pessoal, através do MentoRH, disponibilizou 

dados dos servidores e membros ativos, inativos, pensionistas e dependentes para que 

a Folha de pagamento emitisse relatório, via Mentorh, para o SAAP, que passou ao 

controle em “tempo real” da folha de todos os órgãos e entes sob a jurisdição do TCE; 

 A Suape informou diversos processos, abaixo descritos, requeridos por servidores 

referentes à direitos como Aposentadoria, Licença-Prêmio, Abono de Permanência etc., 

tendo alguns destes processos informados com base em pareceres jurídicos emitidos 

pela Assessoria Jurídica da Ungep. Outros direitos funcionais como Afastamentos, Féria, 

nomeações e exonerações e deveres como a Frequência Diária, através do ponto 

biométrico, são atividades desempenhadas diariamente por esta Supervisão, que 

elabora a efetivação de tais direitos e/ou deveres através da feitura de Ato e/ou 

Portaria e posterior registro no Sistema de RH Mentorh e publicação no Diário 

Eletrônico do TCE; 

 Ressalte-se, ainda, que a Suape emite Certidões e/ou Declarações requeridas por 

servidores ativos e desligados, para junto aos órgãos previdenciários, atestar seu 

Tempo de Serviço laborados nesta Corte de Contas para fins de obtenção de direitos 

para aposentadoria ou para outros fins; 

 Informações à Sudec da situação funcional e cadastral quanto à processos disciplinares 

para ser utilizado em processos de desenvolvimento funcional; 

 As servidoras da Suape participaram de cursos para aperfeiçoamento nos trabalhos, 

sendo os seguintes cursos: 1. Esocial na Administração Pública com prática no 

computador, incluindo o novo layout e a legislação atualizada, no período de 19 a 

21/08/2019, na cidade de Brasília; e, 2. Legislação de Pessoal no Serviço Público, no 

período de 25 a 27/09/2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 
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Quadro 34 – Atos e registros de pessoal emitidos pela SUAPE 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Aposentadoria de membro 0 

Aposentadoria de servidor 1 

 Lotação  4 

Alteração de Lotação 31 

Devolução de servidor 1 

Ratificar disposição 7 

Exoneração de Servidor  48 

Nomeação de Servidor 58 

Cessão de servidor 1 
AFASTAMENTOS 

Afastamento servidor para auditoria In Loco 6 

Afastamento Participação em Curso 68 

Afastamento de servidor por Recesso final de ano 517 

Afastamento doação sangue* 96 

Afastamento Viagem Servidores e Membros (Congressos, Cursos etc.) 285 

Afastamento de servidor por casamento 2 

Afastamento para participar audiência/Júri 130 

Afastamento por Falecimento de familiares 17 

Afastamento para serviço na Justiça Eleitoral 0 

Afastamento por Acompanhamento de Pessoa da Família(Exames e 
Consultas)* 

122 

Afastamento por Comparecimento em Exames e Consultas* 192 

Faltas 45 

Faltas: Abonada  490 

Faltas: Justificadas por Atestado Médico*  1125 

Faltas Justificadas 122 

Falta Compensada 14 

Férias 510 

Férias: Alteração / Interrupção / Suspensão 362 

Serviço Externo 22 

Viagem à serviço: Diárias para servidor e membro 161 

LICENÇAS 

Prêmio Assiduidade 68 

Tratamento de Saúde* 59 

Prorrogação Tratamento de Saúde* 5 

Paternidade e Gestante 3 

Tratar de Interesse Particular 0 

Motivo de Doença de Pessoa da Família* 4 

OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Salário Família 3 

Inclusão de dependente para dedução no Imposto de Renda 9 

Inclusão de dependente/FUNBEN / Assistência Saúde 4 
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Dependentes (Inclusão) 8 

Dependentes (Exclusão) 7 

Alteração de Rubrica 0 

Substituição em cargo: Servidor   81 

Substituição em cargo: Membros  (Conselheiro-Substituto) 9 

Substituição em cargo - Revogação 2 

Criação de Comissão 10 

Revogar Portaria 3 

Trabalhos Externos 1 

Suspensão Disciplinar 0 

Portarias Administrativas 44 

*informações da Supervisão de Qualidade de Vida/SUVID  

Quadro 35 - Documentos emitidos no período, por tipo, através do SUAPE 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 

Atos de Nomeação 81 

Atos de Exoneração 73 

Ato de Aposentadoria 1 

Ato de Devolução de Servidor “requisitado” 1 

Quadro 36 - Andamento processual na UNGEP pelo SPE 

SETOR DE MOVIMENTAÇÃO TOTAL  

SUAPE 4.304 

SUFOP 1.707 

SUVID 78 

SUDEC 226 

UNGEP 1483 

UNGEP JURIDICO 185 

 

4.2.7 Outras atividades 

 A Ungep mantém contato permanente com o Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado do Maranhão/IPREV, autarquia vinculada à Secretaria de 

Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência aos Servidores(Segep), responsável 

pelos Atos de Aposentadoria, bem como análise e emissão de Parecer acerca de 

direitos e deveres de servidores, tanto efetivo quanto os requisitados,  por 

exemplo, Aposentadoria de servidor, Averbação de Tempo de Serviço, solicitação 

de Abono de Permanência, e outros processos; 

 Ressalte-se, novamente, o desempenho da Ungep, no fornecimento de 

informações para a Ouvidoria, através de processos eletrônicos, referente a 

manifestações de informações de cidadãos acerca do quadro de pessoal do TCE; 
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 Esta Unidade vem, conjuntamente, com suas Supervisões, mantido contato com a 

empresa desenvolvedora do sistema de RH, o Mentorh, nas adaptações que 

deverão ocorrer em tal sistema para o e-Social, principalmente o Mensageria que 

consolidará os dados a serem enviadas para o sistema do eSocial; 

 Esta Unidade de Gestão de Pessoas vem incentivando, criando e dando apoio à 

Escola Superior de Controle Externo, no que pertine ao desenvolvimento 

profissional e pessoal dos servidores, projetos como “Cutucar é só Começar” e o 

“Roda de Conversa”, são exemplos de atividades que a Ungep tem valorizado para 

que o servidor possa além da valorização pessoal possa contribuir com o Tribunal 

com maior eficácia e eficiência; 

 A Ungep informa mensalmente para os órgãos de origem, através de ofício, as 

Férias, a Frequência, ou quaisquer atos de pessoal que envolvam os servidores 

requisitados à disposição no TCE, para que possa ocorrer, no caso das férias dos 

requisitados do Executivo Estadual, o pagamento do terço constitucional; 

 A Unidade de Gestão de Pessoas no decorrer do ano em curso vem alinhando o 

plano estratégico, estabelecido pela Diretrizes da Atricon (Resolução Atricon nº 

13/2018) referente à seleção, alocação, retenção e desenvolvimento profissional, 

ao planejamento estratégico do TCE/MA. 

Quadro 37 – Evolução da Força de Trabalho no TCE em 2019 

CAPITAL HUMANO NO TCE QUANTIDADE 

 01/01/19 01/07/19 31/12/19 

1. Conselheiros 7 7 7 

2. Substitutos de Conselheiros 3 3 3 

3. Procuradores do Ministério Público de Contas 4 4 4 

4. Servidores do quadro efetivo * 292 289 289 

4.1 Efetivos - Nível Superior 178 178 178 

4.2 Efetivos - Nível Médio 90 87 87 

4.3 Efetivos - Nível Fundamental 24 24 24 

5. Quadro Especial 8 8 8 

5.1 Especial – Nível Superior 0 0 0 

5.2 Especial – Nível Médio 5 5 5 

5.3 Especial – Nível Fundamental 3 3 3 

6. Servidores à disposição do Tribunal** 115 120 120 

6.1 A disposição - Nível Superior 21 25 25 

6.2 A disposição - Nível Médio 74 75 75 

6.3 A disposição - Nível Fundamental 20 20 20 

7. Servidores exclusivamente comissionados 119 124 132 

7.1 Exc.Comissionado – Nível Superior 66 69 80 

7.2 Exc.Comissionado – Nível Médio 49 51 48 

7.3 Exc.Comissionado – Nível Fundamental 4 4 4 

Total de postos de trabalho 548 555 563 



 

 
 

Página | 54 
 

8.Estagiario *** 60 77 79 

8.1 Nível Superior 31 46 44 

8.2 Nível Médio (Técnico) 28 26 34 

8.3 Curricular (não remunerado) 1 5 1 

TOTAL PESSOAL 608 632 642 

Fonte: Sistema de Recursos Humanos do TCE/MA, MentoRH 
Notas:  *Do total dos Servidores Efetivos, em 31/12/2019: 01 está de Licença para Tratar de Interesse Particular (Sem Remuneração); 
01 está Afastada devido a Processo Administrativo Disciplinar (Sem Remuneração); 01 está Afastado para Mandato Eletivo de 
Deputado Estadual do MA(Sem Remuneração); 01 está Cedido (Ônus Ressarcido para Origem) para o Estado do MA como Reitor da 
UEMA; 01 está Cedida (Ônus Ressarcido para Origem) para o Estado do MA como Secretária-Adjunta de Urbanismo da SECID e 01 está 
Cedido (Ônus para Órgão Origem) para o Estado do MA como Subsecretário da SETRES. 
**Do total dos Servidores Requisitado, 01 (um) está de Licença p/ Trata de Interesse Particular-Sem Remuneração. 
*** Os estagiários de Nível Superior e Técnico são selecionados através de Edital e possuem bolsa remunerada. 

Quadro 38 – Quadro Efetivo do TCE – Ocupados e Vagos - 2019 

Capital Humano no TCE Ocupados Vagos Total 

1.1 Nível Superior (Auditor Est. de Controle Externo) 178 52 230 

1.2 Nível Médio (Técnico Estadual de Controle Externo) 87 48 135 

1.3 Nível Fundamental (Auxiliar de Controle Externo)* 24 * 24 

Total Cargo Efetivo 289 100 389 

Fonte: Sistema de Recursos Humanos do TCE/MA, MentoRH 
Notas: *Conf. § 4º do inciso III do art. 2º da Lei nº 11.134/2019 - O cargo efetivo de Auxiliar de Controle Externo está extinto a vagar. 
Dos 289 cargos do Quadro Efetivo ocupados, 34 são ocupados por servidores efetivos que possuem ABONO DE PERMANÊNCIA** e 
estão assim distribuídos: 16 são Auditores, 12 são Técnicos e 6 são Auxiliares. 

 

4.3 Escola Superior de Controle Externo                

A Escola Superior de Controle Externo - ESCEX tem por finalidade conduzir 

políticas e ações de educação corporativa e de gestão do conhecimento organizacional, 

estabelecida no art. 89 § 1º, da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005. As atribuições da 

ESCEX, dispostas nos art. 2º da Portaria TCE/MA nº 342, de 04 de março de 2013 são:  

 
 Promover o desenvolvimento educacional de servidores e colaboradores do Tribunal de Contas;  

 Interagir juntamente com a Secretaria do Tribunal, definição de políticas públicas; 

 Promover a formação e a integração de novos servidores;  

 Promover ações educativas voltadas ao público externo que possam contribuir para a efetiva 
cidadania; 

 Oferecer suporte metodológico e logístico à pesquisa, visando o aprimoramento da atuação do 
Tribunal de Contas; 

 Administrar a Biblioteca do Tribunal de Contas, com diversas atividades, conforme quadro abaixo;  

 Administrar os recursos orçamentários destinados à ESCEX, para que suas atividades possam ser 
desenvolvidas de acordo com as suas necessidades; 

 Auxiliar na implementação de convênios e acordos de cooperação técnica, a serem estabelecidos 
pelo Tribunal com órgão e entidades que tenham um único objetivo, desenvolvimento de pessoas;  

 Desenvolver outras atividades peculiares à sua finalidade definidas em ato normativo do Tribunal 
de Contas. 
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4.3.1 Inovações/ Avanços 

Criação da base de dados da reserva; inclusão da reserva; pré-autorização da 

reserva; remoção da reserva; via portal, o chefe imediato pode se assim desejar 

desautorizar a reserva; criação da base de dados, para preenchimento e inscrição em 

cursos, eventos e seminários; autorização do layout do visual do portal. 

Quadro 39 – Ações educacionais desenvolvidas pela ESCEX 

TIPO DE EVENTO QTDE VAGAS CONCL. C.HORÁRIA VALOR (R$) 

Curso com desembolso 22 94 94 215 128.690,00 

Curso sem desembolso 23 1376 1050 120 - 

Congresso 2 4 4 62 5.000,00 

Simpósio 0 0 0 0 - 

Seminário 2 242 192 31 11.488,00 

Fórum 3 144 137 37 - 

Encontro 0 0 0 0 - 

Workshop 3 42 42 22 - 

TOTAL 55 1902 1519 487 145.178,00 

Quadro 40 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BIBLIOTECA – POR TIPO TOTAL 

Processamento técnico (registro, classificação, indexação e classificação de publicações) 18 

Empréstimo de publicações 66 

Pesquisa local, estudo, leitura dos matutinos 14 

Pesquisa bibliográfica 4 

Atendimento à solicitação de legislação oficial 10 

Inscrição de novo usuário 4 

Compilação de Diários Oficiais via download (Executivo, Judiciário e Publicação de Terceiros) 471 

Formatação e inserção de Atos Normativos no sítio do TCE 7 

Publicação de portarias do GED 10 

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais 20 

 

4.3.2 Outras atividades 

 Reunião com o diretor, gestor, supervisores pedagógicos e gestores das unidades 
técnicas para elaboração de capacitações dos servidores das atividades fim. 

 Elaboração dos programas: CONSORT, SECOFIM e SECOEX para serem realizados 
em 2019. 

 Palestras para gestores municipais, procuradores e assessores municipais sobre 
painel de vínculo. 

 Demonstração dos projetos SECOEX, CONSORT E SECOFIS para apreciação dos 03 
conselheiros, dos secretários de Administração e Controle Externo e Presidente e 
Vice-Presidente.  
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 Reunião com a SUVID e RH para elaboração de projeto de dinamização prática 
através de grupo teatral. 

 Levantamento de conselhos estaduais que executam ações no controle externo 
com o e-Social. 

 Reuniões com o diretor e gestores da área fim para traçar metas para o exercício 
de 2020. 

 

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; 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) supervisões 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.  

4.4.1 Atividades realizadas 

4.4.1.1 Dados de consumos e outras despesas 

Quadro 41 - Gastos com energia e telefonia 

  

R$0,00

R$200.000,00

R$400.000,00

R$600.000,00

R$800.000,00

R$1.000.000,00

R$1.200.000,00

R$1.400.000,00

Energia Elétrica
(CEMAR)

Telefonia Fixa
(CLARO)

Telefonia Móvel
(CLARO)

Manutenção
telefonia Fixa (L

dos Santos
Coelho)

Manutenção de
PABX (Forte
Engenharia)

R$1.254.026,30 

R$36.052,25 
R$65.033,78 

R$16.222,00 
R$11.472,00 
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ITENS 2019 

Cópias xerográficas (unid.) 59.467 

Encadernações (unid.) 249 

Energia Elétrica (CEMAR)  R$ 1.254.026,30 

Telefonia Fixa (CLARO)  R$ 36.052,25 

Telefonia Móvel (CLARO)  R$ 65.033,78 

Manutenção Telefonia Fixa (Forte Engenharia)  R$ 16.222,00 

Manutenção de PABX (Forte Engenharia)  R$ 11.472,00 

Entrada de Visitantes (unid.) 3.690 

OBS: Os custos envolvendo os consumos de água e esgoto junto a Concessionária CAEMA não estão aferíveis em função de questões 
de ajustamento contratual. 

Quanto ao serviço de xerografia e encadernação, foram reproduzidas 59.467 

(cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e sete) cópias xerográficas e 249 (duzentos 

e quarenta e nove) encadernações no ano. No mesmo período, o Tribunal registrou a 

entrada de 3.960 (três mil novecentos e sessenta) visitantes. 

 

4.4.1.2 Atividade da Supervisão de Serviços de Engenharia - SUENG 

Área de Manutenção Predial 

 Acompanhamento e Fiscalização mensal de serviços de Manutenção Corretiva e 
Preventiva no Sistema de Climatização da Sede do TCE-MA (central de 
arrefecimento e acervo de unidades refrigeradoras individuais do tipo Split).  

 Acompanhamento e Fiscalização mensal de serviços de Manutenção Corretiva, 
Preventiva e Emergencial no Sistema de Transporte Vertical (elevadores), 
destacando-se a recuperação de equipamentos integrantes das máquinas, tais 
como: placas de comando e sinalizadores de pavimentos; elaboração de um termo 
de referência para contratação de empresa para manutenção dos elevadores do 
prédio anexo; 

 Acompanhamento e Fiscalização mensal da prestação de fornecimento de energia 
elétrica; 

 Acompanhamento e Fiscalização mensal de serviços de fornecimento de 
Reprografia (cópias e digitalizações); 

 Acompanhamento e Fiscalização mensal de serviços de telefonia fixa e móvel 
(concessionárias), PABX e Manutenção da rede interna de telefonia fixa, com 
serviços rotineiros de mudanças de ramais; 

 Acompanhamento e Fiscalização administrativa e processual do contrato de 
Limpeza, Conservação Predial e Jardinagem, e do contrato de prestação de 
serviços de Recepção, Copeiragem e Serviços Gerais. 

Área de Atividades em Obras e Serviços de Engenharia no Prédio Sede 

 Acompanhamento da Construção da Estação Elevatória de esgoto do TCE-MA; 
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 Acompanhamento de trocas e reparos de forros em locais e setores específicos do 
TCE-MA; 

 Retirada de gotejamentos pontuais ocasionado por infiltração de chuva e 
entupimento de drenos dos sistemas de ar condicionado do Prédio Sede e Prédio 
II TCE-MA; 

 Reforma da Estrutura Metálica do estacionamento da entrada do Prédio Sede do 
TCE-MA;  

 Acompanhamento de trocas e manutenções de Ramais Telefônicos do Prédio Sede 
e Prédio II do TCE-MA;   

 Correção de dilatação excessiva na laje em balanço (cantos da laje) do 
estacionamento coberto do TCE-MA; 

 Fiscalização da manutenção corretivo no equipamento “Nobreak” do Prédio I do 
TCE-MA;  

 Desmobilização da Sala Microcity; 
 Instalação do módulo de automação do grupo gerador do Prédio Sede do TCE-MA; 
 Realocação das câmaras do perímetro da Casa da Bomba do TCE-MA; 
 Execução da reforma da sala de grupos de trabalho da ESCEX, com criação de duas 

novas salas no Prédio Sede do TCE-MA; 
 Implantação e fixação de caixas de ponto eletrônico e lógico na Sala da NUFIS e na 

ESCEX do Prédio II do TCE-MA; 
 Retirada de entulho próximo as torres de resfriamento do Prédio Sede TCE-MA; 
 Pintura e sinalização horizontal do estacionamento do Prédio II do TCE-MA; 
 Acompanhamento da desmobilização do canteiro de obras do TCE-MA; 
 Pinturas das torres alpinas do sistema de climatização do Prédio II do TCE-MA; 
 Acompanhamento da substituição temporária da bomba do poço por uma reserva 

do TCE-MA; 
 Acompanhamento do Conserto e reinstalação da bomba, e mudança do quadro de 

comando do sistema elétrico do poço da Sede do TCE-MA. 

Área de Treinamento e Capacitações 

 Participação no Treinamento de Faturamento de Energia Elétrica para Clientes do 
Grupo "A", Aplicação da Resolução Normativa nº 414/2010-ANEEL - (Agência 
Nacional de Energia Elétrica), na Redução de Custos com Energia Elétrica. 

 

4.4.1.3 Atividades da Supervisão de Serviços de Arquitetura – SUARQ 

Área de Planejamento Arquitetônico e Consultoria 

 Elaboração de Projetos de Layout e Composição de Novas Salas para os Setores: 
Assessoria Especial da Presidência - ASESP, Assessoria de Comunicação - ASCOM, 
Assessoria de Articulação e Relacionamento Institucional da Presidência – ASRIP, e 
salas do Advogado e Contador; 
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 Elaboração de maquetes eletrônicas tridimensionais dos seguintes ambientes: 
Mini auditório, Sala de Videoconferência, Biblioteca, Estúdio de Gravação de 
Videoaula, Salas de Aula e Administrativas da Escola Superior de Controle Externo 
– ESCEX, para ilustração em folders e apresentações em seminários de divulgação 
das atividades desta escola; 

 Elaboração de Projetos de Teto Refletido para os setores/locais: UTCEX’s 04 e 05, 
UNGEP, UNFIN, Hall de entrada e áreas de circulação; 

 Elaboração de Projetos de Marcenaria sob medida, adaptados a objetos 
registrados em ata, para atendimento de demandas específicas do órgão, tais 
como painéis e armários; 

 Elaboração de Projeto de Nova Demarcação de Vagas de Estacionamento 
Institucionais, visando adequação a nova estrutura organizacional do TCE-MA. 
Foram realizadas também reconfigurações no estacionamento coberto para o 
incremento de vagas de motocicletas, em atendimento ao pleito dos usuários 
destas vagas, conforme autorização da Secretaria de Administração -SECAD; 

 Elaboração de Relatório Técnico de Demandas, Procedimentos e Pendências para 
Obtenção de Certificações de “Habite-se” para os Prédios Sede e Anexo, 
encaminhada a Gestão da UNINF; e elaboração de Relatório Técnico de 
Retrospecto de Ações Realizadas para Implantação de Serviço de Controle de 
Acesso na Sede do TCE-MA; 

 Acompanhamento Técnico do Processo de Licitação para Instituição da Ata de 
Registro de Preços de Cadeiras e Estofados, junto a equipe da Coordenadoria de 
Licitações e Contratos – COLIC, com análise de propostas e emissão de pareceres 
para os diversos lotes integrantes do certame; 

 Elaboração de Termo de Referência para a Instituição de Ata de Registro de Preços 
para contratação de serviços de instalação com fornecimento de: tapetes, 
películas, persianas e afins; assim como acompanhamento técnico de seu 
processo licitatório; 

 Elaboração de Especificações Técnicas para subsidiar processo de aquisição de 
elementos de suporte às áreas molhadas do prédio anexo, tais como: papeleiras, 
lixeiras, suportes e afins; assim como o acompanhamento técnico do seu processo 
licitatório; 

 Realização de um novo levantamento de reavaliação de demandas de mobílias 
(assentos e afins), realizado em conjunto com a Coordenadoria de Patrimônio – 
COPAT, para viabilizar a realização de contratações otimizadas de cadeiras 
diversas; 

 Realização da 1ª Contratação de Serviços de Marcenaria, com prévios estudos de 
levantamentos de custos e demandas, contemplando primeiro leque de peças 
feitas sob medida, confeccionadas para o prédio anexo; 

 Levantamento de demandas prementes para fornecimento e instalação de 
persianas e bandôs, no prédio anexo, culminando na 1ª Contratação da Ata 
registrada; 

 Apoio e Supervisão Arquitetônica de adaptação de layout em mudanças de 
setores diversos, destacando-se as unidades migradas para o Prédio Anexo. 
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Acompanhamento Técnico Arquitetônico em Serviços e Obras realizadas no TCE-MA 

 Supervisão de Serviços de Arquitetura nas finalizações na Obra do Prédio Anexo, 
tais como: verificações técnicas na instalação da sinalização horizontal e vertical 
de tráfego de veículos; acompanhamento técnico do projeto e execução de 
painéis móveis acústicos para divisão das salas de aula na Escola Superior de 
Controle Externo – ESCEX; supervisão de instalação de elementos de 
acessibilidade (barras, pisos táteis, guarda-corpos, e afins); supervisão da 
finalização de aplicação de piso tátil em pontos pendentes dos 03 (três) pisos do 
prédio anexo; instalação de revestimento acústico no Mini auditório, na Sala de 
Videoconferência e no Laboratório de Gravação de Vídeo-aula da ESCEX; 

 Acompanhamento técnico da instalação do aparato completo de bebedouros nos 
03 (três) pisos do Prédio Anexo do TCE-MA; 

 Fiscalização, acompanhamento técnico e recebimento processual das instalações 
e montagens da 1ª e 2ª Ordem de Serviços de Marcenaria, atinentes ao aparato 
dos 07 (sete) Gabinetes de Conselheiros, 03 (três) Gabinetes de Conselheiros 
Substitutos e 04 (quatro) Gabinetes de Procuradores de Contas. Acervo de 
armários de copa, rack’s de sala de reuniões, armários de assessoria e de toalete. 

Área de Comunicação Visual 

 Assessoria em ajustamentos de informações atinentes a placas de identificação do 

tipo de superfície; e desenvolvimento de estudo de novo protótipo para placas de 

portas (superfície), em modelo que possibilite a mudança de informações de 

forma mais prática e sustentável.  

 

4.4.1.4 Atividades da Supervisão de Serviços de Apoio – SUSAP 

Área de Serviços Efetuados para Manutenção das Instalações Prediais e dos Bens 

Patrimoniais 

 Mudança dos móveis e utensílios do Prédio Sede para Prédio II (anexo) dos 
gabinetes dos conselheiros e de seus respectivos setores; 

 Compra de 01(um) frigobar e de 02 (dois) gaveteiros para copa da Presidência do 
TCE-MA; 

 Mudança dos móveis e utensílios de diversos setores do Prédio Sede para Prédio II 
do TCE-MA; 

 Consertos hidráulicos nos banheiros masculino e feminino no piso térreo do 
Prédio Sede, no toalete da UTCEX 1, na SUVID e PRESI do TCE-MA; 

 Conserto das persianas (cortinas) das salas de reunião da UTCEX 2 e Assessorias da 
Presidência; 

 Reparos nas luminárias com substituição de lâmpadas e diversos setores do Prédio 
Sede do TCE-MA; 
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 Serviço de Higienização do Plenário do TCE-MA; 
 Contratação dos serviços de dedetização para o anexo e para Prédio Sede do TCE-

MA; 
 Consertos de 03(três) bebedouros antigos do Prédio Sede TCE-MA; 
 Aplicação de películas de controle solar em esquadrias pontuais no 2º pavimento 

do Prédio II do TCE-MA; 
 Serviços de capina na área externa próximo à casa de máquina da Sede do TCE-

MA; 
 Execução dos serviços de Dedetização, Desratização e Descupinização da Sede do 

TCE-MA; 
 Reparos de trincos, fechaduras e molas aéreas hidráulicas em diversos setores da 

Sede do TCE-MA; 
 Consertos de diversos móveis e utensílios de setores da Sede do TCE-MA. 

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 corrimãos; 
 Corte de grama; 
 Limpeza do auditório para os eventos realizados. 

Área de Controle de Recepção e Estacionamento 

 Orientação e monitoramento de visitantes; 
 Quantificação de visitantes; 
 Serviço de Prestação de Atendimento telefônico geral da Sede; 
 Foram recepcionados e identificados por nossos atendentes no último ano 3.690 

(Três mil, seiscentos e noventa) visitantes, os quais foram orientados até a 
chegada aos seus referidos destinos; 

 Foram feitas 29 (vinte e nove) autorizações de permanência dando acesso a 42 
(quarenta e duas) pessoas a permanecerem na sede, fora do horário de 
expediente convencional (08:00 às 14:00). 

Área de Copeiragem 

 Serviços de fornecimento de água e café para toda a sede, e servência de “coffee-
break” no intervalo das sessões do plenário; 

 Lavagem e higienização de todos os utensílios da copa; 
 Apoio à ESCEX – Escola Superior de Controle Externo, em eventos no auditório e 

laboratórios, quando ocorridos. 
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Área de Serviços Gerais 

 Locomoção de processos; 
 Reposição de água e copos nos bebedouros; 
 Transporte de mobílias diversas; 
 Entrega de materiais de expediente nos setores diversos da Sede do TCE-MA, em 

trabalho conjunto com a Supervisão de Almoxarifado - SUPAX. 
 

4.4.1.5 Atividades da Supervisão de Serviços de Transporte - SUSET 

Área de Prestação de Serviços de Transporte 

 Serviços rotineiros de transporte de servidores do TCE-MA para realização de 
atividades diversas no perímetro municipal (visitas, reuniões, cotações de custos, 
entre outros); 

 Planejamento e realização de viagens intermunicipais cobrindo mais de 144 (cento 
e quarenta e quatro) municípios do Estado do Maranhão, junto com a equipe das 
Unidades Técnicas de Controle Externas – UTCEX´s do TCE-MA, para 
acompanhamento do IEGM (Índice de Eficiência de Gestão Municipal);  

 Realização de viagens intermunicipais cobrindo 10 (dez) municípios do Estado do 
Maranhão, junto com a equipe das Unidades Técnicas de Controle Externos - 
UTCEX’s do TCE-MA, sendo que 09 (nove) para realização de auditorias de 
regularidade e 01 (uma) audiência pública. 

Quadro 42 - Quilometragem rodada dos veículos do TCE 

ANO DE 2019 

1º trimestre 4.991 

2º trimestre 6.694 

3º trimestre 8.690 

4º trimestre 7.679 

Total de Quilômetros Rodados 23.672 

 

Área de Serviços de Manutenção da Frota de Veículos 

 Elaboração do termo de referência e apoio técnico em processo licitatório junto a 
CLC/TCE-MA, visando a instituição de novo seguro para a frota de veículos 
automotores do TCE-MA; 

 Apoio técnico na operação de aditamento do contrato de serviços de manutenção 
e reposição de peças e acessórios; 

 Apoio técnico junto a elaboração do Edital de Contratação de fornecimento de 
combustível e lubrificantes para frota de veículos automotores do TCE-MA, em 
realização pela CLC/TCE-MA. 
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Quadro 43 - Custos com veículos do TCE 

 

 

TIPO DE DESPESA VALOR (R$) 

Despesas com Manutenção e Reposição de Peças e Assessórios R$ 213.935,70 

Despesas com Consumo de Combustíveis de Lubrificantes  R$ 125.627,96 

Despesas com Locação de Veículos R$ 92.847,46 

Despesas com Aquisição de Novos Veículos R$ 0,00 

TOTAL GERAL DE DESPESAS EM 2019 R$ 432.411,12 

 

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. São competências da CTPRO:   

 Receber e enviar documentos; 

 Verificar, examinar e classificar documentos; 

 Realizar pesquisas e consultas sobre processos já existentes, prestando informações gerais e 
específicas sobre o trâmite e o fluxo de documentos e processos; 

 Proceder ao apensamento e à juntada de processos, bem como ao desentranhamento de 
documentos, quando demandados; 

 Realizar a gestão do arquivo, zelando pela guarda e conservação dos documentos de longa 

 Temporalidade e, de acordo com o estabelecido na tabela de temporalidade, procedendo ao 
descarte; 

 Expedir documentos e correspondências do Tribunal, bem como realizar o controle desta 
atividade; 

 Efetuar a digitalização de documentos, quando necessário; 

 Realizar os atos citatórios e intimatórios emanados dos colegiados e relatores; 

 Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

R$213.935,70 

R$125.627,96 

R$92.847,46 

R$0,00 
Despesas com Manutenção e
Reposição de Peças e Assessórios

Despesas com Consumo de
Combustíveis de Lubrificantes

Despesas com Locação de Veículos

Despesas com Aquisição de Novos
Veículos
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4.5.1 Inovações/ avanços 

No ano de 2019, destacam-se como ações modernizadoras da gestão 

processual: 

Na SUPRO:  

 Melhor controle dos processos/documentos que deram entrada sobretudo no que se 
refere às entregas das prestações de contas dando mais celeridade ao processo;  

 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:  

 Mudanças realizadas no SCP fizeram com que os relatórios mensais/trimestrais 
fossem melhor produzidos; 

 Maior agilidade no envio dos processos aos órgãos de origem. 
Na SUPAR:  

 Trabalho realizado em conjunto com a SUPED proporcionou que espaços físicos 
dentro do arquivo fossem melhor aproveitados;  

 Trabalho realizado em conjunto com a SUAP na organização dos dossiês de pessoal do 
Tribunal. 

4.5.2 Atividades realizadas  

Quadro 44 - Processos recebidos e autuados 

NATUREZA QTDE 

Prestação de contas anual de gestão (Órgãos Estaduais) 148 

Prestação de contas anual de gestores/PM e CM 1050 

Representação 132 

Acompanhamento da gestão fiscal 442 

Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 199 

Denúncia 269 

Consulta 35 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual 2402 

Apreciação da legalidade dos atos e contratos 108 

Recursos de Revisão 50 

Recurso de Reconsideração 173 

Tomadas de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 976 

Tomadas de Contas Especiais 213 

Requerimentos diversos 1684 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta 101 

Vistas e cópias 394 

Outros 1411 

TOTAL DE REQUERIMENTOS RECEBIDOS 9787 
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Quadro 45 - Processos expedidos por natureza 

NATUREZA QTDE 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual 19 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal 21 

Correspondências diversas 8213 

Outros(requerimento/,certidão) 1039 

Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato 1839 

TOTAL DE PROCESSOS 11131 

Quadro 46 - Encaminhamento de prestações de contas 

NATUREZA QTDE 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 2071 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 3682 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 4355 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Entidades da Administração Indireta 127 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Câmaras Municipais 1037 

Prestação de Contas Anual de Governo - Estadual 199 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Adiantamento 15 

TOTAL DE PROCESSOS 11486 

Quadro 47 – Recepção, catalogação e arquivamento por natureza 

NATUREZA QTDE 

Processos c/ decisão pelo arquivamento por meio eletrônico 612 

Adiantamento 22 

Tomada de Contas Especial 38 

Auditoria 23 

Convênio, Contratos e Acordos 40 

Consultas 3 

Denúncia 66 

Encaminhamento de documentos 168 

Licitação 9 

Prestações de Contas anuais de Governo - PM 144 

Prestações de Contas Anuais de Gestores 31 

Requerimento 135 

Representação 16 

Processos Eletrônicos 425 

Solicitação de certidões, vistas e cópias, prorrogações de prazo 415 

TOTAL DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 2147 

Quadro 48 - Tramitação de outras informações 

NATUREZA QTDE 

Processo para atender/informar 158 

Processos atendidos e informados 93 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas 24 

Processos para arquivar 1535 

Processos enviados à SUPED, conf. Portaria nº 104/2018 1127 

TOTAL DE PROCESSOS 2592 
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4.6 Gestão da Tecnologia da Informação 

De acordo com a Resolução nº 215/2014/TCE/MA, a Superintendência de Tecnologia da 
Informação SUTEC  
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. 

4.6.1 Inovação/Avanços 

No ano de 2019, as ações de maior destaque foram as direcionadas para os 

seguintes produtos: a) Sistema de Processo Eletrônico - SPE (100% eletrônico); b) Modulo 

folha; c) Sistema de multas; d) Api rest; e) SAE - Sistema de Auditoria Eletrônica; f) 

Aquisição de servidor de alta performance tipo Blade; g) Switchs de core de fiber Chanel; 

h) Aquisição de nobreak 10kva para novo data center. 

 

4.6.2 Atividades realizadas 

Quadro 49 – Realizações na área de desenvolvimento de softwares 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

SAE – migração da base de dados; adequação dos casos de uso vinculados ao orçamento; 
adequações do projeto para 2019. 

REUNIRE -  adequação ao modulo de prestação de contas de 2018 

ePCA - adequações para prestação de contas 2018 

SPE - implantação 

SAAP PAINEL DE VINCULOS - Levantamento de requisitos, projeto e implementação do sistema; 
Treinamento dos usuários. 

SAAP FOLHA - Implementação de melhorias de desempenho e correção de bugs; Implementação 
de relatório de vínculos 

SAAP INATIVIDADE - Implementação de melhorias e correção de bugs 

SPE - Elaboração e ajustes de relatórios no sistema; Implementação do módulo de Diligências; 
Implementação de logs no sistema;  Correções e atualizações diversas, em todos os módulos 

Ministração de curso de capacitação no sistema SPE a 9 turmas de diversos setores 

Implementação de API de consulta de andamentos de processo via JSON 

Atualização no modelo do diário oficial, no sistema do diário eletrônico 

SACOP - migração do banco de dados para postgres; atualização do sistema para funcionar com 
o novo banco de dados; desenvolvimento de nova funcionalidade diligências; criação de 
relatórios gerenciais 

OBRA LEGAL - desenvolvimento de funcionalidades do sistema; criação de relatórios gerenciais 

TCE_API - atualização do sistema para funcionar com o novo banco de dados; desenvolvimento 
de nova funcionalidade para melhorar a velocidade de resposta das consultas 

SAAP - Folha de Pagamento - Reprogramação de rotinas para otimização de desempenho;  
Criação de relatórios; Correções de bugs e usabilidade do sistema 



 

 
 

Página | 67 
 

SAAP - Painel de Vínculos (módulos cliente e auditor); Análise de requisitos; Criação do modelo 
da base de dados; Desenvolvimento do sistema; Testes; Criação de relatórios; Adição de 
funcionalidade de envio de justificativas em massa; Melhorias de desempenho;  

Sistema de Centralização de Multas ADM: Modelagem do banco de dados; Implementação da 
função de login e controle de sessão; Implementação da função de cadastro, listagem, edição e 
exclusão de tipos de multas e multas; Implementação da função de visualização e gerenciamento 
de solicitações de atendimento; Implementação de mural de multas com diversos filtros de 
busca; Implementação de gerador de relatório do mural de multas em csv e pdf;  

Sistema de Centralização de Multas Usuário Externo: Implementação da função de login e 
controle de sessão; Implementação da função listagem de multas pendentes do usuário; 
Implementação da função de listagem de parcelas e envio de comprovante pdf; Implementação 
de mural de multas com diversos filtros de busca; Implementação de gerador de relatório do 
mural de multas pdf 

SAE IMPORTAÇÃO: Incorporação do módulo importação ao Sistema de Auditoria Eletrônica; 
Criação de camadas de validação e conversão de arquivos da remessa para fatos contábeis; 
criação de nova rotina de contabilização em conformidade com o processo de importação; 
manutenção do relatório razão; implementação dos processos de abertura de crédito adicional e 
descentralização de crédito;  

SUVID - Desenvolvimento do módulo de dentista e vacinação do sistema de Prontuário 
Eletrônico do Paciente; Alterações de front-end do sistema de Avaliação Anual de Saúde 

CONTAS NA MÃO - Levantamento de Requisitos para segunda versão do Contas na Mão 

SEGURANÇA INTERNO - Diversas mudanças no backend; Treinamento dos novos estagiários 

SACOP - desenvolvimento de nova funcionalidade diligências; criação de relatórios gerenciais;  
atualização de telas 

OBRA_LEGAL - desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema; atualização da base de 
dados baseado na nova modelagem; atualização das telas do sistema 

TCE_API - atualização do sistema para funcionar com o novo banco de dados; desenvolvimento 
de nova funcionalidade para melhorar a velocidade de resposta das consultas; criação de novas 
consultas 

SAAP – INATIVIDADE: Correções de bugs e Melhorias no Desempenho 

SAAP - FOLHA DE PAGAMENTO: Correções de bugs e usabilidade do sistema 

SAAP - PAINEL DE VÍNCULOS (módulos cliente e auditor): Reprogramação de rotinas para 
otimização de Desempenho; Criação de relatórios gerenciais e de dados estatísticos; Criação de 
rotinas de homologação automática de vínculos para casos específicos 

PLENÁRIO DIGITAL - manutenção periódica no sistema 

CONSULTA DE PROCESSOS - manutenção periódica no sistema 

SISTEMAS DA OUVIDORIA (LAI e CADASTRO DE MANIFESTAÇÃO) - manutenção periódica no 
sistema 

CERTIDÃO DE DÉBITO E TÍTULO EXECUTIVO - manutenção periódica no sistema 

SPE - Sistema de Processo Eletrônico - Otimização de desempenho em diversos módulos; Criação 
de Alerta no processo para Processos Sob Revisão, Sub Judice; Atualizado Relatórios de Pauta, 
Deliberação, Processos (na busca da página inicial); Inclusão de Alertas no módulo de protocolo 
para recebimento de documentos; Integração do Módulo de Multas; Ajustes na Assinatura 
Eletrônica de documentos; Correções de bugs e erros 

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - Sistema interno - correções de bugs; automatização do relatório de 
Defesa do exercício de 2017; automatização do relatório de Diligência; atualização do relatório 
de Administração Direta; atualização do relatório de Levantamento; automatização do relatório 
de Contas de Governo; atualização das análises de licitações 
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FINGER – Ferramenta Informatizada de Gestão Responsável - correções de bugs; 
desenvolvimento da funcionalidade de Pedidos de Reanálise do portal da transparência; criação 
de relatórios de gerências; automatização da entrega da declaração do LRF 

CONVÊNIO WEB - manutenção no sistema 

SAAP – INATIVIDADE - Correções de bugs e melhorias no desempenho 

SAAP - FOLHA DE PAGAMENTO - Correções de bugs e usabilidade do sistema; Melhorias de 
desempenho; Alteração na página inicial do acesso externo 

SAAP - PAINEL DE VÍNCULOS (módulos cliente e auditor) - Criação de rotinas de homologação 
automática de vínculos para casos específicos; Criação de Relatórios de auditoria de produção no 
módulo interno 

AUTENTICA - Concepção do sistema; Implementação; Testes e análises de risco 

SISTEMAS DA OUVIDORIA(LAI e CADASTRO DE MANIFESTAÇÃO) - manutenção periódica no 
sistema 

CERTIDÃO DE DÉBITO E TÍTULO EXECUTIVO - manutenção periódica no sistema 

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - Sistema interno; correções de bugs; Criação de relatórios de Contas 
de Governo 2018; Criação de relatórios de Diligências; Criação de relatórios gerenciais; Criação 
do relatório de defesa; Implementação da funcionalidade de exportação e movimentação 
automática 

CENTRALIZAÇÃO DE MULTAS - Correção de bugs; Criação de novos filtros de busca do mural; 
Remodelagem de banco de dados e regras de negócios se suas implementações 

GESTORES E SIGER - Correção de bugs; Adequação do sistema para plataforma Docker 

SUVID - Implementação do modulo de psicólogo; Implementação do modulo de dentista;  
manutenção corretiva do sistema 

CIDADÃO NO CONTROLE - Implementação do novo portal 

TCE-API - Atualização e inserção de novos endpoints 

Quadro 50 - Atividades de suporte desenvolvidas no ano 

ATIVIDADES DE SUPORTE 

 

Manutenção de Cluster Wildfly 13 

Gerenciamento de serviço de replicação do servidor de banco de dados Postgresql 9.5  

Suporte técnico ao cluster Vmware 

Suporte  e acompanhamento ao sistema de importação SAE 

Suporte e acompanhamento ao sistema de ePCA (prestação de contas eletrônico) 

Manutenção de Storage de altíssima performance SSD 

Suporte e manutenção do FW Checkpoint 

Suporte e manutenção da página do TCE 

Suporte e manutenção do serviço de e-mail (ZIMBRA) 

Manutenção do sistema de roteamento BGP 

Suporte e manutenção da página do TCE 

Suporte e manutenção portal da transparência 

Suporte e manutenção portal ECONEX 

Suporte e manutenção do serviço de e-mail (ZIMBRA) 

suporte e manutenção na rede do anexo TCE 

Gerenciamento de webservices TCE-API 

Manutenção e gerenciamento de sistema de Firewall SOPHOS 
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Gerenciamento de software de vulnerabilidades DYNATRACE 

Manutenção do sistema de base de conhecimento 

apoio na configuração do novo nobreak do datacenter 

Manutenção das VLANs dos setores e prédios e wifi 

 
Em face do contrato Nº 019/2017-SUPEC/COLIC-TCE/MA, que se refere à 

contratação de serviços terceirizados de TI de solução integrada com fornecimento de 

ativos (computadores, notebooks e impressoras) com prestação de serviços de 

atendimento aos usuários internos, a unidade de supervisão do atendimento ao usuário 

teve a atribuição em dar continuidade à fiscalização na distribuição e prestação dos 

serviços da empresa contratada, acompanhando a gestão do parque computadores ativos 

novos e legados (computadores, notebooks e impressoras). 

Em função da contratação de outsourcing, atualmente estão presentes no 

parque de informática 600 (seiscentos) computadores, 50 (cinquenta) notebooks e 65 

(sessenta e cinco) impressoras multifuncionais, todos ativos novos, que totalizam 

715(setecentos e quinze) equipamentos de informática. 

Assim, em 2019, diante da fiscalização de todo o trabalho executado pela 

Empresa no Órgão, foi identificado através de pesquisa acerca da qualidade do 

atendimento aos usuários onde de um total de 3036 (três mil e trinta e seis) 

atendimentos, de 46 (quarenta e seis) foram respondidas das quais 20 (vinte) tiveram 

avaliação positiva, enquanto 02 (duas) tiveram avaliação negativa, o que equivale 

respectivamente a 98%, e 2%. 

 

Quadro 51 - Quantidade de atendimentos aos usuários internos do TCE/MA 
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ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS INTERNOS DO TCE/MA QUANTIDADE 

Atendimento ao usuário em janeiro 244 

Atendimento ao usuário em fevereiro 428 

Atendimento ao usuário em março 194 

Atendimento ao usuário em abril 303 

Atendimento ao usuário em maio 341 

Atendimento ao usuário em junho 251 

Atendimento ao usuário em julho 188 

Atendimento ao usuário em agosto 225 

Atendimento ao usuário em setembro 233 

Atendimento ao usuário outubro 223 

Atendimento ao usuário novembro 210 

Atendimento ao usuário em dezembro 176 

TOTAL 3.016 

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 em diversos pontos de rede do TCE 

Atualização do software de digitalização das impressoras da: SUAPE/ARQUIVO,CTPRO e 
REPROGRAFIA em conjunto com a empresa fornecedora 

Fiscalização, supervisão e monitoração da central de serviços (microcity) 

Manutenção no sistema dos correios SIGEP no CTPRO 

Monitoramento do sistema de gerenciamento de incidentes - CA Service Desk Manager  

Manutenção preventiva nos computadores, notebook e impressoras 

Criação e manutenção de contas de usuários no AD/e-mail e sistemas legados do TCE 

Instalação dos novos switchs nos racks 01 a 07 

Acompanhamento e gestão do sistema de gerenciamento de impressão - inclusão das 
impressoras jato de tinta (legado do TCE) 

Remanejamento de computadores entre setores 

Suporte e Manutenção no sistema dos correios SIGEP no SUPED/CTPRO 

Substituição dos AP´s wifi pelos novos AP´s wifi na sede e anexo do TCE 

Apoio na instalação do nobreak do novo datacenter 

Instalação do Windows 10 em computadores da SUTEC e LAB2 da ESCEX 

 

4.6.3 Outras atividades 

 Manutenção no Sistema de CFTV - atualização e substituição de câmeras. 
 Páginas impressas em 80 impressoras laser contabilizadas no PaperCut: 1.121.824 

mil páginas.          
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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, como parâmetro, nos editais e Minutas de Contrato das disposições 
contidas na Portaria nº409-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.     

 Implantação e Utilização de mecanismos eletrônicos de gestão e fiscalização dos 
Contratos do TCE (SCO).         

 Estudos, pesquisas e elaboração do Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos 
Administrativos do TCE.         

 Estudo e utilização, nos editais, do novo Decreto do Pregão Eletrônico nº 
10.024/2019.        

4.7.2 Atividades realizadas 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos gerenciou e executou diversas 

atividades relacionadas às contratações públicas realizadas por este Tribunal no exercício 

de 2019, dentre as quais, destaca-se a realização de 15 (quinze) pregões eletrônicos, 02 

(dois) pregões presenciais, a emissão de 110 (cento e dez) pareceres, dos quais 82 

(oitenta e dois) foram emitidos pela Assessoria Jurídica junto à COLIC, formalização de 91 

(noventa e um) instrumentos contratuais, 330 (trezentos e trinta) comunicações, 39 

(trinta e nove) registros de cumprimento de sentença e 152 (cento e cinquenta e duas) 

publicações. Das licitações realizadas no ano de 2019, o TCE/MA obteve uma economia 

de R$ 2.556.816,16 (dois milhões quinhentos e cinquenta  seis mil oitocentos e dezesseis 

reais e dezesseis 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 19 

Aditivo de prorrogação/reajuste 31 

Aditivo valor/prazo 0 

Aditivo de valor (acréscimo ou supressão) 0 

Revisão 0 

Repactuação 2 

Reajuste 1 

Outros 2 

TOTAL 28 

COMUNICAÇÕES 

Memorando 72 

Despacho 212 

Ofício 38 

Notificação 8 

Outros 0 

TOTAL 330 

PARECERES  DA 
ASSESSORIA 

JURÍDICA 

Dispensa de licitação 18 

Pagamento de indenização 3 

Aditivos aos contratos 19 

Aplicação de penalidade 1 

Reajuste/revisão/repactuação  4 

Análise da minuta do contrato 2 

Termo de doação 2 

Inexigibilidade de licitação 10 

Termo de adesão 0 

Convênios 3 

Solicitação de adesão à ata de registro de preços 8 

Análise de edital de licitação 12 

Outros 0 

TOTAL 82 

LICITAÇÃO 

Pregão eletrônico 15 

Pregão presencial 2 

Concorrência 0 

Outros 0 

TOTAL 17 

INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS 

Aditivos 25 

Apostilamento 3 

Ata de registro de preços 30 

Contratos 16 

Erratas 9 

Termo de reconhecimento de dívida 5 

Outros 3 

TOTAL 91 

PROCESSOS DE 
APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE 

Notificações / Relatórios de Defesa / Relatórios de Recurso/ Termos de 
Aplicação de Penalidade 

3 

TOTAL 3 

OUTROS Registro de Cumprimento de Sentença 39 

TOTAL 39 
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Quadro 54 – Publicações no período 

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE 

Avisos de Licitação 24 

Resenhas 106 

Outros 22 

TOTAL 152 

Quadro 55 – Detalhamento das licitações realizadas no exercício 

PROCESSO 
IDENTIFICAÇÃO 

LICITAÇÃO 
OBJETO 

VALOR 
ESTIMADO 

VALOR 
ADJUDICADO 

ECONOMIA ADJUDICATÁRIO 

8282/2018 PE 014/2018* 
Registro de Preços 
para cadeiras e 
estofados novos 

2.403.129,65 1.207.264,80 1.195.864,85 

FLEXFORM; HGC 
TAVEIRA; 
CENTRA 
MÓVEIS; 

MILANFLEX e 
BELCHAIR 

8488/2018 PE 016/2018 

Contratação de 
serviços contínuos de 
manutenção de 
elevadores Atlas 
Schindler 

31.800,00 15.900,00 15.900,00 
NORDESTE 

COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA 

10130/2018 PE 017/2018 
Registro de Preços 
para locação de 
veículos automotores 

325.118,00 274.198,00 50.920,00 
EGEL LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS 

LTDA 

8494/2018 PE 018/2018* 

Registro de Preços 
para Material 
Permanente de 
Informática 

6.964.703,44 6.886.201,00 78.502,44 

FONMART 
TECNOLOGIA; 

PRIMEIRO TIME 
e FAST HELP 

143/2019 PE 001/2019** 

Contratação de 
empresa especializada 
no serviço de 
agenciamento de 
viagens 

95.200,00 0,00 95.200,00 
P&P TURISMO 

EIRELI 

10213/2018 PE 002/2019 
Registro de Preços 
para materiais de 
consumo 

206.415,68 148.994,50 57.421,18 

L H DURANS 
PINHEIRO; A C S 

CATANHO e L 
DA SILVA 

COMÉRCIO 

10276/2018 PP 001/2019 
Registro de Preços 
para combustíveis 

302.250,00 277.750,00 24.500,00 

LS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 
(POSTO 

NATUREZA) 

10222/2018 PP 002/2019 

Registro de Preços 
para serviços de 
organização de 
eventos 

258.556,40 169.999,20 88.557,20 

ENPHOC – 
EVENTOS, 

MARKETING E 
TURISMO LTDA 

200/2019 PE 003/2019 
Registro de Preços 
para materiais de 
consumo 

157.620,50 112.650,00 44.970,50 

A C S Castanho; 
Sucesso 

Comércio; A C 
Locações 

7424/2018 PE 005/2019 

Contratação de 
empresa para elaborar 
o Planejamento 
Estratégico 2019-2027 
do TCE usando BSC 

95.281,65 68.895,00 26.386,65 
MBS Estratégias 

e Sistemas 

9425/2018 PE 006/2019 
Registro de Preços 
para equipamentos 
odontológicos 

8.543,33 8.532,54 10,79 

Domínio 
Comércio de 

Equipamentos – 
Eireli 

201/2019 PE 007/2019 
Registro de Preços 
para aquisição de 
materiais de consumo 

23.116,88 13.692,04 9.424,84 S V de S Ferreira 
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6238/2019 PE 008/2019 

Registro de Preços 
para contratação de 
serviços de instalação 
e fornecimento de 
tapetes, películas e 
persianas 

403.275,00 176.980,50 226.294,50 
G P Comércio/ A 

R dos S Lima 
Com e Ser 

5243/2019 PE 09/2019 
Registro de Preços 
para acessórios de 
banheiro 

26.868,00 18.229,95 8.638,05 
Sucesso 

Comércio e 
Serviços Eireli 

210/2019 PE 10/2019 
Registro de Preços 
para materiais 
odontológicos 

76.769,94 59.659,10 17.110,84 
D F Comercial 
Odontológica 

Ltda 

7867/2019 
PE 11 e 

12/2019*** 

Registro de Preços 
para aquisição, 
instalação e 
montagem de 
equipamentos 
odontológicos 

113.064,62 59.950,30 53.114,32 

Prhodent 
Comercio de 

Produtos 
Hospitalares e 
Dentarios/ V S 

Costa & Cia Ltda 

VALOR TOTAL ADJUDICADO 11.491.713,09 9.498.896,93 1.992.816,16   

Notas:  
O grupo 1 da licitação 006/2019, cujo valor estimado era de R$ 59.243,29, foi fracassado. Logo, o cômputo da economia se refere 
apenas ao Grupo 02, que foi licitado eficazmente. 
* Houve item cancelado em ambas as licitações 
** O valor em questão se refere ao custo com as taxas de agenciamento. 
***O Pregão 11/2019 foi suspenso e depois republicado sob novo número, 12/2019. 
OBS: O PE 004/2019 foi anulado, por este motivo não consta na tabela. 
 

Quadro 56 – Detalhamento das licitações realizadas - FUMTEC 

PROCESSO 
IDENTIFICAÇÃO 

LICITAÇÃO 
OBJETO 

VALOR 
ESTIMADO 

VALOR 
ADJUDICADO 

ECONOMIA ADJUDICATÁRIO 

7070/2019 
PE 13/2019 

Registro de Preços 

para contratação de 

serviços de 

informática por hora 

de serviços técnicos 

1.223.640,00 659.640,00 564.000,00 

PD Case 

Informática 

Ltda* 

* Cabe observar que este é o valor anual global mínimo do contrato, considerando que serão pagas, no mínimo, 1.000 (mil) horas 

trabalhadas por mês. O prazo contratual total é de 60 (sessenta) meses, isto é, 5 (cinco) anos. 

 

Quadro 57 – Demonstrativo das contratações diretas- TCE-MA 

PROCESSO OBJETO 
VALOR ANUAL 
CONTRATADO 

(R$) 

TIPO DE 
CONTRATAÇÃO DIRETA 

CONTRATADO 

187/2019 
Prestação de serviço de 
agenciamento de viagens* 

100,00 dispensa/emergência 
Maratur Maranhão 

Turismo LTDA 

5459/2019 
Prestação de serviços de 
Desinsetização/desratização 

16.950,00 dispensa/valor 
Blitz Dedetizadora 

e Serviços 

22/2019 Aquisição de cafeteira 940,00 dispensa/valor Olívio J. Fonseca 

5756/2019 
Seguros (raio, incêndio, explosão e 
danos elétricos) 

9.500,00 dispensa/valor 
Mapfre seguros 

gerais 

12/2019 
Aquisição de fragmentadoras de 
papel 

830,00 dispensa/valor 
Universal 

Informática 

1354/2019 
Aquisição de aparelhos telefônicos 
e rádios 

1.437,40 dispensa/valor Comercial Barros 

6392/2019 
Prestação de serviços de 
elevadores** 

0,00 inexigibilidade   
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5487/2019 
Realização de curso in company 
sobre responsabilização de agentes 
públicos segundo o TCU. 

20.000,00 inexigibilidade Instituto Prime 

 5754/2019 
Realização do curso prático sobre 
análises das demonstrações 
contábeis aplicada ao setor público. 

48.000,00 inexigibilidade Instituto Prime 

1127/2019 
Consulta a banco de dados 
CPF/CNPJ 

96.686,16 inexigibilidade SERPRO 

8471/2018 
Sistema menthor e mensageria do 
e- social 

1.070.662,30 inexigibilidade 
OSM Consultoria e 

Sistemas LTDA 

6469/2019 Aquisição de TV e frigobar 7.695,00 dispensa/valor Liliane 

6466/2019 Aquisição de SOFTWARE 7.470,00 dispensa/valor Totalcad 

8648/2019 Aquisição de frigobar 1.099,00 dispensa/valor Magazine Liliane 

7231/2019 
Prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva 
do grupo gerador do TC 

5.748,00 dispensa/valor 
Hamal serviços 

LTDA 

7435/2019 
Aquisição de rádios portáteis para a 
GASIP 

3.100,00 dispensa /valor Casa Arruda 

9397/2019 
Prestação de serviços de 
informática 

223.080,00 
dispensa 

/emergência 

Senior Team 
Projetos e 
Soluções 

6392/2019 
Prestação de serviços de 
manutenção de elevadores*** 

9.360,00 
dispensa 

/emergência 
Atlas Schindler 

7379/2019 Assinatura eletrônica de revista  10.582,08 inexigibilidade Zênite Fácil 

9608/2019 
Aquisição de material de 
expediente (estilete, cola, fita,..) 

7.075,42 dispensa Dictum 

9817/2019 
Serviços de manutenção de 
telefonia 

11.730,00 dispensa 
Construforte 
Tecnologia 

9990/2019 
Serviços de manutenção de recarga 
de extintores 

13.763,00 dispensa 
Prevenção 

Extintores LTDA 

10111/2019 Aquisição de aparelhos de televisão 2.798,00 dispensa 
Magazine Liliani 

LTDA 

8723/2019 Aquisição de fardamento 4.400,00 dispensa 
Radson’s 

Confecção 

9287/2019 Assinatura de Curso Online 14.580,00 inexigibilidade 

Instituição alura 
Comércio de Livros 

e Treinamentos 
LTDA 

9392/2019 Gestão documental do arquivo****   inexigibilidade 
AC Serviços e 

Suporte Técnico 

9371/2019 
Horizonte Tecnologia da 
Informação 

4.689,00 inexigibilidade 
Horizonte 

Tecnologia de 
Informática LTDA 

9104/2019 Assinatura da Plataforma fórum 391.518,00 inexigibilidade Editora Forum 

VALOR TOTAL CONTRATADO 1.983.793,36     
*Valor unitário da taxa de agenciamento          
**Parecer pela não contratação          
*** Valor Mensal          
**** Não houve a efetiva contratação em 2019, por esta razão não consta o valor. 
OBS. Não houve contratação direta – FUMTEC. 
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4.7.3 Outras atividades 

 Elaborar Edital de Licitação, analisar Termos de Referência e Projetos Básicos, fase 
interna e externa da licitação, alimentar e acompanhar os diversos sistemas de 
controle (SACOP, SCO, Transparência, Publicações etc.).  

 Fazer a gestão/gerenciamento de todos os Contratos/Convênios em que o TCE é 
parte. Analisar e Emitir Parecer sobre Reajuste, Repactuação, Revisão, Aditivos, 
Apostilamentos, Termo de Reconhecimento de Dívida etc.; publicar Nota de 
Empenho/Contrato/ Aditivo; elaborar Aditivo/ Apostilamento/Termo de 
Reconhecimento de Dívida; elaborar Análise de Defesa/ Análise de Recurso 
(penalidades); inserção das Notas de Empenho, Contratos, Aditivos, Termo de 
Reconhecimento de Dívida e Apostilamento no SACOP e SCO.    

 Atendimento/Consultoria a outras Comissões de Licitação /Pregoeiros de outros 
órgãos públicos do Estado e Municípios (pessoalmente e por telefone) e 
questionamentos ou pedidos de informações sobre licitações de outros órgãos 
feitos por terceiros (cidadãos) ou licitantes.       

 Responder eventuais Auditorias realizadas pelo Controle Externo.  
           

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. São suas atribuições: 

 Propor normas, políticas e diretrizes relativas à gestão patrimonial do TCE/MA;  

 Adotar medidas necessárias à proteção e à conservação do patrimônio, inclusive mediante 
securitização, propositura e uso de soluções corporativas fornecidas por recursos de computação;  

 Planejar, coordenar e controlar o fornecimento, a conservação, a guarda e a distribuição de bens 
patrimoniais e de consumo no âmbito do Tribunal, assim como realizar inventário e promover a 
baixa patrimonial ou o desfazimento de bens;  

 Disseminar boas práticas de manutenção e conservação de bens entre as unidades do Tribunal;  

 Manter sob sua guarda e responsabilidade documentos, títulos, processos e escrituras relativos ao 
registro de bens imóveis de propriedade do Tribunal;  

 Planejar e gerenciar a aquisição de bens patrimoniais e de consumo no âmbito do Tribunal;  

 Organizar e controlar o cadastro de fornecedores do Tribunal;  

 Gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação necessárias ao desempenho; 

 Desenvolver outras práticas inerentes à sua finalidade. 
 

4.8.1 Atividades realizadas 

 Implantação do Sistema de Código de Barras visando uma maior celeridade e 
eficiência no controle patrimonial do TCE/MA (Inovação). 

 Inclusão/alteração de usuários no sistema E-mat. 
 Relatórios para compor a Prestação de Contas Anual do TCE de acordo com o 

Decreto 34.550/2018, de 09 de novembro de 2018. 
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 Relatórios para compor a Prestação de Contas Anual do TCE, de acordo com a IN TCE n. º 
26/2011. 

 Levantamento de inventário das salas do Conselheiros, Conselheiros Substitutos, 
Procuradores e demais setores, do último andar do prédio sede.  

 Levantamento de necessidades para troca de cadeiras em uso nos diversos 
setores do TCE, feito em parceria com a SUARQ.  

 Remanejamento de diversos bens permanentes entre vários setores do TCE e a 
guarda de bens considerados inservíveis para o uso deste TCE. 

 Avaliação de bens de informática, para disponibilizar em processo de doação.  
 Ateste e termo de recebimento de Nfs - processo 10865/2017.  
 Lançamento de Nfs de bens permanentes, tombamentos e distribuição desses bens. 
 Cotação de preços no comércio local. 
 Elaboração de termo de referência para instrução de processo licitatório. 
 Processo de prorrogação para manutenção e atualização do E-mat. 
 Ateste e termo de recebimento de Nfs - processo 10865/201.   

Quadro 58 – Demonstrativo de compras 

N° PROCESSO EMPRESAS(S) OBJETO VALOR 

10213/2018 L. H. DURANS PINHEIRO ÁGUA MINERAL (COPO E GARRAFÃO) 19.500,00 

11235/2017 A. SILVA SERVIÇOS APARELHOS TELEFÔNICOS 4.496,25 

200/2019 DICTUM DISTRIBUIÇÃO PAPEL A 4, RESMA 7.075,00 

10213/2018 L H DURANS PINHEIRO ÁGUA MINERAL, COPO 200 ml E GARRAFÃO 
20 litros 

13.015,00 

7210/2018 SUCESSO COMÉRCIO PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO 15.928,00 

11235/2017 A SILVA SERVIÇOS ODORIZADOR DE AMBIENTE, BOM AR 417,50 

10213/2018 A C S CATANHO AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, LEITE E BISCOITO 17966,6 

11235/2017 A SILVA SERVIÇOS ÁLCOOL GEL 1.481,76 

10213/2018 L H DURANS PINHEIRO ÁGUA MINERAL SEM GÁS  13.015,00 

7210/2018 SUCESSO COM. E SERVIÇO PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 18.892,00 

200/2019 A C S CATANHO COPO CAFÉ E ÁGUA, 80 E 180 ML 1.900,00 

10503/2017 G ARAÚJO EIRELI – ME  MATERIAL DE CONSUMO 2.120,00 

10213/2018 L H DURANS PINHEIRO ÁGUA MINERAL NATURAL GARR. 20 L 19500 

10213/2018 A C S CATANHO AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, LEITE, BISCOITO 13.745,40 

7210/2018 A C S CATANHO ÁLCOOL GEL PARA MÃOS 2.880,00 

200/2019 A C LOCAÇÕES LTDA PAPEL A 4 3.537,50 

9608/2019 A C LOCAÇÕES LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE 7057,42 

11235/2017 A SILVA SERVIÇOS, CONSULT MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.515,50 

TOTAL 169.042,93 
 

Quadro 59 – Suprimento de Fundos - Adiantamento 

N° PROCESSO SUPRIDO OBJETO VALOR 

334/2019 Marcos Aurélio Gomes de Oliveira 9621 R$ 3000.00 

846/2019 Marcos Aurélio Gomes Oliveira 9621 R$ 3.000,00 

7100/2019 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 R$ 3.000,00 

TOTAL 9.000,00 
 


