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APRESENTAÇÃO 

A atividade de controle externo deve ser exercida tendo como foco constante a busca da 

efetividade como forma de contribuir para o aprimoramento da gestão pública. O 

desenvolvimento adequado das políticas públicas resulta em benefícios concretos para a 

sociedade e aponta caminhos que podem levar à solução dos problemas hoje existentes em 

áreas essenciais como educação, infraestrutura, saúde, segurança pública, entre outras. 
 

Na busca de melhor cumprir sua missão constitucional, o TCE maranhense tem promovido 

uma série de mudanças em sua estrutura organizacional e forma de atuação que preparam 

a instituição para os desafios de um controle externo cada vez mais ágil, eficaz, seguro e 

transparente. 
 

O Relatório Anual de Gestão que você lê agora, apresenta os principais procedimentos 

realizados pela instituição em sua atividade precípua, acompanhados de indicadores que 

demonstram inequívoca evolução em todas as dimensões do processo de acompanhamento 

das ações de gestão pública realizadas pelos fiscalizados do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão. 
 

Trata-se de instrumento indispensável que atende ao princípio constitucional da 

transparência, já incorporado à cultura organizacional de nosso órgão e que se manifesta, 

entre outras ações concretas, na ampla e irrestrita divulgação, por todos os meios possíveis, 

das informações de interesse público relacionadas à atuação do TCE; do permanente diálogo 

com os cidadãos e a sociedade civil organizada por intermédio de todos os instrumentos 

previstos na legislação; pela diligente atuação da Ouvidoria do TCE, instância cada vez mais 

conhecida e demandada na viabilização de soluções no âmbito da gestão pública; no 

fortalecimento das relações interinstitucionais, medida necessária a uma atuação mais 

célere e efetiva, cuja ativa participação na Rede de Controle da Gestão Pública é o símbolo 

maior, entre outros aspectos semelhantes. 
 

Convido todos à leitura deste Relatório de Gestão para que possam conhecer a diversidade 

de aspectos que caracterizam a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e 

identificar a estreita relação existente entre controle externo efetivo e boas práticas na 

esfera da gestão pública. 
 

O conhecimento mais detalhado de nossa forma de atuação e do papel constitucional que 

nos foi atribuído pode estimular uma das formas de exercício da cidadania que é aquela que 

permite a todos e a cada um cobrar das instituições republicanas que atuem sempre dentro 

de princípios éticos, em obediência às leis e na defesa do bem-estar da sociedade. Boa 

leitura. 
 

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 

Conselheiro Presidente 
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1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO 

1.1 Missão institucional 

1.2 Relação dos administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores 

 

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 Natureza e funcionamento 

O Tribunal é órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Pleno ou 

pela Primeira e Segunda Câmaras. O Pleno do Tribunal é integrado por todos os 

Conselheiros e Conselheiros Substitutos e é presidido pelo seu Presidente, reunindo-se 

todas as quartas-feiras para a deliberação dos assuntos de maior relevância, na forma 

disciplinada pelo art. 20 do seu Regimento Interno. 

Compõem o Tribunal as Primeira e Segunda Câmaras, integradas cada uma por 

três Conselheiros, cinco dos quais escolhidos pelo Plenário, para mandato de dois anos, 

findo os quais dar-se rodízio automático por igual período. 

 

Fiscalizar e orientar a gestão pública em benefício da sociedade. 
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A Primeira Câmara, presidida pelo Presidente do Tribunal na gestão 

imediatamente anterior, reúne-se às terças-feiras e a Segunda Câmara, presidida pelo 

integrante mais antigo no cargo de Conselheiro, reúne-se às quintas-feiras e suas 

competências encontram-se disciplinadas no art. 21, do Regimento Interno do Tribunal. 

Nenhuma sessão de Colegiado pode ser realizada sem a presença de representante do 

Ministério Público de Contas. 

Os Conselheiros substitutos, em número de três, participam dos colegiados e 

substituem os Conselheiros em seus afastamentos e impedimentos legais. 

O Regimento Interno preconiza em seu artigo 28, que o Tribunal se reunirá, 

anualmente, na Capital do Estado, no período de 07 de janeiro a 19 de dezembro. 

Em meio a um ano atípico, com a decretação de pandemia, pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS, causada pelo novo coronavírus (covid-19), houve necessidade de 

adaptação das sessões realizadas pela Corte, através da instituição do trabalho remoto. O 

novo modelo de trabalho possibilitou manter o Tribunal em pleno funcionamento, 

cumprindo suas competências, ao mesmo tempo que colocou como prioridade a segurança 

de todos, uma vez que medidas de afastamento eram necessárias para o enfrentamento 

ao risco de contágio. Face a peculiar situação, foram incluídos ao art. 28, do Regimento 

Interno, os parágrafos 3º e 4º, e editada Resolução específica para disciplinar a matéria. 

1.4 Competência de representação 

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 

maranhense e brasileiro, mesmo que por vezes de forma remota. 

Devido a pandemia, foi reduzida a participação da Corte em encontros, 

congressos, cursos, fóruns, seminários, solenidades nacionais e, também, o recebimento 

de visitas presenciais, no entanto foram mantidos os contatos de forma virtual com 

membros do Governo, Assembleia Legislativa, Órgãos Estaduais e Municipais, autoridades 

do TCU e de outros Tribunais de Contas. 
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1.5 Capital humano institucional 

O Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão, aprovado pela Lei nº. 11.134, de 21 de outubro de 2019, conta com 389 cargos 

efetivos aprovados. Ao final de 2020, o TCE contabilizou 289 cargos ocupados e 103 vagos. 

Dos 289 ocupados, 39 já alcançaram o tempo necessário para aposentadoria, embora 

permaneçam em exercício.  

Quadro 1 – Movimentação da força de trabalho em atividade  

Capital Humano no TCE 
Ocupados 

Vagos 
01-Jan-2020 01-Jan-2021 Variação 

1. Conselheiros 7 7 0 0 

2. Substitutos de Conselheiros 3 3 0 0 

3. Procuradores do Ministério Público de Contas 4 4 0 0 

4. Servidores do Quadro Efetivo * 289 286 -3 103 

4.1 Efetivos - Nível Superior 178 177 -1 53 

4.2 Efetivos - Nível Médio 87 85 -2 50 

4.3 Efetivos - Nível Fundamental* 24 24 0 0 

5. Quadro Especial 8 4 -4 0 

5.1 Especial – Nível Superior 0 0 0 0 

5.1 Especial – Nível Médio 5 2 -3 0 

5.1 Especial – Nível Fundamental 3 2 -1 0 

6. Servidores à Disposição do Tribunal** 120 121 1 0 

6.1 A disposição - Nível Superior 25 26 1 0 

6.2 A disposição - Nível Médio 75 75 0 0 

6.3 A disposição - Nível Fundamental 20 20 0 0 

7. Servidores Exclusivamente Comissionados 132 133 1 0 

7.1 Exc.Comissionado – Nível Superior 80 81 1 0 

7.1 Exc.Comissionado – Nível Médio 48 48 0 0 

7.1 Exc.Comissionado – Nível Fundamental 4 4 0 0 

Total de Membros e Servidores 563 558 -5 103 

8.Estagiario *** 73 46 -27 0 

8.1 Nível Superior 39 33 -6 0 

8.2 Nível Médio (Técnico) 33 13 -20 0 

8.3 Curricular (não remunerado) 1 0 -1 0 

TOTAL PESSOAL DO TCE-MA 636 604 -32 103 

Fonte: UNGEP -  Situação em 31.12.2020 
* O cargo efetivo de Auxiliar de Controle Externo está extinto a vagar, conforme § 4º, do Art. 2º, da Lei nº 11.134/2019. 
** Os estagiários de Nível Técnico e Superior são selecionados através de Edital e possuem bolsa remunerada. 
*** Dos 286 cargos do quadro efetivo ocupados, 39 são ocupados por servidores efetivos que possuem Abono de Permanência e estão 
assim distribuídos: 20 são Auditores, 13 Técnicos e 6 Auxiliares. Significa que o TCE conta atualmente com apenas 247 servidores efetivos 
sem tempo de aposentadoria, o que dá 63,5% do total de cargos efetivos aprovados. 
Obs.: Em conformidade com o § 5º do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. in verbis: “O servidor de que trata este artigo, que 
tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecida no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus 
a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contida no art. 40, § 1º, II da CF/1988”. 
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2 PLANO DE TRABALHO E AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 

2.1 Plano de Trabalho 2020 

O ano de 2020 foi caracterizado pela interrupção das atividades normais e pela 

readequação do funcionamento do Tribunal através do teletrabalho, home office ou 

atividades desenvolvidas de forma remota, com o fim de resguardar a vida das pessoas em 

razão da decretação de pandemia pela OMS, face a disseminação do novo coronavírus 

(covid-19). 

Como a aprovação do Planejamento Estratégico 2019-2027 pela Corte de 

Contas e o consequente desenvolvimento do Plano de Ação 2020, diretrizes foram 

priorizadas e as equipes de trabalho contaram com uma ferramenta que permitiu 

identificar, selecionar e agrupar ações e iniciativas em diversos planos de atividades a 

serem desenvolvidos pelas áreas.  

Em dinâmica realizada com participação de todos os gestores do Tribunal de 

Contas, foi traçada a linha de intervenção estratégica para o exercício 2020 e priorizadas as 

diretrizes e iniciativas do quadro abaixo. 

Quadro 2 – Objetivos e Iniciativas do Plano Estratégico 

Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas 

R2 
FOMENTAR A TRANSPARÊNCIA E O EXERCÍCIO DO 
CONTROLE SOCIAL 

Ampliar a transparência 

Instrumentalizar o exercício do controle social 

Aprimorar atividades da Ouvidoria 

R3 
ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO 
CONTROLE EXTERNO 

Fortalecer as orientações aos fiscalizados 

I1 
AMPLIAR OS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E 
DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Aperfeiçoar a efetividade da comunicação Institucional 

I2 
APERFEIÇOAR A ATUAÇÃO COM A REDE DE 
CONTROLE E OS DEMAIS PARCEIROS 

Aprimorar a cooperação com a rede de controle 

I3 
ASSEGURAR A TEMPESTIVIDADE DA AÇÕES DE 
CONTROLE 

Promover maior celeridade na apreciação dos 
processos de fiscalização 

Aprimorar as ações do Controle Externo visando o 
cumprimento de prazos 

Adotar medidas para a eliminação de estoque de 
processos 

I4 
APRIMORAR AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE 

Priorizar ações concomitantes de alto impacto 

I5 
APRIMORAR O MODELO DE GESTÃO E DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Aprimorar os processos de apoio 

 
A1 

PROMOVER O DESENVOLVIEMNTO DO CORPO 
FUNCIONAL COM FOCO NO DESEMPENHO 

Desenvolver políticas de gestão de desempenho 

Ampliar a capacitação do corpo funcional 
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Consequentemente, foram construídos planos anuais de atividades setoriais, 

definindo projetos e ações prioritárias para o exercício, os quais foram consolidados no 

Plano de Trabalho 2020.  

Quadro 3 – Plano de Trabalho do TCE - 2020 

Área Responsável Iniciativa Estratégica Projeto/Açâo 

SE
G

ER
 

ASCOM/SESES Ampliar a transparência Publicar as ações do TCE 

COING/UNCIT Aperfeiçoar a governança Interna Intensificar a gestão do TCE 

COING/SESES Aperfeiçoar a governança Interna Aprimorar instrumentos do TCE 

COREG Aperfeiçoar a governança Interna Estruturar a corregedoria 

OUVID Ampliar a transparência Aprimorar ferramenta de transparência 

OUVID Ampliar a transparência Diligenciar a transparência do TCE 

OUVID Aprimorar atividades da Ouvidoria Aprimorar o gerenciamento de demandas 

OUVID Aprimorar atividades da Ouvidoria Capacitar a ouvidoria 

SEGES Aprimorar os processos de apoio Definir e documentar processos 

SESES/SEPRO Ampliar a transparência Base de dados do TCE 

SESES Aprimorar os processos de apoio Aperfeiçoar sistemas do TCE 
   

SE
G

ES
 

COLIC/SEGES Aprimorar os processos de apoio Aperfeiçoar sistemas do TCE 

ESCEX 
Ampliar a capacitação do corpo 
funcional 

Capacitar o TCE 

SEGES Aprimorar os processos de apoio Definir e documentar processos 

UNGEP 
Desenvolver políticas de Gestão de 
desempenho 

Implementar a política e Gestão estratégica de 
Pessoas; Implementar  política de gestão de 
desempenho 

UNINF Aprimorar os processos de apoio 
Otimização de uso dos prédios do TCE com foco na 
redução de custos 

COPAT Aprimorar os processos de apoio Gerenciar a utilização dos bens do TCE 

EXCEX 
Instrumentalizar o exercício do 
controle social 

Promover encontros/seminários  com 
representantes de movimentos sociais 

EXCEX Aperfeiçoar a governança Interna Aprimorar a gestão do TCE 

EXCEX Fortalecer a orientação aos fiscalizados Orientar fiscalizados 

EXCEX Fortalecer a orientação dos fiscalizados Treinar Fiscalizados 
   

SE
FI

S 

NUFIS3 
Promover maior celeridade na 
apreciação dos processos de 
fiscalização 

Aperfeiçoar sistemas do TCE (implantar Sistema 
SAAP) 

NUFIS1 
Aprimorar cooperação com a Rede de 
Controle 

Aprimorar ação com a rede de controle 

NUFIS3 
Aprimorar ações de Controle Externo 
visando cumprimento de prazos 

Apreciação de contas de Governo e emissão de 
parecer dentro do exercício; reestruturação do 
relatório eletrônico. 

NUFIS2 Ampliar a transparência Aprimorar ferramenta de transparência 

A2 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO 
Sistematizar o conhecimento 

Aperfeiçoar a disseminação do conhecimento 

A3 
PROMOVER A INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR O USO 
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Aprimorar a gestão da tecnologia da informação 

Inovar produtos e serviços com uso da TI 

Desenvolver estímulos à inovação 

A4 APRIMORAR A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL Aperfeiçoar a governança interna 
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NUFIS3 
Promover maior celeridade na 
apreciação dos processos de 
fiscalização 

Definir e documentar processos 

NUFIS1/ 
NUFIS3 

Adotar medidas para eliminação de 
processos 

Eliminar estoque de processos 

NUFIS1 
Instrumentalizar o exercício do 
controle social 

Aperfeiçoar ferramentas e sistemas para o 
exercício do controle social 

NUFIS3 
Priorizar ações concomitantes de alto 
impacto 

Realizar auditorias temáticas com análise de risco e 
relevância; Intensificar auditoria de conformidade 
e fiscalização simultânea dos atos  de gestão mais 
vulneráveis a risco de fraudes, desvios e 
desperdícios. 

    

SE
TI

N
 

SETIN Ampliar a transparência 

Publicar as ações do TCE ; Revisar a identidade 
visual e o conteúdo disponibilizado na página do 
TCE-MA na Internet, permitindo maior 
acessibilidade, transparência, melhores serviços e 
informações públicas relevantes. 

SETIN 
Promover maior celeridade na 
apreciação dos processos de 
fiscalização 

Definir e documentar processos 

SETIN 
Inovar produtos e serviços com uso da 
tecnologia da informação 

Intensificar a aplicação de novas metodologias 
com uso da TI; Aportar melhorias nos sistemas; 
Remodelar o Sistema de Auditoria Eletrônica 

SETIN Desenvolver estímulos a inovação 
Realizar protocolo de intenção para 
desenvolvimento de ações conjuntas de ensino, 
pesquisa, extensão e inovação. 

SETIN 
Aprimorar a gestão da tecnologia da 
informação 

Elaboração da carta de serviços e avaliação dos 
serviços prestados 

 Apesar da situação imposta pela pandemia e do cenário desafiador, as proposições 

contidas no Plano de Trabalho 2020 foram observadas e guiaram as ações do Tribunal 

durante todo o ano. 

Ademais, 2020 foi um ano de adaptação à nova estrutura administrativa do 

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, aprovada pela Lei 11.170, de 25 de novembro 

de 2019, o que exigiu a formação de equipes, por meio de treinamentos e reuniões 

técnicas, realizadas em sua maioria na modalidade à distância. Em função da adaptação à 

nova estrutura, impôs-se também a necessidade de modernização das rotinas de execução 

das tarefas e a padronização de procedimentos para dar celeridade e ganho de produção 

aos trabalhos, principalmente na instrução de processos. 

Com a iminência dos efeitos nefastos da pandemia do covid-19, fez-se 

necessário redesenhar as atividades, buscando soluções para dar continuidade às ações do 

Tribunal, com segurança e proteção à vida.   

Os trabalhos de fiscalização, a priori, foram definidos no âmbito do controle 

prévio e concomitante, considerando a ferramenta “matriz de risco”.   
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No ano de 2020, buscou-se utilizar o acompanhamento como instrumento de 

fiscalização concomitante, com vistas a dar respostas mais rápidas e eficientes à sociedade, 

visando aumentar a transparência da gestão pública e operacionalizando os mecanismos 

necessários para avaliar a sua aderência aos normativos.  

 Em consequência do período atípico, os governos tiveram que criar legislações 

e disponibilizar recursos específicos para a prevenção do covid-19 e tratamento dos 

infectados, e em resposta a essa ação o TCE-MA formou uma equipe técnica especializada 

no acompanhamento das contratações dessa natureza.  

Com relação a área de fiscalização, o Plano Anual de Atividades para o exercício 

financeiro de 2020 foi elaborado de forma a demonstrar as áreas de atuação pretendidas, 

abrangendo a seleção do objeto com base nos riscos e/ ou temas de maior significância. O 

Plano se constituiu de um modelo estruturado, com definição do escopo das fiscalizações 

de forma adequada, visando verificar a higidez das contratações públicas e de seus demais 

atos, de maneira a atingir o maior número possível de fiscalizados, com o desenvolvimento 

e a operacionalização de mecanismos necessários para avaliar a transparência e realizar o 

controle financeiro dos entes públicos.  

Em razão da pandemia e a consequente priorização do teletrabalho, ocorreram 

atrasos na estruturação do Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas – SAOP. Este 

sistema é uma ferramenta que possibilitará racionalização da fiscalização exercida pelo 

Tribunal e tem a finalidade de efetuar o cadastramento das obras públicas no Estado e 

municípios, estimular o controle social por meio da transparência, além de servir de fonte 

de informação para os fiscalizados, apresentando os elementos mínimos para a 

contratação, a execução e a entrega das obras públicas e/ ou serviços de engenharia. 

Ao longo de 2020, as atividades de acompanhamento das sessões públicas de 

abertura de licitações, a realização de fiscalizações determinadas pelo Plenário (auditorias, 

inspeção, pedidos de reconsideração), a fiscalização dos municípios definidos na Matriz de 

Risco e a avaliação da qualidade dos serviços públicos foram interrompidas face a 

pandemia. Tais atividades, em sua maioria, foram substituídos maciçamente por 

acompanhamentos e monitoramento remotos.  
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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 2020. 

2.2.1 Inovações no âmbito da Secretaria Geral - Seger 

a) Melhoria do Sistema de Processo Eletrônico - SPE (movimentação em lote + 

etiquetas +mobile +push + requerimento eletrônico). 

b) Aprovação e implantação da nova Home Page do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão com melhorias e facilidades para pesquisa por parte dos cidadãos. 

c) Criação do Sistema de Avaliação de Desempenho. 

d) Convênio com a Caixa Econômica Federal para possibilitar o Tribunal de Contas 

acompanhar e controlar, de forma centralizada, as contas de convênios formados 

com Estados e municípios. 

e) Termo de Acordo de Cooperação Técnica entre o TCE e a Secretaria de Estado de 

Programas Especiais Estratégicos- SEPE, através do Instituto Maranhense de 

Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC, visando o compartilhamento de 

dados e informações, inclusive por meio de acesso aos dados de seus sistemas e a 

elaboração de estudos em parceria nas áreas sociais e econômicas que servirão 

para a implantação de políticas públicas para os municípios do Estado do Maranhão. 

f) Acordo de Cooperação Técnica entre o TCE e a Secretaria de Estado da Fazenda do 

Estado do Maranhão - SEFAZ, com vistas a permitir o acesso pelo Tribunal às 

informações existentes em banco de dados da nota fiscal eletrônica. 

g) Edição da Portaria n° 374, de 16 de abril de 2020, que adota medidas do equilíbrio 

orçamentário e financeiro do Tribunal de Contas, bem como medidas de segurança 

de membros, servidores, estagiários e prestadores de serviços em virtude da 

pandemia da covid-19. 

h) Aprovação da IN n° 59/2020, que dispõe sobre a forma de fiscalização por parte do 

TCE dos sítios e/ou portais de transparência dos entes da administração direta, 

indireta e fundacional de quaisquer dos Poderes do Estado e dos municípios. 

i) Aprovação da IN n° 060, de 13 de maio de 2020, que estabelece o procedimento de 

acompanhamento eletrônico das informações decorrentes do controle da gestão 

fiscal instituído pela LC n° 101/2000, e disciplina a forma de elaboração, de remessa 

e de guarda dos dados necessários ao exercício da fiscalização pelo TCE. 

j) Aprovação da IN n° 62/2020, de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre os 

procedimentos contábeis e orçamentários a serem adotados pelos fiscalizados 
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quanto a forma de identificação das despesas relacionadas ao enfrentamento da 

calamidade pública nacional decorrente de pandemia do novo coronavírus. 

k) Aprovação da IN n° 63, de 21 de outubro de 2020, que institui o sistema da medição 

de eficiência da Gestão Estadual - IEGE, composto pelos indicadores setoriais da 

saúde, educação, segurança pública, planejamento, desenvolvimento econômico, 

gestão fiscal e meio ambiente. 

l) Aprovação do IN n° 64, de 02 de dezembro de 2020, que institui o Sistema de 

Informações para Controle - SINC destinado ao recebimento de arquivos de dados 

da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial dos órgãos e entidades 

municipais sujeitos a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

em substituição ao Sistema de Auditoria Eletrônica. 

m) Aprovação da Resolução n° 322, de 05 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

normas de avaliação de desempenho dos servidores efetivos pertencentes a 

Carreira de Especialista em Controle Externo, regidos pela lei n° 11.134, de 21 de 

outubro de 2019, dos servidores do seu quadro que estejam na condição prevista 

do art. 33, $$ 3°, Inciso II, da Constituição Federal, dos servidores ocupantes de 

cargo em comissão e dos demais servidores em regime de cessão ao TCE. 

n) Aprovação da Resolução n° 324, de 11 de março de 2020, que aprova diretrizes para 

o novo modelo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e 

regulamenta o instrumento de planejamento bienal das ações de controle externo, 

onde as fiscalizações ficarão submetidas às Normas Brasileiras de Auditoria do Setor 

Público - NBASPS, aprovada pelo Instituto Rui Barbosa. 

o) Aprovação da Resolução n° 325, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a 

realização de sessões do Plenário e das Câmaras do Tribunal de Contas do Estado 

do Maranhão, em ambiente eletrônico, mediante uso de videoconferência, em 

caráter excepcional e temporário, decorrentes das limitações impostas pela 

pandemia do covid-19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

alterando dispositivos do Regimento Interno. 

p) Aprovação da Resolução n° 327, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre a 

fiscalização do TCE-MA relativas às ações administrativas de seus controlados, para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 

q) Aprovação da Decisão Normativa n° 34, de 29 de abril de 2020, que altera a forma 

de apresentação das prestações de contas dos entes fiscalizados estaduais, 

incluindo as contas do governador, que serão apresentadas ao TCE-MA mediante 

carga remota de peças e documentos eletrônicos ao Sistema Eletrônico de 

Prestação de Contas Anual (e-PCA). 

r) Aprovação da Decisão Normativa n° 35, de 13 de maio de 2020, que estabelece 

procedimentos para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia a que se 
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refere a Lei n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

infecção humana pelo novo coronavírus. 

s) Aprovação da Decisão Normativa n° 37, de 29 de julho de 2020, que recomenda aos 

fiscalizados estaduais e municipais a aplicação imediata das determinações 

previstas na Nota Técnica Conjunta n° 1631/2020/CGU-TCE-MA, que trata da 

devolução dos valores indevidamente recebidos por servidores ativos, inativos, 

pensionistas, estaduais e municipais, a título de auxílio emergencial (auxílio 

financeiro criado pelo Governo Federal para enfrentamento da crise econômica 

causada pela pandemia do coronavírus - covid-19). 

t) Aprovação da Decisão Normativa n° 38, de 21 de outubro de 2020, que fixa o valor 

do dano apurado em Tomada de Contas Especial ao ser encaminhada ao TCE-MA, 

conforme estabelecido na IN ° 50, de 30 de agosto de 2010 (R$ 100.000,00). 

u) Aprovação da Decisão Normativa n° 39, de 03 de fevereiro de 2021, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos fiscalizados municipais e estaduais responsáveis pela 

gestão de saúde responderem ao questionário eletrônico de coleta de informações 

sobre os planos de vacinação no prazo de 15 dias. 

v) Edição da Portaria n° 518, de 18 de julho de 2020, que estabelece modelo de 

certidão sobre os limites constitucionais relativos à educação, à saúde e a 

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

inclusive por antecipação de receita, de inscrição de restos a pagar e de despesa 

total com pessoal, de que tratam as disposições do art. 25, $ 1°, inciso IV, alíneas 

"b" e "c" da LC n° 101/2000 (emissão de certidão eletrônica para convênios). 

w) Edição da Portaria n° 691, de 06 de outubro de 2020, que institui, no âmbito do 

Tribunal de Contas, a aplicação do software denominada " Robô ERICA". 

x) Edição de Portaria n° 713, de 15 de outubro de 2020, que aprova o fluxograma da 

auditoria dos demonstrativos fiscais - Relatório Resumido de Execução 

Orçamentaria e/ ou Relatório de Gestão Fiscal - declarados e homologados ou 

retificados pelos responsáveis por órgãos sujeitos a fiscalização do TCE-MA, no 

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI). 

y) Edição de Portaria n° 706, de 14 de outubro de 2020, que institui o Sistema 

Eletrônico de Avaliação dos Portais de Transparência dos Fiscalizados do TCE-MA 

(DANDARA), regulamentando o artigo 11, da Instrução Normativa n° 50/2020. 

2.2.2 Inovações no âmbito da Secretaria de Gestão - Seges 

a) Estabelecimento da gestão por competência (ou desempenho) com o início do 

desenvolvimento do Sistema de Desempenho para registros de acordos e planos de 

trabalho e posterior avaliação de desempenho.  
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b) Apropriação de tecnologias já existentes para execução dos trabalhos remotos em 

todas as Supervisões, com uso de arquivos em nuvens, reunião por aplicativos etc. 

c) Suporte para serviços de orientação médica e psicológica aos servidores, 

demandados principalmente nos momentos mais críticos da pandemia de covid-19. 

d) Utilização, como parâmetro, nos editais e minutas de contrato, das disposições 

contidas na Portaria nº409-MPDG, de 21/12/2016. 

e) Acréscimo, nos editais, de cláusulas relativas à responsabilidade socioambiental das 

licitantes, conforme art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 

f) Implantação e utilização de mecanismos eletrônicos de gestão e fiscalização dos 

contratos do TCE (SCO), bem como do Sistema de Processos Eletrônicos (SPE), para 

todas as contratações do Tribunal. 

g) Utilização das Medidas Provisórias nº 926/2020, 966/2020 e da Lei nº 13979/2020, 

bem como da Lei nº 14.065/2020. 

h) Utilização, nos editais, do novo Decreto do Pregão Eletrônico nº 10.024/2019. 

i) Serviços de sanitização dos ambientes dos edifícios-sede do TCE-MA como forma 

de prevenção ao contágio do coronavírus. 

j) Elaboração da "Cartilha de Orientações Básicas para Retomada das Atividades 

Presenciais na Sede do TCE-MA", com criação de texto, ilustrações, fotografias, 

mapeamentos e orientações afins. 

k) Simplificação do processo de prestação de contas de adiantamento, representando 

economia de recursos humanos e materiais, sobretudo de tempo após a 

implantação do processo eletrônico. 

2.2.3 Inovações no âmbito da Secretaria de Fiscalização - Sefis 

a) Uso do Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal para processo de 

fiscalizações de programas sociais do governo federal e estadual. 

b) Celebração de Convênio com o IBRAOP, sociedade civil de direito privado sem fins 

econômicos, de âmbito nacional, constituído por profissionais de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia de nível superior, e que exercem atividades relacionadas 

à auditoria de obras públicas. 

c) Aplicação do SINAQUE – questionário para obtenção de informações dos 

respectivos jurisdicionados a respeito de suas atuações neste período de pandemia 

- com o objetivo de auxiliar as ações de fiscalização dos tribunais e fomentar o 

controle social. 

d) Realização de webinários para capacitação de fiscalizados sobre as normas e novas 

formas de fiscalização do TCE. 

e) Criação do Portal Covid, em parceria com a SETIN, para concentrar todas as 

informações referentes ao enfrentamento da pandemia do covid-19. 
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f) Criação da equipe de fiscalização exclusiva para acompanhar as despesas inerentes 

ao enfrentamento da pandemia pelo covid-19. 

g) Estruturação da nova forma de fiscalização concomitante. 

h) Aprovação dos modelos de plano de fiscalização do Tribunal de Contas. 

i) Aprovação do plano de fiscalização para o biênio 2020-2021. 

j) Implantação da nova metodologia de avaliação os portais de transparência. 

k) Implantação da nova sistemática de acompanhamento da gestão fiscal. 

l) Adoção dos sistemas de alerta para comunicação rápida com o fiscalizado em caso 

de descumprimento de obrigação perante o controle. 

2.2.4 Inovações no âmbito da Secretaria de Tecnologia e Inovação - Setin 

a) Criação do portal único de autenticação, de usuário externo, aos diversos sistemas 

disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE-MA. 

b) Tratamento de documentos de autuação do processo de denúncia, com o objetivo 

de resguardar o sigilo da autoria da mesma, em parceria com a SEPRO. 

c) Implantação da Central de Serviços da SETIN (implantação de omnichannel). 

d) Desenvolvimento do software Robô ERICA, em parceria com a Secretaria de 

Fiscalização (LIDER7). 

e) Redesenho do processo de trabalho - “Acompanhamento da Gestão Fiscal -  AGF”, 

transformando-o em “Auditoria dos Demonstrativos Fiscais – ADF”, fruto da 

parceria da SETIN com a SEFIS/LIDER7. 

f) Melhorias no SPE, tais como: movimentação de processos em lote, classificação de 

processos mediante uso de etiquetas, diretório para salvaguarda dos papéis de trabalho, 

desenvolvimento de aplicativo de celular (SPE app), desenvolvimento de ferramenta de 

acompanhamento eletrônico de processo (Sistema Push) e disponibilização de 

ferramenta de requerimento eletrônico em processos já constituídos. 

g) Criação da nova Homepage do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com a 

contribuição efetiva da Assessoria de Comunicação – ASCOM. 

h) Disponibilização do Sistema de Publicação, permitindo que todas as publicações 

veiculadas no Diário Oficial do TCE-MA sofram classificação e automática divulgação 

em seções específicas da página do TCE-MA na Internet, trabalho que resultou da 

parceria desta Secretaria com a Escola Superior de Controle Externo. 

i) Proposição de alterações normativas, de modo especial, a atualização das 

Instruções Normativas 52/2020 e 60/2020 e a elaboração da Instrução Normativa 

64/2020 (parceria com a SEFIS/LIDER3). 

j) Desenvolvimento e implantação do Sistema de Desempenho, em parceria com a 

Unidade de Gestão de Pessoas – UNGEP, vinculada à Secretaria de Gestão -  SEGES. 
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2.3 Ações institucionais em destaque na mídia 

Decisão Normativa do TCE sistematiza aquisição de bens e serviços durante pandemia 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) estabeleceu nova sistemática para os procedimentos de 
contratação de bens, serviços, incluídos os de engenharia, além de insumos, que são objeto da Lei 
nº 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, que trata das medidas de enfrentamento da Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 
coronavírus (covid-19). As novas diretrizes, já em vigência, estão consolidadas na Decisão Normativa 
n° 35, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE em 20 de maio. 
 
Publicado em 21 maio 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2944-decisao-normativa-do-tce-sistematiza-aquisicao-de-bens-e-servicos-
durante-pandemia 

Instrução Normativa regulamenta acompanhamento eletrônico de informações relativas à gestão 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) estabeleceu novos procedimentos para o acompanhamento 
eletrônico das informações decorrentes do controle da gestão fiscal instituído pela Lei 
Complementar n. º 101/2000 e promoveu modificações na forma de elaboração, de remessa e de 
guarda dos dados necessários ao exercício da fiscalização inerente ao controle externo. As 
alterações estão consolidadas na Instrução Normativa n° 60, publicada no Diário Oficial Eletrônico 
do TCE, em 18 de maio. 
 
Publicado em 19 maio 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2942-instrucao-normativa-regulamenta-acompanhamento-eletronico-de-
informacoes-relativas-a-gestao-fiscal 

TCE e Sebrae lançam cartilha para estimular a contratação de micro e pequenas empresas durante 
a pandemia 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) lançaram cartilha com orientações para a estimular a contratação de 
micro e pequenas empresas como fornecedoras de produtos e prestadoras de serviços, para o setor 
público e empresas privadas. A iniciativa das duas instituições pretende colaborar para a 
manutenção de empregos e contribuir para o desenvolvimento da economia local. 
 
No site do TCE, a cartilha pode ser acessada clicando em “Cartilhas para gestores”, na aba 
“Publicações” ou direto no link http://site.tce.ma.gov.br/images/docs/cartilha_TCE.pdf 
 
Publicado em 05 maio 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2935-tce-e-sebrae-lancam-cartilha-para-estimular-a-contratacao-de-micro-
e-pequenas-empresas-durante-a-pandemia 

TCE começa a fiscalizar aplicação de recursos destinados ao enfrentamento do Covid-19 no Estado 
 
Já está em vigor a resolução do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) que estabelece mecanismos 
de acompanhamento da utilização dos recursos destinados ao Estado e municípios maranhenses 
para emprego em ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As 
ações alcançam tanto recursos federais como estaduais e dos próprios municípios. 
 
Publicado em 30 abril 2020 
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Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2933-tce-comeca-a-fiscalizar-aplicacao-de-recursos-destinados-ao-
enfrentamento-do-covid-19-no-estado 

TCE lança site para concentrar informações e orientações aos gestores e à população durante 
pandemia causada pelo coronavírus (Covid 19) 
 
A Secretaria de Tecnologia e Inovação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) 
desenvolveu um site para levar informações e orientações aos fiscalizados e servidores do TCE, e 
também aos cidadãos, sobre a atuação da Corte de Contas maranhense durante o período de 
vigência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretada pelo 
Ministério da Saúde. 
 
Acessível por meio do endereço eletrônico coronavirus.tce.ma.gov.br, o site concentrará todas as 
medidas adotadas pelo TCE maranhense com o objetivo de esclarecer de modo claro e objetivo os 
fiscalizados e os cidadãos como se dará o processo de acompanhamento da aplicação dos recursos 
públicos no tempo em que durar a situação de excepcionalidade decorrente da pandemia causada 
pelo coronavírus (Covid19). 
 
Publicado em 07 abril 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2924-tce-lanca-site-para-concentrar-informacoes-e-orientacoes-aos-
gestores-e-a-populacao-durante-pandemia-causada-pelo-coronavirus-covid-19 

Nota Técnica do TCE orienta gestores públicos sobre ações durante a Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional 
 
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) emitiu Nota Técnica com 
recomendações que devem adotadas pelos gestores públicos em razão da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretada pelo Ministério da Saúde em decorrência da 
pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). 
 
Publicado em 03 abril 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2922-nota-tecnica-do-tce-orienta-gestores-publicos-sobre-acoes-durante-a-
emergencia-em-saude-publica-de-importancia-nacional 

TCE adotará novo modelo de fiscalização 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) publicou, dia 30/03, em seu Diário Oficial Eletrônico, a 
Resolução 324. A norma apresenta as diretrizes para o novo modelo de fiscalização da Corte de 
Contas e regulamenta o instrumento de planejamento bienal das ações de controle, entre outras 
medidas específicas relativas ao acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. 
 
Publicado em 01 abril 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2920-tce-adotara-novo-modelo-de-fiscalizacao 

TCE- MA disponibiliza serviço remoto de protocolo eletrônico 
 
Em tempo de isolamento social e prevenção ao Covid-19, o TCE-MA, contribuindo com as medidas 
de enfrentamento à pandemia, disponibiliza serviço remoto de protocolo eletrônico destinado à 
apresentação, pela internet, de documentos diversos, tais como defesas, recursos, juntada de 
documentos, etc., a processos em trâmite no TCE-MA. 
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O serviço pode ser acessado pelos responsáveis e procuradores devidamente cadastrados no 
Sistema de Informações Gerenciais e de Responsáveis (Siger), que devem se dirigir à página do TCE-
MA na Internet (www.tce.ma.gov.br) e procurar pelo serviço “Consulta de Processos”, disponível em 
https://www6.tce.ma.gov.br/consultaprocesso/. 
 
Publicado em 01 abril 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2917-tce-ma-disponibiliza-servico-remoto-de-protocolo-eletronico 

Planejamento Estratégico para o ciclo 2019/2027 é apresentado no TCE-MA 
 
Foi lançado na quinta-feira, 12, o Planejamento Estratégico o Tribunal de Contas do Estado (TCE-
MA) para o ciclo 2019/2027. Os principais pontos do documento foram apresentados aos servidores 
da instituição a partir da 9h30, no Auditório Interventor Saturnino Belo. 
 
Publicado em 12 março 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2896-planejamento-estrategico-para-o-ciclo-2019-2027-e-apresentado-no-
tce-ma 

TCE vai criar ranking da Transparência para municípios 
 
Prefeituras e câmaras municipais passarão a integrar, a partir deste ano, um ranking de desempenho 
em relação aos portais da transparência. O ranking integra um conjunto de medidas destinadas a 
aperfeiçoar a avaliação dos portais feitas pelo TCE, destinadas a garantir maior transparência, por 
parte dos fiscalizados, e controle por parte do cidadão. 
(...) 
https://www6.tce.ma.gov.br/transparenciamunicipios/portal 
 
Última atualização em 11 março 2020. Publicado em 11 março 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2891-tce-vai-criar-ranking-da-transparencia-para-municipios 

TCE adota meio eletrônico para comunicações processuais relativas ao acompanhamento do 
cumprimento de decisões condenatórias 
 
Na sessão plenária do último dia cinco (05/02), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) aprovou a 
Resolução Nº 323, sobre as comunicações processuais relativas ao acompanhamento e cobrança do 
cumprimento de decisões condenatórias do TCE-MA, realizadas no âmbito da Supervisão de 
Execução de Acórdãos (Supex). A resolução determina que esses comunicados sejam realizados por 
edital de notificação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e/ou remessa por 
correspondência eletrônica. 
 
Publicado em 12 fevereiro 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2849-comunicacoes-processuais-serao-feitas-por-diario-oficial-eletronico-e-
correspondencia-eletronica 

Nova estrutura organizacional prepara TCE para salto de qualidade 
 
Desde o início do ano, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) está funcionando com nova 
estrutura organizacional, destinada a dotar o órgão das condições necessárias ao aprimoramento 
da interação com seus fiscalizados e com os cidadãos. A reforma é fruto do projeto de lei enviado 
pelo TCE à Assembleia Legislativa e promulgado no dia 25 de novembro passado. 
 
Publicado em 29 janeiro 2020 
link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2835-nova-estrutura-organizacional-prepara-tce-para-salto-de-qualidade 
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Decisão do TCE-MA dá mais transparência a gastos com enfrentamento ao Covid-19 
 
Por meio de Decisão Normativa do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), os fiscalizados 
estaduais e municipais do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão agora são obrigados a 
disponibilizar as contratações ou aquisições realizadas nos sítios e/ou portais de transparências 
específicos, referentes aos gastos com aquisições de insumos e contratação de serviços decorrentes 
das medidas de enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). 
 
Publicado em 10 junho 2020 
Link: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/2960-decisao-do-tce-ma-da-mais-transparencia-a-gastos-com-
enfrentamento-ao-covid-19 

Levantamento detecta que servidores públicos receberam indevidamente auxílio destinado à 

população de baixa renda 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e a Controladoria-Geral da União (CGU) 

realizaram levantamento para a identificação dos beneficiados no Maranhão com o auxílio 

emergencial de R$ 600,00, pago pelo Governo Federal, para amenizar os impactos econômicos 

causados aos cidadãos de baixa renda com a pandemia do coronavírus (Covid-19). 

Publicado em 03 de julho 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1823-levantamento-detecta-que-servidores-

publicos-receberam-indevidamente-auxilio-destinado-a-populacao-de-baixa-renda 

TCE disponibiliza novas ferramentas de controle durante a pandemia 

Com vistas ao aprimoramento permanente das ações de controle na nova realidade imposta pela 

pandemia do coronavírus (covid-19), o Tribunal de Contas do Estado acaba de disponibilizar duas 

importantes ferramentas, com impacto em pontos de controle fundamentais nesse período: 

merenda escolar e contratações públicas. Trata-se da Cartilha “Aspectos da Distribuição da 

Merenda Escolar em Tempo de Covid-19” e do “Painel das Contratações – Enfrentamento Covid”. 

Ambos estão disponíveis na página do TCE na internet, no hotsite criado especialmente para abrigar 

todas as ações e ferramentas do órgão relacionadas às suas ações durante a pandemia 

(http://coronavirus.tce.ma.gov.br/). 

Publicado em 07 de julho 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1820-tce-disponibiliza-novas-ferramentas-de-

controle-durante-a-pandemia 

Relatório da Secretaria de Fiscalização do TCE detalha ações de controle externo da gestão 

pública realizadas durante a pandemia 

A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis) encaminhou à 

Presidência do órgão estadual de controle externo Relatório de Atividades que descreve todas as 

ações de fiscalização desenvolvidas até o momento destinadas a acompanhar as medidas tomadas 

pelos gestores públicos maranhenses para o enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus 

(Covid-19). 

Publicado em 16 de julho 2020 
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https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1814-relatorio-da-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-

detalha-acoes-de-controle-externo-da-gestao-publica-realizadas-durante-a-pandemia 

TCE participa de levantamento nacional sobre gastos públicos no enfrentamento da pandemia 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) estendeu até o próximo dia 30 o prazo para 

encaminhamento ao órgão, das respostas ao Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos 

(Sinaque) relativas aos gastos públicos no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-

19). O sistema é uma ferramenta padrão disponibilizada ao Sistema Tribunais de Contas para 

levantamento de dados, que tem como metodologia a aplicação de questionários eletrônicos 

temáticos aos fiscalizados dos TC’s. 

Publicado em 17 de julho 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1812-tce-participa-de-levantamento-nacional-

sobre-gastos-publicos-no-enfrentamento-da-pandemia 

Sinaque: Maranhão fica entre os oito Estados com maior participação de fiscalizados 

Foi considerada um sucesso no âmbito do TCE maranhense a aplicação do 1º questionário do 

Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos (Sinaque). O Maranhão ficou entre os oito estados 

com participação superior a 80%. Em números absolutos, 177 municípios finalizaram o 

questionário, respondendo às duas etapas do questionário. O Estado também respondeu às duas 

etapas. Na avaliação por etapa, 182 entes responderam à primeira e 179 responderam à segunda 

etapa. 

Publicado em 06 de agosto 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1842-sinaque-maranhao-fica-entre-os-oito-estados-

com-maior-participacao-de-fiscalizados 

TCE integrará Frente Estadual de Combate à Corrupção visando eleições municipais 

Com o intuito de combater práticas ilegais nas eleições municipais de 2020, a Frente Estadual de 

Combate à Corrupção, composta por Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), 

Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA) e Ministério Público 

do Maranhão (MPMA), se reuniu na segunda-feira, 24, na sede do TJ, para traçar estratégias de 

ação. 

Publicado em 27 de agosto 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1837-tce-integrara-frente-estadual-de-combate-a-
corrupcao-visando-eleicoes-municipais 

TCE lança aplicativo para acompanhamento de processos via celular 

Já está disponível nas versões para android o aplicativo lançado pelo Tribunal de Contas do Estado 

(TCE-MA) para consulta e acompanhamento de processos por dispositivos como smartphones e 

tabletes (SPE-Mobile). A ferramenta permite ao usuário selecionar os processos que deseja 

acompanhar, além de consultar andamentos, decisórios e documentos. 
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Publicado em 25 de setembro 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias?start=28 

TCE desenvolve software robô para acompanhar informações de gestores ao Siconfi  

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), por meio de sua Gerência de Tecnologia 
da Informação (Getec), desenvolveu uma aplicação de software para simular ações humanas de 
controle e fiscalização, repetidas vezes, de maneira padrão e automatizada, com vistas à emissão 
de relatórios, informações, certidões e alertas. Das primeiras letras de cada ação, veio o nome 
feminino ERICA.  

Publicado em 13 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1570-tce-desenvolve-software-robo-para-

acompanhar-informacoes-de-gestores-ao-siconfi 

Avaliação do TCE identifica Portais da Transparência fora do padrão 

Avaliação dos Portais da Transparência realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) 
revelou que diversas prefeituras maranhenses não estão atendendo às normas previstas para o 
funcionamento dessas ferramentas de divulgação das informações relativas à gestão pública.  

Publicado em 20 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1847-avaliacao-do-tce-identifica-portais-da-
transparencia-fora-do-padrao  

Secretaria de Fiscalização publica cartilha de alerta aos gestores no final de mandato 

O Tribunal de Contas do Estado, no exercício das atribuições que lhe conferem a Constituições 
Federal e Estadual, exerce suas atividades institucionais não apenas como um órgão de 
fiscalização e de controle, mas também como um órgão parceiro da Administração Pública 
quando desempenha seu papel pedagógico por meio de orientações aos gestores públicos em 
benefício da sociedade.  

Publicado em 22 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1610-secretaria-de-fiscalizacao-publica-cartilha-de-
alerta-aos-gestores-no-final-de-mandato  

TCE institui Índice de Efetividade da Gestão Estadual 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) aprovou Instrução Normativa que institui o Sistema de 
Medição da Eficiência da Gestão Estadual, instrumento destinado ao registro eletrônico dos 
Índices de Efetividade da Gestão Estadual (IEGE).  

Publicado em 22 de outubro 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1609-tce-institui-o-indice-de-efetividade-da-gestao-
estadual  
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TCE, PGJ e CGU solicitam informações sobre providências adotadas para a devolução de auxílio 
emergencial recebido indevidamente por servidores públicos maranhenses 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e a Controladoria-
Geral da União (CGU) enviaram Ofício-Circular aos fiscalizados estaduais e municipais solicitando 
informações detalhadas sobre as providências que foram adotadas contra os servidores públicos 
que receberam indevidamente o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal para reduzir os 
impactos socioeconômicos da pandemia causada pelo coronavírus (Covid19).  

Publicado em 23 de outubro 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1608-tce-pgj-e-cgu-solicitam-informacoes-sobre-
providencias-adotadas-para-a-devolucao-de-auxilio-emergencial-recebido-indevidamente-por-
servidores-publicos-maranhenses  

TCE maranhense lança novo site 

O novo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão foi lançado na última sexta-feira, 13 de 
novembro. O portal da instituição foi repaginado e agora conta com um layout mais simples, leve 
e intuitivo, permitindo uma melhor experiência de navegação aos usuários e transparência para o 
cidadão.  

Publicado em 16 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1711-tce-maranhense-lanca-novo-site  

TCE, FAMEM e Rede de Controle da Gestão Pública realizam “III Encontro de novos gestores do 
Maranhão” 

O processo de transição de gestão municipal é um dos mais complexos na administração pública. 
A edição de normas para sistematizá-lo e torná-lo mais ágil, consistente e transparente, de 
maneira a não comprometer a continuidade da prestação dos serviços públicos, tem sido uma das 
prioridades das instituições que atuam na esfera do controle externo. 

Publicado em 07 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1865-tce-e-famem-organizam-iii-encontro-de-
novos-gestores-do-maranhao   
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3 AÇÕES FINALÍSTICAS NO ÂMBITO DO CONTROLE EXTERNO 

3.1 Resultados institucionais afetos ao controle externo 

3.1.1 Processos de decisão 

Quadro 4 – Processos julgados/apreciados 

 

 
Natureza Pleno 1ª Câmara 2ª Câmara 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 10 1.090 939 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 227   

Fiscalização 10   

Representação 220 - - 

Consulta 38   

Denúncia 163 - - 

Elaboração de ato normativo 18   

Prestação de Contas Anual de Governo 269 - - 

Prestação de Contas Anual de Gestores 1.227 - - 

Recurso de revisão 28 - - 

Tomada de Contas Especial 127 - - 

Tomada de Contas 12   

Outros processos em que haja necessidade de decisão 
colegiada 

18 - - 

Outros processos 19   

Subtotal 2.386 1.090 939 

Total 4.415 
Fonte: SPE 
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3.1.2 Deliberações plenárias 

Quadro 5 - Quantitativo de deliberações emitidas pelo Plenário 

 
 

Tipos de Deliberação Primeira Câmara Segunda Câmara Pleno 

Acórdão 6 - 1.466 

Ato Normativo - - - 

Decisão 1.084 939 635 

Decisão Normativa - - 6 

Instrução Normativa - - 7 

Parecer Prévio - - 264 

Resolução - - 14 

Total 1.090 939 2.392 
Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

3.1.3 Sessões plenárias e de câmaras 

Quadro 6 – Sessões por órgão julgador 
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Órgão Julgador 
Sessões Realizadas Quantidade de 

Processos  Sessões Ordinárias Sessões Extraordinárias 

Pleno 44 1 2.386 

Primeira Câmara 11 - 1.090 

Segunda Câmara 11 - 939 

Total 66 - 4.415 
Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

 

3.1.4 Atos normativos 

Quadro 7 – Instrução Normativa/ Resolução/ Decisão Normativa aprovadas  

Norma Sessão Ementa 

Decisão Normativa nº 
323    

05/02/20 

Dispõe sobre a realização de sessões do Plenário e das Câmaras 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em ambiente 
eletrônico, mediante uso de videoconferência, em caráter 
excepcional e temporário, decorrente das limitações impostas 
pela pandemia do covid-19, reconhecida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), altera dispositivos do Regimento 
Interno e dá outras providências. 

Resolução nº 324 11/03/20 

Aprova diretrizes para o novo modelo de fiscalização do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, regulamenta o instrumento de 
planejamento bienal das ações de controle e dá outras 
providências. 

Resolução nº 325  22/04/20 

Dispõe sobre a realização de sessões do Plenário e das Câmaras 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em ambiente 
eletrônico, mediante uso de videoconferência, em caráter 
excepcional e temporário, decorrente das limitações impostas 
pela pandemia do covid-19, reconhecida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), altera dispositivos do Regimento 
Interno e dá outras providências. 

Resolução nº 326 22/04/20 Dispõe sobre o planejamento bienal de fiscalização. 

Resolução nº 327 29/04/20 

Resolução que aprova as atividades de fiscalização realizadas pelo 
Tribunal de Contas do Maranhão para acompanharas medidas de 
prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus efetivadas pelos seus fiscalizados e dá 
outras providências.  

Resolução nº 328 
03/06/20 Declara a inadimplência - Zé Doca 2018. 

Resolução nº 329 24/06/20 
Declara inadimplentes o prefeito e os presidentes de câmaras que 
não apresentaram a prestação ou tomada de contas anual 
referente ao exercício financeiro de 2019. 

Resolução nº 330 01/07/20 
Aprova o Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais 
no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Resolução nº 331 
26/08/20 

Altera a Resolução nº 185, de 05 de dezembro de 2012, e dá 
outras providências. 

Resolução nº 332 21/10/20 Revoga a Resolução nº 311 de 16 de janeiro de 2019. 

Resolução nº 333 21/10/20 
Institui e regulamenta a aplicação do Índice de Efetividade da 
Gestão Estadual – IEGE, no âmbito da jurisdição do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão. 
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Resolução nº 334 02/12/20 
Dispõe sobre a designação da Diretoria da Escola Superior de 
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 
para o biênio 2021-2022. 

Resolução nº 335 09/12/20 
Dispõe sobre as deliberações nos processos em que o Prefeito 
figura como ordenador de despesa. 

Resolução nº 336 09/12/20 
Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais, a não 
publicação de atos, a não realização de sessões de 
apreciação/julgamento do Pleno e das Câmaras. 

Resolução nº 337 16/12/20 

Dispõe sobre a sobre a prorrogação do prazo de realização das 
sessões do Plenário e das Câmaras do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão, em ambiente eletrônico, mediante uso de 
videoconferência, em caráter excepcional e temporário, 
decorrente das limitações impostas pela pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Sars-Cov-2), vírus causador da doença 
denominada covid-19, reconhecida pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 

Decisão Normativa nº 
33/2020 

29/04/20 
Altera o prazo máximo estabelecido para a instauração da tomada 
de contas especial previsto na IN-TCE-MA nº 50, de 30 de agosto 
de 2017. 

Decisão Normativa nº 
34/2020 

29/04/20 

Altera a forma de apresentação da prestação de contas anual do 
Governador do Estado, do Presidente da Assembleia Legislativa, 
do Presidente do Tribunal de Justiça, do Chefe do Ministério 
Público do Estado, do Presidente do Tribunal de Contas e dos 
demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
Estadual, e dá outras providências. 

Decisão Normativa nº 
35/2020 

13/05/2020 

Estabelece a sistemática de licitações dos entes fiscalizados 
durante o período de enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus (covid-19), e dá outras providências. 

Decisão Normativa nº 
36/2020 

03/06/2020 
Dispõe sobre a transparências e publicidade dos gastos 
relacionados ao combate ao novo coronavírus (Covid-19), nos 
sítios e portais específicos, e dá outras providências. 

Decisão Normativa nº 
37/2020 

29/07/20 

Recomenda aos fiscalizados estaduais e municipais a aplicação 
imediata das determinações previstas na Nota Técnica Conjunta 
nº 1361/2010/CGU-MA/TCE-MA, que trata da devolução de 
valores indevidamente recebidos por servidores ativos, inativos e 
pensionistas, estaduais e municipais, a título de Auxílio 
Emergencial, auxílio financeiro criado pelo Governo Federal para 
enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia do 
coronavírus-Covid-19. 

Decisão Normativa nº 
35/2020 

21/10/20 
Alteração do valor-referência de dano ao erário para que o 
processo de tomada de contas respectivo seja enviado a este 
Tribunal de Contas. 

Instrução Normativa 
n° 59/2020 

22/04/2020 Dispõe sobre a avaliação de transparência dos jurisdicionados. 

Instrução Normativa 
n° 60/2020 

13/05/20 

Estabelece o procedimento de acompanhamento eletrônico das 
informações decorrentes do controle da gestão fiscal instituído 
pela Lei Complementar n.º 101/2000 e disciplina a forma de 
elaboração, de remessa e de guarda dos dados necessários ao 
exercício da fiscalização pelo Tribunal de Contas e dá outras 
providências. 
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Instrução Normativa 
n° 61/2020 

29/07/2020 
Altera os artigos 3º, 4º e 5º da Instrução Normativa TCE-MA nº 32, 
de 12 de fevereiro de 2014, e os artigos 8º, 12 e 17 da Instrução 
Normativa TCE-MA nº 60, de 13 de maio de 2020. 

Instrução Normativa 
n° 62/2020 

29/07/2020 

Dispõe sobre os procedimentos contábeis e orçamentários a 
serem adotados pelos fiscalizados quanto à forma de identificação 
das despesas relacionadas ao enfrentamento de calamidade 
pública nacional decorrente de pandemia. 

Instrução Normativa 
n° 63/2020 

21/10/20 Institui o Sistema de Medição da Eficiência da Gestão Estadual. 

Instrução Normativa 
n° 64/2020 

02/12/20 
Institui o Sistema de Informações para Controle (SINC), e dá 
outras providências. 

Instrução Normativa 
n° 65/2020 

09/12/20 
Altera a Instrução Normativa TCE-MA nº 52, de 25 de outubro de 
2017, e dá outras providências. 

Fonte: SESES 

Quadro 8 - Atos revisados 

 

 

Tipo de Ato Qtd. 

Acórdão 965 

Decisão 490 

Decisão Normativa 2 

Instrução Normativa 6 

Parecer Prévio 218 

Portaria - 

Resolução 5 

Outros - 

Total 1.686 
Fonte: SPE 
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 Quadro 9 - Publicações no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal 

 

Ato Qtd. 

Alertas - Art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 156 

Atos da Presidência 62 

Atos do Relatores 260 

Gestão de Pessoas 928 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 121 

Ministério público de Contas 16 

Pleno 2.133 

Primeira Câmara 889 

Segunda Câmara 1.023 

Total 5.588 
Fonte: SUDOF 

3.2 Atividades relativas ao exercício do controle externo 

3.2.1 Fiscalização, levantamento e acompanhamento 

No início de 2020 foi previamente elaborado um Plano Anual de Atividades 

pelas gerências que compõem a Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas - SEFIS.  

Além do foco nas diversas atividades de competência constitucional do 

Tribunal, no exercício do Controle Externo, foram somados esforços extras no sentido de 

reestruturar os trabalhos desenvolvidos pelas diversas áreas, com a definição das suas 

atribuições e competências.  

A adaptação à nova estrutura administrativa do Tribunal de Contas do 

Maranhão - aprovada no exercício anterior pela Lei 11.170 - exigiu a maior capacitação dos 

servidores por meio de treinamentos e reuniões técnicas e a modernização das rotinas de 

execução dos trabalhos, com padronização de procedimentos operacionais para dar 
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celeridade e ganho de produção aos trabalhos de fiscalização do setor, principalmente na 

instrução de processos. 

Buscou-se no exercício a aderência às normas internacionais de auditoria, além 

do planejamento de atividades inerentes à fiscalização propriamente dita, com foco na 

definição adequada do escopo das fiscalizações, de maneira a atingir o maior número 

possível de fiscalizados. 

No exercício de 2020, algumas diretrizes nortearam as fiscalizações realizadas 

pelo tribunal, quais sejam: 

a. Planejamento das fiscalizações - Os trabalhos de fiscalização foram definidos e 

priorizados, no âmbito do controle prévio e concomitante, considerando a 

ferramenta “matriz de risco”, que se fundamenta em dados e informações 

objetivas, classificando os entes fiscalizados, na esfera municipal e os órgãos 

fiscalizados na esfera estadual, quanto ao seu grau de significância em termos de 

necessidade de controle. 

b. Aprimoramento da fiscalização concomitantemente - Utilizou-se o 

acompanhamento como instrumento de fiscalização concomitante, com vistas a dar 

respostas mais rápidas e eficientes à sociedade, dado que o controle concomitante 

tem demonstrado grande efetividade, sendo possível evitar dano antes da sua 

ocorrência. 

c. Transparência - Para aumentar a transparência da gestão pública, operacionalizou-

se os mecanismos necessários para avaliar a sua aderência aos normativos, 

permitindo encontrar informações sobre execução de receita e despesa, de forma 

clara, fácil e útil à sociedade. 

d. Gestão Fiscal - Desenvolvimento e operacionalização dos mecanismos necessários 

para realizar o controle financeiro dos entes públicos, através da integração dos 

relatórios, capaz de gerar informações consolidadas referente a Gestão Fiscal. 

 

Em que pese as dificuldades impostas pelo período marcado pela pandemia 

provocada pelo coronavírus (covid-19), buscou-se seguir as diretrizes propostas, gerando 

os seguintes resultados: 
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 Acompanhamento Concomitante dos atos de gestão e contratações dos entes 

públicos -  foram realizadas atividades de acompanhamento de informações dos 

entes, nos sistemas do TCE e externos, bem como em publicações oficiais e nos sites 

dos municípios, com o fito de verificar a legalidade e conformidade das 

informações, originando 54 processos de Acompanhamento. 

 Apreciação da Legalidade de Atos e Contratos das esferas estadual e municipal, 

visando ao controle preventivo das contrações do ente - decorrente das atividades 

de acompanhamento (quando constatada irregularidade e/ ou ilegalidade nos 

Editais de Licitação e Contratos), foram autuados 57 processos de Apreciação da 

Legalidade de Atos e Contratos. 

 Interposição, pelo Núcleo de Fiscalização de Representações, com ou sem 

requerimento de medida cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43 das Lei 8.250/ 

(Lei Orgânica) - ainda através das atividades de acompanhamento das informações 

e contratações dos entes, sob a jurisdição deste TCE-MA, quando verificado indícios 

graves, com possível dano ao erário, foram autuados os processos de 

Representações de inciativa da área técnica.  No total, foram autuados 62 processos 

de Representação no ano de 2020, dos quais podemos citar as representações 

interpostas nos municípios de Penalva, Godofredo Viana, São Luís Gonzaga do 

Maranhão, Arari, São Luís, São Pedro da Água Branca, Miranda do Norte, Serrado 

do Maranhão, São Roberto, Araguanã, Chapadinha, Vila Nova dos Martírios, Viana, 

Presidente Dutra, Buriticupu, Codó, Tuntum, Amapá do Maranhão, Barão de Grajaú, 

Governador Nunes Freire, Pedreiras, Marajá do Sena, Afonso Cunha, Colinas, 

Matinha, São José de Ribamar, Godofredo Viana, Cantanhede, Parnarama, São João 

do Carú, Alto Alegre do Maranhão, Imperatriz, Anajatuba, Monção, Sitio Novo, São 

Vicente Ferrer, Turiaçu, Santa Quitéria, Santa Luzia, Governador Newton Belo, 

Centro Novo, Altamira, Godofredo Viana, Capinzal do Norte, Miranda do Norte, 

Trizidela do Vale, Paço do lumiar, Lago da Pedra e Consórcio Internacional 

Multimodal. 

 Acompanhamento de licitações – foram realizados acompanhamentos in loco de 

licitações, nos municípios de Rosário e Paço do Lumiar, em março de 2020. 
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 Análise técnica e emissão de Relatórios de Instrução nos processos de 

Representações de origem interna e externa ao Tribunal - foram instruídos 189 

Relatórios de Instrução nos processos de Representação. 

 Análise e emissão de Relatórios de Instrução de Denúncias apresentadas ao 

Tribunal - foram instruídos 258 Relatórios de Instrução nos processos de Denúncias. 

 Análise e emissão de Despachos de Instrução das manifestações apresentadas 

através da Ouvidoria do Tribunal – em 2020 foram emitidos 25 Despachos de 

Instrução ou Informação nos processos de manifestações em Ouvidoria. 

 Avaliação dos Portais de Transparência dos entes fiscalizados - foram realizadas 3 

(três) avaliações dos Portais da Transparência de 217 Prefeituras (Executivo), 217 

Câmaras Municipais (Legislativo), Governo do Maranhão e demais Entes: Tribunal 

de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública 

e Ministério Público Estadual. No total foram realizadas três avaliações dos 439 

Portais de Transparência dos fiscalizados. 

 Monitoramento - foram autuados 39 processos e elaborados os Relatórios de 

Instrução, em que verifica o cumprimento de suas deliberações, os resultados delas 

advindos, além de verificar a efetividade, adequabilidade e tempestividade das 

providências adotadas pelos fiscalizados, em virtude da relevância da decisão. 

 Auditoria - foram elaborados 12 Relatórios de Instrução em processos de Auditoria 

de exercícios anteriores (em fases inicial, defesa e recurso de reconsideração). 

 Levantamentos – realizou-se 297 levantamentos para coleta de informações 

atualizadas sobre estrutura, funções, softwares e operações dos possíveis objetos 

de fiscalização, como dados em sistemas do Tribunal e externos, publicações 

oficiais, com o fito de encontrar objetos de auditoria, verificar a legalidade e 

conformidade das informações disponibilizadas ao público nos sites dos municípios 

maranhenses, garantir o cumprimento da Lei de Transparência pelos entes 

fiscalizados, incluindo-se as contratações com base na Lei 13.979/2020. 

 Análise e Instrução dos Recursos de Reconsideração - foram elaborados 13 

Relatórios de Instrução de processos em fase de Recurso de Reconsideração. 
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 Instrução de outros processos em que haja necessidade de instrução técnica - 

foram analisados e instruídos 29 processos referentes a Tomadas de Contas 

Especial, pedidos de informação, requerimentos e comunicações em geral. 

 Emissão do Relatório de Acompanhamentos da Gestão Fiscal de todos os entes - 

referente ao segundo semestre e terceiro quadrimestre do exercício de 2019, com 

emissão de Alertas aos entes, observando o teor da norma contida no art. 59 da LC 

101/2000, combinado com o art. 21 da IN-TCE n. º 08/2003. Os alertas foram 

publicados no Diário Eletrônico do TCE-MA em abril de 2020. 

 Certidões e informações – foram instruídos 40 processos para subsidiar a emissão 

de 28 certidões, que atestam o cumprimento ou não de exigências legais por 

unidades que pleiteiam operações de crédito junto a instituições financeiras e para 

celebrar convênios com a Administração Estadual em atenção à LRF. 

 Acompanhamento da Gestão Fiscal - foram geradas informações para consolidar o 

compartilhamento de dados do Acompanhamento da Gestão Fiscal e certidões no 

Sistema de Gestão Fiscal (FINGER). 

 Fiscalização de Obras Públicas – foram selecionadas 19 obras públicas paralisadas 

na área de Educação, a partir de informações levantadas e disponibilizadas pelo 

sistema LOSP (IN n. º 058/2019), visando retomada junto aos órgãos fiscalizados. 

Nesse quesito também foram definidos requisitos para a estruturação e 

desenvolvimento do Projeto “Obra Legal” (Sistema Eletrônico de Auditoria em 

Obras Públicas e Serviços de Engenharia) que visa acompanhar e fiscalizar as obras 

públicas. 

 Licitações e Contratos - Realização de estudos técnicos com vistas a identificar e 

catalogar as principais tipologias em matéria de licitação e contrato com vistas a 

formar um banco de dados que subsidiem as atividades de fiscalização 

concomitante. 

 Desenvolvimento de Procedimentos Operacionais Padrão – POP dos processos de 

Natureza, Denúncia e Manifestação em Ouvidoria, que tem por finalidade orientar 

o planejamento dos trabalhos a serem executados nas lideranças. 
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 Participação de auditorias do BID – foi disponibilizado auxílio nos trabalhos de 

auditoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 

Quadro 10 – Atividades desenvolvidas 

3.2.2 Ações desenvolvidas em função da covid-19  

O ano de 2020 foi um ano atípico, em razão da decretação de pandemia pela OMS, 

e a consequente disseminação do novo coronavírus.  

O ano foi caracterizado pela interrupção das atividades normais e pela readequação 

das atividades através do teletrabalho. Em consequência, os governos tiveram que criar 

legislações e disponibilizar recursos específicos para a prevenção da Covid-19 e o 

tratamento dos infectados.  

No âmbito do Tribunal foi criada uma equipe técnica especializada no 

acompanhamento das contratações em tempo de pandemia. Mesmo perante os desvios 

da normalidade, as equipes procuraram se adaptar quanto a realização dos trabalhos de 

fiscalização, os quais foram definidos e priorizados no âmbito do controle prévio e 

concomitante, e que culminaram nos seguintes resultados:  

Natureza da Atividade Unidade  Quant. 

Representação Peça 62 

Apreciação da Legalidade Atos e Contratos Relatório de Instrução 57 

Fiscalização/ Acompanhamento Relatório de Instrução 54 

Denúncia Relatório de Instrução 258 

Instrução de representação (externa) Relatório de Instrução 189 

Manifestação em Ouvidoria Relatório de Instrução 25 

Recursos de Reconsideração Relatório de Instrução 13 

Monitoramento Relatório de Monitoramento 39 

Auditoria Relatório de Auditoria 12 

Outros processos que dependem de instrução técnica. Relatório de Instrução 29 

Levantamentos de informações dos fiscalizados Levantamentos 297 

Levantamento – obras paralisadas Levantamentos 29 

Diligência Notas 04 

Acompanhamento de sessões públicas – licitações Municípios 02 

Relatório de Auditoria da Fiscalização da Receita (IPM) Relatório de Auditora 01 

Certidão Relatórios de informação 40 

Certidões que atestam o cumprimento ou não de 
exigências legais dos entes 

Certidão emitida 28 

Avaliação dos Portais de Transparência dos entes Portal de Transparência 1.317 
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 Levantamento dos Decretos Municipais expedidos pelos municípios, 

determinando estado de Calamidade Pública e Estado de Emergência sobre 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

 Levantamento dos preços aplicados em produtos como ventiladores, respiradores, 

máscaras, luvas, cloroquina, álcool em gel, construção de hospitais de campanha, 

cestas básicas etc. 

 Verificação do cumprimento do art. 4º, § 2º, da Lei nº 13.979/2020 e das 

informações previstas no § 3º, do art. 8º, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011. 

 Interposição de Representações em desfavor dos responsáveis gestores/ 

municípios que descumpriram o estabelecido nas Instruções Normativas TCE-MA 

nº 34/2015 (SACOP) e 59/2020 (Avaliação do Portal da Transparência) e também no 

§ 2º, art. 4º, da Lei 13.979/2020, no que se refere à criação de sítio específico para 

divulgação imediata das contratações realizadas para enfrentamento da covid-19. 

 Acompanhamento, com abertura de processos específicos e construção de planilha 

com os resultados das pesquisas realizadas com base nos Boletins Epidemiológicos, 

Diário Oficial do Estado, Diário da Famem, Diários Municipais e outros meios de 

publicação/ divulgação, em face das contratações realizadas por entes públicos 

voltadas para o combate à covid-19. 

 Autuação de Processo de Acompanhamento – com as informações e diligências ao 

Governo do Estado - resultante da realização de fiscalização com vistas a verificar a 

legalidade, a economicidade, a legitimidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade 

de atos, contratos e fatos administrativos referentes a despesas realizadas a título 

de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Foi 

autuado processo de acompanhamento para apurar a aquisição dos Respiradores 

pelo Consórcio Nordeste. 

 Aplicação do SINAQUE – que é um questionário para obtenção de informações dos 

respectivos jurisdicionados a respeito de suas atuações neste período de pandemia, 
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com o objetivo de auxiliar as ações de fiscalização dos tribunais e fomentar o 

controle social. 

3.2.3 Acompanhamento do envio de informações 

Demonstram-se, no quadro a seguir, as atividades realizadas no exercício de 

2020, relativas ao acompanhamento da publicação das contratações celebradas pelos 

entes Municipais e pelo ente Estadual, em Diário Oficial do Estado, Diários Oficiais dos 

Municípios e Diário da FAMEM.  Envolvem publicações relativas a alimentação do Sistema 

de Fiscalização de Dados para geração futura de diligências junto aos fiscalizados que não 

encaminharam informações no SACOP, o acompanhamento do envio de informações pelos 

fiscalizados por meio do sistema SAE e sistema SAAP e as relativas ao atendimento de 

fiscalizados por e-mail, na solução de dúvidas sobre a alimentação dos sistemas 

informatizados de fiscalização. 

Quadro 11 – Atividades realizadas 

Atividades Qtd. 

Atendimento SACOP 140 

Atendimento via e-mail (consultas sobre os sistemas) 306 

Licitações e Contratos (SACOP): fiscalizados com registro de ocorrência 53 

Licitações e Contratos (SACOP): licitações com registro de ocorrência 264 

Licitações e Contratos (SACOP): contratos com registro de ocorrência 542 

3.2.4 Acompanhamento do Planejamento Governamental 

No exercício de 2020, o acompanhamento da elaboração e aprovação dos 

planejamentos do Estado e Municípios, buscando contribuir para a melhoria na aplicação 

dos recursos públicos por meio do aperfeiçoamento do planejamento governamental e 

controle social, impulsionou projetos, auditorias e ações que promoveram a melhoria da 

atuação do Tribunal de Contas junto a seus fiscalizados. 

As atividades desempenhadas neste quesito consistem na análise de 

desempenho dos resultados apresentados em exercícios anteriores, da verificação da 

aderência dos projetos às demandas da sociedade, diretrizes governamentais e 

organizações de controle, bem como da organização e disponibilização de informações 

para a sociedade. 
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Quadro 12 – Quadro de atividades realizadas 

Evento Atividades Realizadas Situação 

Auditoria Procidade BID 2019 
Execução da auditoria, entrevista Gestores 
e análise documental 

Concluído 

Auditoria Procidade BID 2020 
Execução da auditoria, entrevista Gestores 
e análise documental. 

Em andamento 

Auditoria Profisco BID 2019/2020 
Execução da auditoria, entrevista Gestores 
e análise documental 

Em andamento 

Projeto Integrar (1) 
Capacitação, participação em webinários, 
aplicação de questionários. 

Concluído 

Projeto Educação Não Pode Esperar 
Aplicação de questionários e entrevistas 
por internet secretários de Educação, 
município e Estado.. 

Concluído 

Projeto Educação Não Pode Esperar 
Elaboração de Cartilha Alimentação 
Escolar 

Concluído 

Auditoria de Receita 
Representação sobre taxa de iluminação 
Pública 

Em andamento 

IEGE (Índice de Efetividade na Gestão 
Estadual) 

Aplicação questionários Concluído 

IEGM (Índice de Efetividade na 
Gestão Municipal) 

Revisão das questões para validação Concluído 

Plano Vacinação Covid-19 Aplicação e acompanhamento Em andamento 

Apoio ao Legislativo 
Acompanhamento projetos PPA, LDO e 
LOA – Produção atos normativos 

Concluído 

Apoio ao Legislativo 
Acompanhamento projetos PPA, LDO e 
LOA – Plataforma de recepção 

Em andamento 

(1) Objetivo do Projeto Integrar: Realizar fiscalizações coordenadas em políticas públicas com responsabilidades compartilhadas nas 

diversas esferas de governo. A ideia é ter um órgão formado por membros do TCU e TC’s que coordene as fiscalizações nessas áreas. A 

primeira experiência será na Educação. 

3.2.5 Consultas e atos normativos 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao longo do último exercício, 

respondeu às consultas formuladas e elaborou normas com o escopo de disciplinar e 

orientar os jurisdicionados sobre assuntos de sua competência. 

O subsídio técnico para a proposição de decisão plenária dos processos de 

consultas, de elaboração de ato normativo, de sistematização da jurisprudência do Tribunal 

e de orientação técnica aos membros, servidores e fiscalizados, no âmbito do controle 

externo, produziu, no exercício de 2020, os resultados conforme quadro abaixo. 

Quadro 13 - Orientação técnica 

Orientações Técnicas Emitidas no Período Qtd. 

Consulta 71 

Atos normativos 14 

Outros 16 
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3.2.6 Prestação de Contas e fiscalização de atos sujeitos a registro 

A  análise das contas do Governador do Estado, dos prefeitos municipais, do 

Presidente da Câmara, dos Gestores da Administração Direta e das entidades da 

Administração Indireta, dos Gestores de Fundos Municipais e das demais contas de gestão, 

incluindo a  análise de defesas e recursos decorrentes dessas contas, além da fiscalização 

dos atos sujeitos a registro, tais como aposentadorias, pensões, reformas, transferências e 

admissões (de responsabilidade do Núcleo de Fiscalização – Nufis3), foram realizadas, 

majoritariamente, de forma remota, em função do período da pandemia de covid-19. 

Quadro 14 - Análise de Prestação de Contas  

Natureza  Qtd. 

Prestação de Contas - Municípios 216 

Defesa 262 

Recurso 196 

Prestação de Contas - Estado 1 

Reanálise 105 
 

Quadro 15 - Fiscalização nos procedimentos de Atos de Pessoal  

Natureza  Qtd. 

Denúncia 47 

Representação 26 

Apreciação da Legalidade dos atos de pessoal (aposentadoria, pensão, 
reformas e transferência)* 

2.566 

Apreciação da Legalidade dos atos de pessoal ( aposentadoria)** 2.654 

Avaliação do Painel de Vínculos (verificação de acúmulos de cargos) *** 64.793 
* Sistema SPE 
** Sistema SAAP Inatividade  
*** Sistema SAAP Painel de Vínculos  
 

Quadro 16 – Processos analisados no exercício  

Natureza dos Processos Qtd. 

Denúncia 01 

Prestação Anual de Gestores  227 

Prestação de Contas anual de Governo 06 

Tomada de contas especial 83 

Recurso de Reconsideração 34 

Recurso de Revisão 08 

Outros processos administrativos 02 

Total 361 
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3.3 Atuação 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. 

3.3.1 Atividades extraprocessuais 

No ano de 2020 a Supervisão de Execuções de Acórdãos - SUPEX realizou a 

inscrição de decisões do TCE-MA, que somaram R$ 33.011.289,75 em débitos e multas 

aplicados. Estas decisões foram enviadas à PGE-MA para execução judicial. Foram 

R$ 25.297.103,05 (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e três reais 

e cinco centavos) inscritos no 2º trimestre, R$ 5.466.030,65 (cinco milhões, quatrocentos e 

sessenta e seis mil, trinta reais e sessenta e cinco centavos) no 3º trimestre e 

R$ 2.248.156,05 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e seis 

reais e cinco centavos) no 4º trimestre. Não houve inscrição no 1º trimestre em razão da 

pandemia. 

3.3.2 Atividades processuais 

No decorrer do ano de 2020 ingressaram neste MPC 8.836 (oito mil, oitocentos 

e trinta e seis) processos de diversas naturezas. Foram emitidos no mesmo período 6.974 

(seis mil, novecentos e setenta e quatro) pareceres, conforme quadro demonstrativo. 

Quadro 17 – Relatório de produtividade do MPC 

Natureza dos Processos 
Nº de Processos 

Ingressos 
Nº de Pareceres 

Emitidos 

Acompanhamento 1 1 

Apreciação da Legalidade dos Atos e Contratos 304 388 

Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal 4469 4751 

Auditoria 0 0 

Consulta 71 65 
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Denúncia 284 280 

Fiscalização 40 30 

Impugnação 0 0 

Mandado de Segurança 0 0 

Manifestação em Ouvidoria 0 0 

Outros 48 40 

Outros Processos em que haja necessidade de decisão TCE  65 58 

Prestação de Contas Anual de Gestores 1149 1338 

Prestação de Contas Anual de Governo 955 884 

Processo Administrativo  5 4 

Processo Administrativo – Geral 36 35 

Processo Administrativo – Atos de Pessoal  1 2 

Recurso de Reconsideração 2 2 

Recurso de Revisão 36 32 

Representação 273 297 

Requerimento de Atos de Pessoal 1 2 

Sem natureza definida 74 92 

Solicita auditoria 0 0 

Tomada de Contas 60 68 

Tomada de Contas Especial 204 208 

Transferência para a Reserva 0 0 

Total 8063 8582 

3.4 Atuação 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 

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. 

3.4.1 Melhorias e inovações 

Em 2020, em parceria com a ASCOM, foi finalizada a elaboração da nova Carta 

de Serviços do TCE-MA, que disponibilizará à sociedade e público interno, de forma clara, 
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todos os serviços e atividades prestados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

disponíveis aos servidores e público em geral. 

3.4.2 Atividades realizadas 

 Firmada parceria com a ESCEX visando à realização de Seminários em municípios do 

Maranhão para apresentar palestras e ações do Tribunal de Contas e da Ouvidoria. 

 Promoção do “Ouvidoria Day”, iniciativa da Atricon e do Instituto Rui Barbosa, que 

estimula os TC’s a organizarem eventos no Dia do Ouvidor, comemorado em 16 de 

março. No TCE-MA, a ação programada seria uma palestra aos estudantes do curso 

de Direito da Faculdade Dom Bosco, apresentando a Ouvidoria do TCE-MA, 

funcionamento, importância e outros aspectos. Esse evento foi cancelado em razão 

da pandemia de covid-19 e será retomado em momento oportuno. 

 A Ouvidoria compôs o grupo de trabalho que apresentou propostas, projetos e 

ações, para consolidação do Planejamento Estratégico 2019-2027 do TCE-MA. 

 A participação da Ouvidoria na primeira reunião ordinária do ano de 2020, do 

Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB, que 

ocorreria no dia 27 de março, no TCE de Sergipe, foi cancelada em razão do estado 

de pandemia, devendo ser remarcada para data oportuna. 

 Participação da Ouvidoria maranhense no “Encontro Nacional de Corregedorias & 

Ouvidorias dos Tribunais de Contas”, realizado nos dias 3 e 4 de outubro 2020, na 

sede do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, em Cuiabá. O evento, em 

razão da pandemia do coronavírus, ocorreu de forma virtual, onde foram discutidos 

temas relevantes às áreas de Corregedoria e Ouvidoria, além de novos 

procedimentos e experiências em tempos de pandemia. 

 No dia 02 de outubro houve a reunião técnica específica 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. O evento 

contou com a participação de todas as Ouvidorias dos TC’s inclusive TCU. 

A Ouvidoria, quando solicitada, emite a certidão “Nada Consta" para pessoa 

física ou jurídica. A Ouvidoria também atende ligações pelos telefones (98)2016-6153 e 

6155, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14 h. 
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3.4.3 Ouvidoria em números 

Quadro 18 – Quantitativo de atendimento por tipo de manifestação 

Tipo de Manifestação Qtd. em 2019 Qtd. em 2020 

Comunicações de irregularidades 20 101 

Denúncias  184 181 

Pedidos de acesso à informação 202 61 

Reclamação/crítica 17 60 

Sugestão 1 3 

Elogio 1 1 

Problema técnico 5 2 

Total 430 409 
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4 AÇÕES NO ÂMBITO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

4.1Gestão de Orçamento e Finanças 

A gestão orçamentária e financeira do Tribunal é responsabilidade da Unidade 

de Finanças (Unfin) que tem como atribuição programar, coordenar, executar e 

supervisionar as atividades econômico-financeiras do Tribunal, as atividades referentes à 

elaboração do Plano Plurianual e Proposta Orçamentária do Tribunal de Contas e do Fundo 

de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – Fumtec, além de executar o orçamento 

do Tribunal e do Fumtec. Cabe-lhe, ainda, processar os serviços relativos à contabilidade, 

controlar a execução dos contratos e elaborar a prestação de contas do Tribunal e do 

Fumtec. 

O Orçamento Geral do Estado e o Decreto de Execução Orçamentária para 

2020, aprovados conforme Lei N° 11.205, de 31 de dezembro de 2019 (LOA) e Decreto nº 

35.606, de 12 de fevereiro de 2020 respectivamente, consignando dotações ao Tribunal de 

Contas Estado (incluindo FUMTEC) no montante de R$ 153.824.000,00 (cento e cinquenta 

e três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais), conforme segue. 

Quadro 19 – Resumo orçamentário do TCE-MA – 2020 

Unidade 
 

Denominação 
 

Orçamento Execução 

Inicial 
Atual 

(A) 
Empenhado 

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

Unid. 
Orçam. 

Tribunal de Contas do Estado 150.694.000,00 188.976.466,36 185.924.789,55 98,39% 3.051.676,81 185.602.279,95 

Ação 0900 
Contribuição à Previdência do 
Servidor Público Estadual 

13.706.520,00 30.361.435,00 30.340.632,14 99,93% 20.802,86 30.340.632,14 

Ação 0901 
Contribuição ao Regime Geral 
da Previdência 

2.385.810,00 3.125.739,00 3.123.249,11 99,92% 2.489,89 3.123.249,11 

Ação 0963 
Contribuição para o 
Fundo de Benefícios dos 
Servidores Púb. Estaduais 

349.050,00 425.714,00 425.596,35 99,97% 117,65 425.596,35 

Ação 2349 Fiscalização Externa 133.733.620,00 154.544.578,36 152.035.311,95 98,38% 2.509.266,41 151.712.802,35 

Ação 3062 Construção do Prédio Anexo 519.000,00 519.000,00 0,00 0,00% 519.000,00 0,00 

Unid. 
Orçam. 

Fundo de Modernização do 
Tribunal –  FUMTEC 

3.130.000,00 - - - - - 

Ação Política de Gestão Estratégica 3.130.000,00 - - - - - 

Órgão Total – TCE/ MA 153.824.000,00 188.976.466,36 185.924.789,55 98,39% 3.051.676,81 185.602.279,95 

Fonte: SIGEF / Valores em R$ 1,00- última atualização em 31/12/2020 
Obs.: Dados de execução do Fumtec não informados. 
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4.1.1 Melhorias e inovações 

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 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 2020, a UNFIN desenvolveu diversas atividades no 

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

Quadro 20 – 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 - 06 08 17 31 

Ajustes Contábeis - - - 04 04 

Treinamento de servidor - - - - - 

Relatórios Gerenciais  03 01 01 05 
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Processos Administrativos - Acompanhamento e 
Controle 

40 
46 46 46 178 

Adequação qualitativa e quantitativa do orçamento - 02 - - 02 

Processos referentes a multas FUMTEC - análise e 
despacho 

120 
- 160 121 401 

Orientação a Jurisdicionado - - - - - 

Orientação à executores - - - - - 

Fonte: UNEFI. 

 

4.1.3 Metas previstas no PPA e LDO e transparência da gestão 

Com vista ao atendimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA) e na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em 2020 o Tribunal de Contas precisou inovar sua 

forma de trabalho, frente a pandemia do covid-19. Assim, editou diversos normativos 

alterando a forma de fiscalização e permitindo a seus servidores o trabalho remoto, de 

maneira a não comprometer o atingimento das metas estabelecidas. Ao final do ano, o 

Tribunal foi efetivo na análise e decisão sobre prestações de contas e processos de outras 

naturezas, resultando numa produção anual de 4.415 decisórios, acompanhados de seus 

relatórios de informação técnica. Mesmo diante de todos os desafios, o resultado de 2020 

foi superior ao do ano anterior, onde o Tribunal havia produzido 4.362 decisórios ao longo 

daquele ano. 

Quanto à transparência da gestão fiscal, na perspectiva da execução 

orçamentária e financeira, esta se concretizou por meio das publicações realizadas no 

“Portal das Finanças on line”, no sítio do Tribunal de Contas do Estado. 

Já os relatórios de gestão fiscal foram elaborados tempestivamente, 

observando o modelo fixado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, tendo sido 

aprovados pelos dirigentes máximos (art. 85, inciso IX, da Lei 8.258/05 – Lei Orgânica do 

TCE-MA), e publicados na forma estabelecida do artigo 54, da Lei nº 101/2000. 
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4.2 Gestão de Pessoas 

A Unidade de Gestão de Pessoas (Ungep) 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 

psicossocial. 

De acordo com os artigos 22 e 23 da Resolução TCE nº 215, de 11/06/2014 

(publicada no DOE de 22/07/2014), e em conformidade com as alterações advindas com a 

Lei nº 11.170, de 25/11/2019, que alterou o art. 1º da Lei nº 9.936, de 22/10/2013, 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, compete planejar, 
executar e coordenar as atividades de assistência médica, odontológica e de enfermagem, em caráter 
preventivo, assistencial e emergencial, dirigidas aos servidores do Tribunal; compete, ainda, desenvolver 
programas de higiene, de segurança do trabalho, de prevenção de acidentes e de doenças profissionais, 
participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas e diagnósticos 
do setor de saúde, de interesse da atividade fim do Tribunal de Contas.  

4.2.1 Melhorias e inovações 

A atuação da Unidade de Gestão de Pessoas tem seguido, como referencial, as 

Diretrizes de Controle Externo (nº. 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. Por conseguinte, muitas das 

práticas da UNGEP são estabelecidas em consonância com o Marco de Medição do 

Desempenho dos Tribunais de Contas-MMD-TC (Resolução Atricon nº 01/2019) e o 

Planejamento Estratégico.  

A seguir estão elencadas as práticas de destaque no ano de 2020. 
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 No início de 2020, o Tribunal de Contas do Estado passou a funcionar sob uma nova 

estrutura organizacional, destinada a dotar o Órgão das condições necessárias ao 

aprimoramento da interação com seus fiscalizados e com os cidadãos. A reforma é 

fruto do projeto de lei enviado pelo TCE à Assembleia Legislativa, e promulgado no 

dia 25 de novembro de 2019 (Lei nº 11.170/2019). A restruturação administrativa 

promovida pelo TCE teve, como uma das finalidades, harmonizar as demandas de 

agilidade e eficiência exigidas pela sociedade, com os desafios da implantação da 

nova identidade institucional e do seu Planejamento Estratégico para o período de 

2019 a 2027.  

 Em alinhamento a esta nova visão de melhoria na gestão de pessoal, entrou em 

vigor, em fevereiro de 2020, a Portaria nº 1.450, de 19/12/2019, publicada no Diário 

Eletrônico do TCE, de 19/12/2019, que trata das alterações na frequência de 

servidores, inclusive Banco de Horas, e que revogou a Portaria nº 1.066/206. Uma 

das mudanças introduzidas pela norma foi o fim do benefício da folga a partir do 

Banco de Horas, e dos créditos do saldo diário da jornada de trabalho que possa ser 

usufruído no mês subsequente. Também definiu que o “atraso” nos registros após 

as 9 horas (jornada normal) e após as 15 horas (jornada do Protocolo 2) passa a 

acarretar “uma falta”, após o acúmulo de 5 atrasos não justificados e não aceitos 

pela Chefia. Outra inovação da Portaria 1.450/2019 é a maior participação do 

superior hierárquico ao chefe imediato do servidor. Ao homologar a frequência 

mensal dos servidores, os registros só terão efetividade no Relatório do Ponto 

Eletrônico após o “aceite”, pelo Superior imediato ao Chefe, das justificativas dadas 

pelo servidor à sua Chefia Imediata. Essas justificativas não devem ultrapassar 5 

ocorrências, dentre atrasos e/ ou esquecimento do registro de entrada ou saída. 

 Visando contribuir com a motivação e comprometimento dos servidores, assim 

como com a melhoria do clima organizacional e a qualidade de vida de seus 

colaboradores, a UNGEP editou a Portaria TCE nº 327, de 18/03/2020, publicado no 

Diário Eletrônico do Tribunal de 18/03/2020, implantando o regime de teletrabalho 

no âmbito do TCE. A medida foi resultado de um trabalho conjunto da Ungep, com 

as secretarias Geral, de Gestão, de Fiscalização e de Inovação e Tecnologia, tendo 

ainda a participação do Sindicato dos Auditores e da Associação de Servidores do 

Tribunal. 

 Alguns objetivos que estão sendo atingidos com a implementação do teletrabalho 

são: a) Aumento da produtividade e a qualidade do trabalho. b) Melhoria da 

motivação e engajamento dos servidores com a missão institucional do TCE. c) 

Promoção da cultura destinada a resultados com foco na eficiência e eficácia dos 

serviços prestados à sociedade; d) Estímulo para o desenvolvimento de talentos, o 

trabalho criativo e a inovação por parte dos servidores; etc. 
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 O Tribunal de Contas, com a participação da Ungep e da Sudec, publicou a 

Resolução TCE nº 322, de 05/02/2020, publicada no Diário do TCE de 03/03/2020. 

O instrumento normativo dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores 

efetivos pertencentes a Carreira de Especialista em Controle Externo, regidos pela 

Lei nº 11.134, de 21 de outubro de 2019, e dos servidores do seu quadro que 

estejam na condição prevista no art. 33 da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de 

junho de 1998, e no art. 169, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, além dos 

servidores ocupantes de cargo em comissão e dos demais servidores em regime de 

cessão ao TCE. 

 A Resolução nº 322/2020, segundo o gestor da Ungep, Sr. João Neto, estabelece 

normas cristalinas que trazem segurança tanto para os servidores quanto para o 

TCE em relação ao desenvolvimento da trajetória funcional de todos os servidores, 

contribuindo para a consolidação de um clima organizacional positivo que favorece 

o desenvolvimento das atividades de trabalho. “Os critérios de avaliação definidos 

valorizam a competência, a criatividade, a inciativa, a ética, a liderança e o 

profissionalismo, fatores essenciais ao exercício das funções públicas, 

especialmente as inerentes às atividades de controle externo. Com as avaliações de 

desempenho, construiremos no TCE uma cultura laboral que reconhece o mérito e 

os resultados”, assevera João Neto.  

 Em virtude da pandemia causada pelo covid-19, o TCE editou a Portaria nº 328/2020 

que instituiu o Comitê de Gerenciamento de Crise, dirigido pelo seu Presidente e 

composto pelos seguintes membros: Procurador Geral de Contas, Secretário Geral, 

Secretária de Gestão, Secretário de Tecnologia e Inovação, Secretário de 

Fiscalização e Gestor da Unidade de Gestão de Pessoas. 

 Uma das medidas adotadas para enfrentamento da pandemia foi estender o regime 

de trabalho a distância (teletrabalho) para membros, servidores e estagiários do 

TCE. O teletrabalho passou a ser obrigatório para todos os servidores que tenham 

realizado viagem particular ou a serviço para localidades nas quais o surto do Covid-

19 tenha sido reconhecido, ou que tenham tido contato direto com pessoas 

contaminadas ou suspeitas de contaminação pelo Covid-19, mediante 

monitoramento da Unidade de Gestão de Pessoas - UNGEP, por meio da Supervisão 

de Qualidade de Vida (Suvid), pelo prazo de quinze dias, a contar do retorno da 

viagem ou do contato direto. 

 Coube à Unidade de Gestão de Pessoas, por intermédio da Suvid, promover 

campanha de conscientização das medidas de prevenção e etiqueta respiratória 

destinada aos servidores, membros, prestadores de serviços, jurisdicionados e 
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visitantes, utilizando-se do sítio oficial do TCE, e tendo a colaboração da Secretaria 

de Tecnologia e Inovação e da Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Recentemente, o Tribunal de Contas lançou oficialmente seu Planejamento 

Estratégico para o ano 2019-2027 (Resolução nº 321, de 18/12/2019) atualizado em 

razão do encerramento das atividades previstas pelo ciclo anterior, que teve 

vigência de 2012 a 2018. Com isso, a Ungep trabalhou para atualização da Política 

de Gestão de Pessoas, com seus normativos e práticas, para a adequação ao   

Planejamento Estratégico.  O novo planejamento tem como principal desafio 

contribuir para a criação das condições que permitam ao TCE conceber ações e 

estratégias que sejam capazes de dar respostas às crescentes exigências da 

sociedade por maior agilidade e efetividade por parte do sistema de controle 

externo brasileiro. 

 O novo Planejamento Estratégico está estruturado em três pilares principais, quais 

sejam: Resultado (para Sociedade e Fiscalizados), Processos Internos e 

Aprendizagem, que são perspectivas para a atuação do Tribunal de Contas além de 

serem desafios e estratégias concatenadas entre si para serem enfrentados por 

todos os colaboradores desta Corte de Contas. Um dos objetivos do Plano 

Estratégico requer maior protagonismo da Ungep é o “Objetivo A1 - Promover o 

desenvolvimento do corpo funcional com foco no desempenho” que possui dois 

indicadores: Índice de Avaliação do Clima Organizacional e Índice de Capacitação 

Profissional.  

 Das ações do Planejamento Estratégico que couberam à Unidade de Gestão, pode-

se destacar:  

a. Monitorar o Clima Organizacional. 

b. Priorizar ações para incentivar o comprometimento do corpo técnico. 

c. Implantar   o modelo de gestão por competências, iniciando processos de 

capacitação, ampliação a mudanças de responsabilidades ou de núcleos de 

trabalho. 

d. Identificar e desenvolver competências para a realização das ações 

estratégicas. 

e. Implementar política de gestão de desempenho: dimensionando a 

distribuição justa de carga de trabalho e avaliações e níveis de serviços 

entregues. 

 A Unidade de Gestão de Pessoas vem implementando uma política de gestão de 

pessoas mais efetiva, abrangendo as mais diversas dimensões dos servidores, como 

a salarial onde houve a aprovação da lei que reestruturou a carreira e os 

vencimentos dos servidores (Lei nº 11.134, de 21/10/2019). Ao longo de 2020, 

diversas ações foram implementadas visando o efetivo alinhamento e 
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implementação da Política Estratégica de Gestão de Pessoas. Dentre elas, pode-se 

citar:  

a. Formação de equipes intersetoriais de caráter consultivo, deliberativo e 

executivo para implementar as ações na gestão de pessoas;  

b. restabelecimento do funcionamento do Comitê de Gestão de Pessoas;  

c. atualização dos normativos que versam sobre a Gestão de Pessoas do TCE-

MA, como: Resolução nº 185/2012 (Institui o modelo, as políticas e o Comitê 

de Gestão de Pessoas da Corte de Contas maranhense), Resolução nº 

105/2006 e 217/2014 (trata das atribuições dos cargos do quadro de pessoal 

efetivo da Secretaria do TCE-MA), dentre outras;  

d. adequação da nova Política de Gestão de Pessoas às diretrizes advindas da 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil/Atricon, através 

da Resolução Atricon nº 13/2018, que estabelece as Diretrizes de Controle 

Externo relacionadas à temática “Gestão de Pessoas nos Tribunais de 

Contas”;  

e. implementação da Avaliação de Desempenho e seu sistema informatizado 

(desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Tecnologia e Inovação/ 

SETIN), em conformidade com o que determina a Resolução nº 322/2020;  

f. a efetivação da Gestão por Competências e, desenvolvimento de sistema 

informatizado de mapeamento das competências, visando o alinhamento 

dos interesses e aptidões individuais dos servidores ao atingimento das 

metas organizacionais, passando pelo marco de desenvolvimento, 

capacitação e treinamento de tais habilidades;  

g. em conjunto com a SETIN, a Ungep está redesenhando o fluxo de processos 

em todas as unidades administrativas que compõem a Unidade de Gestão 

de Pessoas, priorizando a digitalização para maior celeridade e 

confiabilidade no trâmite de ações de gestão de pessoas;  

h. com ações compartilhadas com a Escola Superior de Controle Externo/ 

ESCEX, a Ungep busca alinhar a agenda de cursos e capacitação do quadro 

de servidores e membros, para o desenvolvimento da Gestão de 

Competências;  

i. integração com todas as secretárias do TCE (Geral, Gestão, Fiscalização e 

Tecnologia e Inovação) visando alinhar e catalogar as evidências, ações e 

metas desenvolvidas pela Corte de Contas maranhense, para atender as 

exigências dos seus respectivos QATC’s, a serem avaliados no Marco de 

Desempenho dos Tribunais de Contas da ATRICON;  

j. dinamização das informações acerca de dados funcionais de Membros e 

Servidores, disponibilizados mensalmente no Portal da Transparência/ 

Gestão de Pessoas, no sítio do TCE, permitindo à sociedade a obtenção de 
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informações, sem necessariamente formular um processo na Ouvidoria do 

Tribunal. 

 A Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID, como ação de política de valorização e 

visando proporcionar maior informação aos servidores, membros, prestadores de 

serviços e a comunidade de forma geral, deu início em junho de 2020 a uma 

programação de “lives”, disponibilizadas através do Youtube na página da 

Secretaria de Tecnologia e Inovação do TCE-MA. O objetivo desta iniciativa da 

SUVID/ Ungep é atender à demanda por informação e orientações sobre os mais 

diversos aspectos médicos e mentais ocasionados pela pandemia (isolamento e 

distanciamento social) e clínicos em virtude da contaminação pelo novo coronavírus 

(Covid-19). Na primeira transmissão, ocorrida em 15/06/2020, o tema abordado foi 

“A Visão do Pneumologista – Como se proteger e reconhecer os primeiros sintomas 

e sinais Clínicos” em decorrência da contaminação pelo Covid-19. Em 25/06, a 

segunda “live” foi da temática “Novo coronavírus e os cuidados com os idosos” e 

no dia 29/06, o terceiro tema da “live” foi “Orientações aos servidores do TCE-MA 

sobre a continuidade do retorno gradativo das atividades presenciais”. 

 Por alguns meses de 2020, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus 

(Covid-19), todos os Membros, Servidores e Estagiários, ficaram, obrigatoriamente, 

em regime de teletrabalho, concedido através da Portaria TCE nº 344, de 

23/03/2020, publicada no Diário Eletrônico do TCE de 23/03/2020. Com isso a 

Ungep e suas Supervisões, mantiveram suas atividades remotas, bem como 

disponibilizaram canais para que os colaboradores do TCE tirassem dúvidas, ou até 

mesmo requeresse direitos inerentes à gestão de pessoas, como férias, licença para 

tratamento de saúde, desenvolvimento funcionais, consignação em folha de 

pagamento dentre outros. 

 No terceiro trimestre de 2020, a Ungep, face a estabilização dos casos de Covid-19, 

preparou o retorno das atividades presenciais dos seus Membros, Servidores, 

Estagiários e demais colaboradores, obedecendo as limitações e restrições ao grupo 

de risco. Nesse caminho, o Tribunal aprovou em Plenário a Resolução nº 330/2020 

(publicada no Diário TCE de 02/07/2020), que trata do Plano de Retomada Gradual 

das Atividades Presenciais. Tal Resolução estabelece as ações e estratégias que 

devem ser implementadas pela instituição para oportunizar aos servidores e 

usuários o retorno às atividades presenciais de forma efetiva e segura, tendo como 

foco a preservação da saúde de todos que circularão pelas dependências do TCE 

durante o horário de expediente. 

 A partir de 14 de setembro ocorreu o retorno das atividades presenciais na Corte 

de Contas maranhense, disciplinada pela Portaria TCE nº 608/2020, que 

estabeleceu a adoção de 3 (três) regimes de trabalho diferenciados:  
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a. Teletrabalho obrigatório para aqueles que fazem parte do grupo de risco 

(idosos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, 

oncológicos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento 

de saúde que provoque diminuição da imunidade e demais 

imunossuprimidos);  

b. teletrabalho voluntário (aos que manifestem interesse pela alteração e se 

comprometam a cumprir os deveres funcionais, cláusulas e condições 

previstos no anexo I, da Portaria TCE nº 433/2020);  

c. regime de trabalho presencial aos demais servidores, sendo que nos meses 

de julho e agosto o TCE adotou, além destes três regimes de trabalho, a 

forma presencial, mas com um sistema de revezamento de servidores. 

 No quatro trimestre de 2020, a UNGEP deu ênfase à Política de Gestão de Pessoas 

Inovadora, e como desafio à pandemia do novo coronavírus, e seus efeitos nas 

relações de trabalho, na produtividade, além, é claro, na saúde física e mental dos 

servidores, estagiários e colaboradores. Com isso, a Ungep intensificou ações, em 

conjunto com as unidades administrativas do Tribunal, com o intuito de mitigar os 

efeitos deletério da pandemia em seus diversos aspectos. 

 Uma dessas ações é a instituição de Acordos Individuais de Trabalho, instrumento 

pelo qual os servidores em teletrabalho e seus superiores imediatos estabelecem 

ações e metas a serem cumpridas durante a realização do trabalho em casa. São 

obrigatórios àqueles que são do grupo de risco à Covid-19, e facultativos aos demais 

servidores. 

 Em novembro de 2020, entrou em vigor a Portaria TCE nº 817/2020, que 

regulamenta o teletrabalho no âmbito do TCE-MA. A medida teve o intuito de 

favorecer a motivação e compromissos do servidor com os objetivos do Tribunal, 

gerar maior produtividade e qualidade dos trabalhos desenvolvidos, reduzir os 

custos e tempo de deslocamento dos servidores até as dependências do Tribunal, 

aumentar a qualidade de vida dos servidores, incrementar e estimular o 

desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação, dentre outros 

benefícios resultantes da atividade laboral em casa. 

 Está em fase final de definição o estabelecimento da composição e das atribuições 

do Comitê de Gestão de Pessoas do TCE, o qual tem previsão de entrar em vigor em 

janeiro de 2021. O Comitê tem a finalidade de auxiliar no desenvolvimento e 

monitoramento das políticas de gestão de pessoas, levando em consideração os 

novos desafios advindos com o novo Planejamento Estratégico, sendo um dos quais 

a Avaliação de Desempenho de todos os servidores do Tribunal. 



 
 

Página | 57 
 

 A Ungep, através de solicitação da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e 

Assistência à Saúde - Segep, começou a partir de outubro a disponibilizar, via 

sistema Drive do Google, todos os dados funcionais e valores dos descontos dos 

beneficiários do Funbem, de forma que a Segep possa identificar mensalmente os 

servidores que estão efetivamente contribuindo para o Funbem. 

O ano de 2020 foi intenso no âmbito da gestão de pessoas, com múltiplos 

desafios, tanto pelo advento da pandemia do novo coronavírus como pela entrada em vigor 

do Planejamento Estratégico do Tribunal. Normas foram elaboradas para adequação das 

atividades laborais em casa (teletrabalho), assim como o desenvolvimento de meios 

modernos da avaliação de desempenho de todos os servidores para uma efetiva ação das 

atribuições constitucionais desta Corte de Contas, além de outras ações que foram 

implementadas visando à qualidade de vida dos servidores e colaboradores.  

4.2.2 Atividades de qualidade de vida - Suvid 

A Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID realizou, no ano de 2020, cerca de 

2.976 (dois mil novecentos e setenta e seis) atendimentos para os servidores e 

dependentes do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Quadro 21 – Atendimentos do Serviço Médico-Odontológico e Enfermagem 

 
 

Tipo de Atendimento Qtd. 

Atendimentos Médicos - Subtotal 1.889 

Consultas 1.486 

Encaminhamentos 15 

Verificação e solicitação de exames 11 

Receituário 00 

Declaração de Comparecimento 30 

Declaração de Acompanhamento 32 

Atestados Médicos 315 
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Serviços Odontológicos – Subtotal 127 

Atestado Odontológico 01 

Exame consultas 34 

Profilaxia 17 

Flúor 00 

Ionômero 00 

Raspagem 57 

Exodontia 00 

Restauração Resina 14 

Controle de Placa 04 

Selamento Provisório 00 

Restauração de Amálgama 00 

Pulpotomia 00 

Gengivectomia 00 

ATF 00 

Selante         00 

Serviços de Enfermagem – Subtotal 480 

Dispensação de medicação oral 97 

Aplicação de injetável 07 

Verificação de pressão arterial 329 

Curativo 02 

Nebulização 09 

Retirada de pontos 00 

Glicemia capilar 36 

Massagem 00 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO MÉDICO –ODONTOLÓGICO 2.496 

Quadro 22 - Atividades realizadas pelo Serviço Social e Psicologia 

 
 

Atividades da Psicologia e Serviço Social – Subtotal 444 

Atendimento social 00 

Acompanhamento de processos de licença médica  34 

Visita hospitalar 00 

Visita Institucional 00 

Visita domiciliar 00 

Atendimentos psicoterápicos 321 

0

39

1 1 0 0

37

1
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

A
te

n
d

im
en

to
 s

o
ci

al

A
co

m
p

an
h

am
en

to
 d

e
p

ro
ce

ss
o

s 
d

e 
lic

en
ça

m
éd

ic
a

V
is

it
a 

h
o

sp
it

al
ar

V
is

it
a 

In
st

it
u

ci
o

n
al

V
is

it
a 

d
o

m
ic

ili
ar

A
te

n
d

im
en

to
s

P
si

co
te

rá
p

ic
o

s

A
te

n
d

im
en

to
s

P
si

co
te

rá
p

ic
o

s
C

o
n

su
lt

as

En
ca

m
in

h
am

e
n

to
s 

-
P

si
co

lo
gi

a

Qtd. de Atividades



 
 

Página | 59 
 

Quadro 23 - Outras atividades do setor Psicossocial 

Outras Atividades do Serviço Social – Subtotal 125 

Pessoas que receberam preservativos 40 

Bolsas de sangue doadas 85 

Quadro 24 – Resumo das atividades da Suvid 

Resumo dos Atendimentos da Suvid Qtd. 

Atendimentos do Serviço Médico –Odontológico 2.496 

Atendimentos do Serviço Social e Psicologia 480 

Total 2.976 

4.2.2.1 Programações e ações da Suvid 

 A Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID realizou no ano de 2020, mesmo com 

as limitações advindas com a pandemia da Covid-19, 2.976 (dois mil, novecentos e 

setenta e seis) atendimentos para os servidores e dependentes do TCE-MA. 

 No primeiro trimestre, até a declaração de pandemia pelo novo coronavírus feita 

pela Organização Mundial de Saúde - OMS, foram realizadas reuniões para tratar 

do planejamento das atividades do Programa de Preparação para a Aposentadoria 

- PPA, exigência do Marco de Medição de Desempenho-MMD/TC, da Associação de 

Membros dos Tribunais de Contas - Atricon, procedimentos exigidos aos TCE’s para 

cumprimento de metas. 

 Foram também realizadas palestras referentes ao “Fevereiro Laranja”, mês de 

combate à leucemia, ministrada pelas palestrantes Dra. Tula Alves Borges Siqueira, 

Hematologista, e Dra. Ana Penha, Assistente Social do Hemomar. 

 Tivemos também o primeiro encontro com os participantes do PPA com a palestra 

“Empreendedorismo 60+”, proferida pelo Diretor de Empreendedorismo da 

Universidade Federal do Maranhão-UFMA, Dr. Walter Cézar Nunes.  

 Ainda no 1º trimestre foram realizadas duas importantes campanhas. A primeira 

em parceria com a Hemomar , intitulada 1ª Campanha de Doação de Sangue de 

2020, onde foram coletadas 75 (setenta e cinco) bolsas de sangue; a segunda, em 

parceria com a secretaria Municipal de Saúde – Semus, se tratou da Primeira 

Campanha de Vacinação do TCE em 2020, onde foram vacinados 60 (sessenta) 

servidores, com as seguintes doses: 31 (trinta e uma) doses de Hepatite B; 26 (vinte 

e seis) doses de Difteria e Tétano-DT; 31 (trinta e uma) doses de Tríplice Viral e 03 

(três) doses de Febre Amarela. 
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 Em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), e considerando a classificação de 

pandemia pela OMS, foi criado um grupo de trabalho para apoiar as atividades do 

TCE, como medida temporária de prevenção. Também foi criado um grupo virtual 

de servidores com o intuito de oferecer atendimento remoto, disponibilizando 

suporte e orientação. 

 A Suvid passou a realizar todas as suas atividades de forma remota, desde a 

publicação da portaria de afastamento das atividades presenciais. Os atendimentos 

e orientações aos servidores e dependentes estão sendo realizados por canais 

virtuais.  

 A equipe multiprofissional da Suvid vem promovendo a transmissão de reuniões e 

lives sobre temas pertinentes à pandemia da Covid-19. Com início no mês de julho, 

as lives têm como objetivo proporcionar um canal de compartilhamento de 

informações relevantes sobre a Covid-19, bem como, esclarecer dúvidas sobre a 

pandemia. 

 Foram realizadas três lives no segundo trimestre com os seguintes temas e 

palestrantes: “Covid-19: Como se proteger e reconhecer os primeiros sintomas e 

sinais clínicos” - participaram desta palestra a psicóloga da Suvid, Dra. Bárbara 

Barreto, e o médico da Suvid, o pneumologista Dr. Antônio Augusto Soares da 

Fonseca; em parceria com a Escex, a segunda live teve o tema “Novo coronavírus e 

os cuidados com os idosos”. Integraram esta live a Psicóloga da Suvid, Dr. Bárbara 

Barreto e o médico geriatra convidado, Dr. Herbeth Vera Cruz; e a terceira teve 

como tema “Orientações aos servidores do TCE sobre a continuidade do retorno 

gradativo das atividades presenciais”, com participações da Dra. Bárbara Barreto e 

do médico Dr. Antônio Augusto S. da Fonseca, ambos lotados na Suvid, e a 

Secretária de Gestão do TCE, Sra. Carmen Lúcia Bentes Bastos. 

 Visando informar os servidores do Tribunal acerca dos sintomas e cuidados a serem 

tomados com o coronavírus, a médica pneumologista do TCE, Dra. Ana Paula Pierre, 

participou de um vídeo informativo sobre a Covid-19. Ressalte-se que a Dra. Ana 

Paula foi cedida ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão -

Ufma, no período de 01/04 a 01/08/2020, para exercer as atividades de médica 

intensivista em Unidade Terapia, no combate ao novo coronavírus. 

 No 3º trimestre de 2020, a equipe multiprofissional da Suvid deu continuidade à 

realização de palestras ao vivo pelo canal do Youtube do TCE, transmitindo cinco 

lives, com os seguintes temas: “Como lidar com Ansiedade e depressão em tempos 

de Covid-19”, com participação da Dra. Bárbara Barreto, psicóloga da Suvid e a 

médica psiquiatra, Dra. Susi Maciel e do psicanalista, Dr. Fábio de Melo; 

“Biossegurança: práticas seguras em tempos de pandemia”, com a participação dos 
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profissionais de saúde da Suvid, psicóloga Dr. Bárbara Barreto, a odontóloga Dra. 

Noeme Oliveira e a enfermeira Dra. Alda Sodré; “Benefícios da atividade física e da 

alimentação saudável em tempos de Covid-19”, que teve como palestrantes a 

psicóloga da Suvid, Dra. Bárbara Barreto, a nutricionista Dra. Elissandra Brito e o 

treinador de calistenia, Sr. Francisco Coelho. 

 No mês de agosto foi iniciada a apresentação de lives para tratar de temas das 

campanhas realizadas pela equipe multidisciplinares da Suvid. A palestra “Câncer 

de pulmão: prevenção e fatores de risco”, teve como palestrante a Dra. Bárbara e o 

Dr. Antônio Augusto, ambos da Suvid; a palestra com o tema “Câncer de intestino: 

prevenção e tratamento”, por sua vez, contou com a participação da médica 

coloproctologista Dra. Rosilma Barreto, a Dra. Paula Pierre de Moraes e a psicóloga 

Dra. Bárbara Barreto, ambas da Suvid. 

 Foi realizada, no 3º trimestre, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - 

Semus, a campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1 e sarampo. Foram 

vacinados 236 servidores e dependentes, sendo 180 vacinados contra a H1N1 e 56 

contra o sarampo. 

 Com o gradativo retorno às atividades presenciais, o setor de enfermagem da Suvid 

realizou treinamento com funcionários do serviço de limpeza. O evento foi realizado 

em duas semanas, com regras de distanciamento social, e teve como tema “Covid-

19: importância da desinfecção e limpeza de superfícies e objetos”. Neste 

treinamento foram abordadas as formas de transmissão da Covid-19, a importância 

do uso dos Equipamentos de Proteção Individuais - EPI’s, como entender o processo 

de limpeza e desinfecção, o uso e padronização das soluções, o fluxo da limpeza e 

desinfecção, com controle dos possíveis locais de infecção cruzada. 

 No quarto trimestre, a Suvid passou a realizar suas atividades de forma híbrida. 

Atendimentos e orientações aos servidores e dependentes foram realizados tanto 

da forma presencial quanto por canais virtuais. A equipe multiprofissional deu 

continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado, produzindo material de 

conscientização sobre cuidados com a prevenção do novo coronavírus, assim como 

de temas pertinentes à saúde.    

 Em alusão ao “Outubro Rosa”, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer 

de mama, a equipe de profissionais da Suvid produziu e gravou um vídeo que foi 

disponibilizado nos canais do TCE, chamando atenção para a necessidade dos 

cuidados preventivos e do tratamento precoce para a cura do câncer de mama.  

 No mês de novembro, como parte da campanha do “Novembro Azul” foi realizada 

uma entrevista com o médico urologista Dr. Silvio Moreira sobre prevenção e 
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tratamento do câncer de próstata. A entrevista foi realizada pela médica da Suvid, 

Dra. Ana Paula Pierre de Moraes. No dia 25 de novembro, Dia do Doador de Sangue, 

foi realizada a Campanha de Doação de Sangue em parceria com a Hemomar. A 

organização adotou todos os protocolos de segurança e foram coletados, ao final, 

28 bolsas de sangue. 

4.2.3 Atividades de desenvolvimento funcional - Sudec 

A Supervisão de Desenvolvimento e Carreira/Sudec concedeu, no ano de 2020, 

149 (cento e quarenta e nove) atos de desenvolvimento funcional aos servidores deste 

Tribunal, sendo: 146 (cento e quarenta e seis) progressões funcionais por tempo e 3 (três) 

reenquadramentos funcionais com base na Lei nº 11.134/2019. 

Quadro 25 – Atos de pessoal referente a desenvolvimento na carreira 

Assunto Qtd. 

Aprovação de servidor em Estágio Probatório 0 
Reenquadramento funcional (Lei nº 11.134/2019) 3 

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço (Lei nº11.134/2019) 146 
Concessão de Promoção  0 

Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de Desempenho 0 

4.2.3.1 Outras atividades desenvolvidas pela Sudec 

 No primeiro trimestre de 2020, realizou-se a convocação e contratação de 06 (seis) 

novos estagiários aprovados e classificados no Processo Seletivo nº 02/2018 e 05 

(cinco) novos estagiários aprovados e classificados no Processo Seletivo nº 01/2019, 

que passaram a integrar o Programa de Estágio Remunerado do TCE. No terceiro 

trimestre, houve a contratação de 07 (sete) novos estagiários oriundos de processos 

Seletivos nº 02/2018 e 01/2019. E no quarto trimestre, aconteceu a contratação de 

01 (um) novo estagiário oriundo do Processo Seletivo nº 02/2018. 

 No segundo trimestre foram formalizados 03 (três) novos processos de Progressão 

Funcional por Merecimento, que após efetivadas contemplaram 28 (vinte e oito) 

servidores do quadro de pessoal efetivo da Secretaria do TCE. Já no terceiro 

trimestre foram formalizados 03 (três) novos processos de Progressão Funcional 

por Merecimento, que efetivadas contemplaram 58 (cinquenta e oito) servidores 

do quadro de pessoal efetivo da Secretaria do TCE. Finalmente, no quarto trimestre 

foram formalizados 04 (quatro) novos processos de Progressão Funcional por 

Merecimento contemplando 28 (vinte e oito) servidores do quadro de pessoal 

efetivo da Secretaria do TCE-MA.  
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 Foi realizado a verificação das inconsistências de informação do sistema Mentorh, 

a fim de prepará-lo para a implantação do sistema do e-Social. 

Quadro 26 – Cursos de capacitação 

Assunto Periodo  Ch Servidores 

Mensageria para o e-Social. - - 3 

4.2.4 Gestão de estágio 

No ano de 2020 foram contratados, para o Programa de Estágio Remunerado 

do TCE, um total de 05 (cinco) estagiários de nível técnico e 14 (quatorze) de nível superior, 

totalizando 19 (dezenove) contratações. 

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

anual no valor de R$ 554.556,93 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e três centavos). 

Quadro 27 – Gasto anual com contrato de estagiários 

Pagamento com Estagiários Nivel Técnico Nível Superior Despesa  

Valor pago em bolsa-auxílio 139.936,67 314.227,39 454.164,06 

Valor pago em auxílio-transporte 29.172,00 55.154,80 84.326,80 

Custo Operacional 4.947,47 11.118,60 16.066,07 

Despesa Total 554.556,93 

Quadro 28 – Demonstrativo da força de trabalho em estágio - média mensal 

Ano Contratação Nível Médio Nível Superior Curricular 

2018 56 52 11 

2019 34 44 09 

2020 09 29 01 

4.2.5 Atividades de folha de pagamento - Sufop 

No ano de 2020 as principais atividades desenvolvidas pela Supervisão de Folha de 

Pagamento/ Sufop foram: 

 Em janeiro, houve a alteração das alíquotas previdenciárias de contribuição para o 

Regime Próprio de Previdência Social/ RPPS (para 7,5% até 22%), na remuneração dos 

membros e servidores do quadro efetivo e especial, em decorrência da Lei 

Complementar nº 219, de 26/11/2019 (Reforma da Previdência Social), em virtude da 
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Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, com consequente mudança nas alíquotas 

do patronal. 

 Com a EC nº 103/2019, houve alterações da alíquota de contribuição ao Regime Geral de 

Previdência/RGPS dos servidores exclusivamente comissionados, assim como da 

alíquota do patronal correspondente. 

 Em abril, a folha de pagamento do TCE procedeu a implantação dos novos valores dos 

vencimentos dos servidores do Quadro Efetivo e Especial, conforme Lei Estadual nº 

11.134, de 21/10/2019 – que trata do novo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do 

Quadro Efetivo e Especial da Secretaria do TCE-MA. 

 Com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 11.274, de 4/06/2020, que suspendeu por três 

meses os descontos consignados dos servidores públicos estaduais, em decorrência da 

pandemia do Covid-19, os servidores puderam optar, via Portal do Servidor, se aderiam 

ou não à suspensão dos descontos por noventa dias. No entanto, este normativo 

estadual foi derrubado, através de Ação Indireta de Inconstitucionalidade/ADI, de nº 

6.475/2020, retornando os descontos na remuneração dos servidores que haviam 

optado pela suspensão. 

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

com desconto em folha de todos os servidores e membros. 

 Geração e consolidação de dados cadastrais, de benefícios e remuneratórios dos 

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

Pessoal/ SAAP do TCE, nos módulos “Ativos, Inativos e Pensionistas”, “Dependentes” e 

“Rubricas de Folha de Pagamento”. Através do SAAP o TCE irá acompanhar, em tempo 

real, a execução da folha de pagamento de todos os seus jurisdicionados. 

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

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 disponibilizou, 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 ferramenta de 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. 
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 Emissão e envio mensal aos órgãos federais (Caixa Econômica Federal e Receita Federal) 

da guia de recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do TCE, através da 

SEFIP e GFIP, de servidores cedidos pelo Estado enquadrados no Regime Jurídico 

Celetista. 

 Em virtude do estado de pandemia e o regime de teletrabalho adotado pelo Tribunal, 

foram suspensas as reuniões (registrada em atas), que eram organizadas pela 

Supervisora da Folha de Pagamento I, junto com os servidores da Ungep e demais setores 

envolvidos, para a implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

 A Sufop 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 Sufop, 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. 

 Mesmo no regime de teletrabalho, as atividades da folha de pagamento foram mantidas 

e todos os direitos inerentes aos Membros e servidores continuaram sendo executados 

remotamente e em situações especificas presencialmente, quer através de processos ou 

gerados automaticamente pelo Sistema Mentorh. 

Quadro 29 – Demonstrativo da movimentação nas rubricas pagas e descontadas 

Descrição Vantagens Desconto Total 

Inclusão 2991 2385 5376 
Exclusão 5311 3005 8316 
Alteração a Maior 1711 2745 4456 
Alteração a Menor 62 1467 1529 
Sem alteração 196 353 549 

Total 10.271 9.955 20.226 
 

No decorrer do ano de 2020, ocorreram 20.226 (vinte mil, duzentos e vinte e seis) 

procedimentos nas rubricas de vantagens e descontos 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 e exonerações, férias, desenvolvimento 

funcional, averbações por tempo de serviço, consignações, pagamento de indenizações e diárias, 

atualizações remuneratórias, pagamentos de retroativos devidos, assim como demais rotinas 

próprias de folha. 
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4.2.6 Atividades de emissão de atos de pessoal - Suape 

A Supervisão de Atos de Pessoal - Suape, assim como demais setores do TCE, vem 

trabalhando de forma remota (teletrabalho) desde final de março de 2020, em decorrência da 

pandemia do covid-19 e, desde 06/07/2020, também presencial em regime de revezamento.  

No ano de 2020 as principais atividades desenvolvidas pela Suape foram: 

 Em conjunto com setores do TCE, a Suape 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 primeiro trimestre, a Suape, 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 a controlar, 

em “tempo real”, a folha de todos os órgãos e entes sob a jurisdição do TCE. 

 A Suape prestou informação em diversos processos, requeridos por servidores, 

referentes à direitos como aposentadoria, licença-prêmio, abono de permanência 

etc. e, em alguns casos, informou com base em pareceres jurídicos emitidos pela 

sua Assessoria Jurídica. Outros direitos funcionais como afastamentos, férias, 

nomeações, exonerações e deveres como a frequência, através do ponto 

biométrico, fazem parte da análise diária da Suape, que efetivou tais direitos e 

deveres através da feitura de Ato e/ ou Portaria com posterior registro no sistema 

de RH Mentorh e publicação no Diário Eletrônico do TCE. 

 A Suape também emitiu certidões e declarações requeridas por servidores ativos e 

desligados, para junto aos órgãos previdenciários atestar tempo de serviço 

laborado nesta Corte de Contas, para fins de obtenção de direitos para 

aposentadoria ou outros fins. 

 A Suape prestou informações à Sudec da situação funcional e cadastral quanto à 

processos disciplinares para serem utilizadas em processos de desenvolvimento 

funcional. 

 No terceiro trimestre houve a retificação do Ato de Nomeação nº 21/2020, do 

servidor Ricardo Costa Nina, relativo à Função de Confiança de Secretário de 

Tecnologia e Inovação. 
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Quadro 30 – Atos e registros de pessoal emitidos pela Suape 

Discriminação Qtd. 

Movimentação de Pessoal 

Aposentadoria de membro 0 

Aposentadoria de servidor 5 

 Lotação  2 

Alteração de Lotação 35 

Devolução de servidor 0 

Ratificar disposição 3 

Exoneração de Servidor  14 

Nomeação de Servidor 8 

Cessão de servidor 1 
Afastamentos 

Afastamento servidor para auditoria In Loco 5 

Afastamento Participação em Curso 3 

Afastamento de servidor por Recesso final de ano 21 

Afastamento doação sangue* 55 

Afastamento Viagem Servidores e Membros (Congressos, Cursos etc.) 6 

Afastamento de servidor por casamento 0 

Afastamento para participar audiência/Júri 48 

Afastamento por Falecimento de familiares 5 

Afastamento para serviço na Justiça Eleitoral 0 

Afastamento por Acompanhar Pessoa da Família (Exames e Consultas)* 33 

Afastamento por Comparecimento em Exames e Consultas* 34 

Faltas 26 

Faltas: Abonada  110 

Faltas: Justificadas por Atestado Médico*  357 

Faltas Justificadas 15 

Falta Compensada 1 

Férias 125 

Férias: Alteração / Interrupção / Suspensão 326 

Serviço Externo 0 

Viagem à serviço: Diárias para servidor e membro** 6 

Licenças 

Prêmio Assiduidade 31 

Tratamento de Saúde* 11 

Prorrogação Tratamento de Saúde* 7 

Paternidade e Gestante 1 

Tratar de Interesse Particular 0 

Motivo de Doença de Pessoa da Família* 0 

Outros Atos Administrativos 

Salário Família 1 

Inclusão de dependente para dedução no Imposto de Renda 4 

Inclusão de dependente/FUNBEN / Assistência Saúde 2 

Dependentes (Inclusão) 0 
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Dependentes (Exclusão) 44 

Alteração de Rubrica 7 

Substituição em cargo: Servidor 1 

Substituição em cargo: Membros (Conselheiro-Substituto) 6 

Substituição em cargo - Revogação 1 

Criação de Comissão 809 

Revogar Portaria 0 

Trabalhos Externos*** 38 

Suspensão Disciplinar 1 

Portarias Administrativas 4 

*informações da Supervisão de Qualidade de Vida – SUVID 
** Informação da Folha de Pagamento – SUFOP 
*** Em decorrência da pandemia do Covid-19, 250 servidores e membros estavam em Teletrabalho conf. Portarias TCE nº 327, 344 e 
6082020. 

Quadro 31 - Documentos emitidos no período, por tipo, através do Suape 

Discriminação Qtd. 

Atos de Nomeação 11 

Atos de Exoneração 12 

Ato de Aposentadoria 5 

Ato de Devolução de Servidor “requisitado” 0 

Quadro 32 - Andamento processual na Ungep pelo SPE 

Setor de Movimentação Total  

SUAPE 1.577 

SUFOP 350 

SUVID 95 

SUDEC 271 

UNGEP 848 

UNGEP JURIDICO 107 

 

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 efetivos quanto requisitados. A colaboração 

envolve processos de aposentadoria de servidor, averbação de tempo de serviço, 

solicitação de abono de permanência e outros. 

 No Portal de Transparência, no sítio do TCE (http://site.tce.ma.gov.br 

/index.php/transparencia/gestao-do-tce/gestao-de-pessoas) a Unidade de Gestão 

de Pessoas, em cumprimento à Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011, que regula o 
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acesso à informação de todos os cidadãos aos dados dos órgãos e entidades 

públicas, divulga mensalmente dados do quadro funcional do Tribunal. Estão 

disponíveis consultas como relação nominal de todos os servidores e autoridades, 

relação dos servidores por tipo de vínculo funcional, quadro-resumo da 

movimentação de pessoal, relação de ex-servidores etc., bem como a legislação que 

regulamenta remuneração, benefícios, diárias, frequência, tabela remuneratória 

vigente, dentre outras informações de interesse público. 

 A Ungep desempenha importante papel no fornecimento de informações para a 

Ouvidoria, através de processos eletrônicos, referente a manifestações de 

informações de cidadãos acerca dos mais diversos assuntos pertinentes à gestão de 

pessoas. 

 A Ungep, conjuntamente, com suas Supervisões, mantém contato frequente com a 

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

precisam ocorrer face a implementação do e-Social, principalmente o Mensageria 

que consolidará os dados a serem enviadas para o sistema do e-Social. 

 Em consonância com a política de valorização dos servidores e estímulo à 

aprendizagem, a Ungep 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 incentivado visando a valorização pessoal 

do servidor e seu melhor desempenho. 

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

férias, a frequência e outros atos de pessoal que envolvem os servidores 

requisitados à disposição no TCE, de forma que possibilite, dentre outras coisas, o 

pagamento do terço constitucional pelo Executivo estadual. 

 A Unidade de Gestão de Pessoas, no decorrer de 2020, buscou alinhar suas ações 

referentes à seleção, alocação, retenção e desenvolvimento profissional com o 

Plano Estratégico do TCE, conforme diretriz da Atricon (Resolução Atricon nº 

13/2018). 

 A Ungep, durante o período de pandemia do Covid-19, e em virtude do regime de 

teletrabalho, vem acompanhando a adaptação dos Membros, servidores e 

estagiários a esse novo desafio nas relações de trabalho. É ofertado, 

continuamente, além do suporte médico-psicológico (através da Supervisão de 

Qualidade de Vida), o apoio na adoção de uma nova visão das atividades 

executadas, sem a perda significativa da produtividade, e de engajamento aos 

novos desafios impostos pela situação incomum atual. 
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Quadro 33 – Quadro Efetivo do TCE – Ocupados e Vagos - 2020 

Capital Humano no TCE Ocupados Vagos Total 

1.1 Nível Superior (Auditor Est. de Controle Externo) 177 53 230 

1.2 Nível Médio (Técnico Estadual de Controle Externo) 85 50 135 

1.3 Nível Fundamental (Auxiliar de Controle Externo)* 24 00 24 

Total Cargo Efetivo 286 103 389 

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 286 cargos do Quadro Efetivo ocupados, 39 são ocupados por servidores efetivos que possuem ABONO DE PERMANÊNCIA** e 
estão assim distribuídos: 20 são Auditores, 13 são Técnicos e 6 são Auxiliares. Significa que o TCE conta atualmente com apenas 247 
servidores efetivos sem tempo de aposentadoria, o que dá 63,5% do total de cargos efetivos aprovados. 

Quadro 34 – Servidores em situação funcional específica 

Qtd Categoria Servidor Natureza Legal Situação Ônus Tce 

01 Efetivo – N.Fundamental Licença Tratar Interesse Particular Licenciado Não 

01 Efetiva – N.Médio Processo Administrativo Disciplinar Afastada Não 

01 Efetivo – N.Superior Mandato Eletivo – Dep. Estadual MA. Afastado Não 

01 Efetivo – N.Superior Cedido ao Gov. Estadual (UEMA) Reitor Não 

01 Efetiva – N.Médio Cedida ao Gov. Estadual (SECID) Secretária-Adj.* Não 

01 Efetivo – N.Médio Cedido ao Gov. Estadual (SETRES) Subsecretário Sim 

01 À disposição do TCE Licença Tratar Interesse Particular Licenciado** Não 

01 À disposição do TCE Recebendo órgão de origem (Caema) Indefinido Não 

* Exercendo o cargo de Secretária Adjunta de Urbanismo da SECID. 
** Em atividade na Prefeitura de Recife – PE. 

 

4.3 Atuação da 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 TCE. 
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4.3.1 Melhorias e inovações 

A Escex implementou a base de dados da reserva de espaços para eventos, com 

funcionalidades de inclusão da reserva, pré-autorização da reserva e remoção da reserva.  

Dessa forma, via portal, o chefe imediato pode, se assim desejar, desautorizar a reserva 

efetuada.  A Unidade também desenvolveu uma base de dados para preenchimento e 

inscrição em cursos, eventos e seminários, e criou um novo layout para o portal da Escola. 

Quadro 35 – Ações educacionais desenvolvidas pela Escex 

Tipo de Evento Qtd. Vagas Concl. C.Horária Valor (R$) 

Curso com desembolso - - - - - 

Curso sem desembolso 20 86 86 313h - 

Congresso - - - - - 

Simpósio - - - - - 

Seminário - - - - - 

Fórum - - - - - 

Encontro 1 35 35 2h - 

Workshop - - - - - 

TOTAL 21 121 121 315 - 

Quadro 36 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

Atividades Desenvolvidas pela Biblioteca – Por Tipo Total 

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

Empréstimo de publicações - 

Pesquisa local, estudo, leitura dos matutinos - 

Pesquisa bibliográfica - 

Atendimento à solicitação de legislação oficial - 

Inscrição de novo usuário - 

Compilação de Diários Oficiais via download (Executivo, Judiciário e Publicação de Terceiros) 1 

Formatação e inserção de atos normativos no sítio do TCE 3 

Publicação de portarias do GED 18 

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais 6 

4.3.2 Outras atividades 

 A Escex elaborou seu planejamento para 2020, no entanto, diante da situação de 

pandemia, foi obrigada a reprogramar todas as suas capacitações já planejadas.  

 O setor de TI desenvolveu novas ferramentas para facilitar a comunicação 

institucional, e que permitirá melhor integração entre a Escex e o público interno, 

e entre a Escex e a sociedade. 

 Em 4 de março a Escola deu início ao projeto “Encontro com Escritores”, com a 

presença da escritora e defensora pública Lindevania Martins e mediação do 
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servidor João Pimentel Cantanhede. Na palestra, foram abordados temas 

relacionados à mulher, aspecto recorrente nos livros da autora. 

 A Biblioteca da Escola desenvolveu, nos dias 7 e 23 de junho, gravações da série 

“Clube de Leitura Maria Firmina dos Reis”. O projeto tem por finalidade o 

aprimoramento das habilidades de análise textual, a partir da leitura de autores da 

literatura nacional e estrangeira. As gravações estão sendo disponibilizadas na 

plataforma Zoom Meetings, no website da Escex.  

 Foi realizada uma live, em parceria com a Suvid, com o tema “Coronavírus e o 

cuidados com os idosos”, onde foram registradas 153 visualizações ao vivo. 

 Promoção e realização de live. Tema: Contratações temporárias durante a 

pandemia e o período eleitoral. 

 Promoção e realização de live. Tema:  Compliance – conceito, aplicação e desafios. 

 Promoção e realização de live. Tema:  Transparência dos recursos e gastos públicos 

em tempos de Covid. 

 Promoção e realização de live. Tema:  Benefícios da atividade física e da 

alimentação em tempos de Covid-19. 

 Promoção e realização de live. Tema:  Compliance - a perspectiva do setor público. 

 Promoção e realização de live. Tema:  Obra de Maria Firmina. 

 Organização e hospedagem de treinamento da Secretária de Fiscalização. Local: 

Sala Retrátil. Data: 21/09 a 23/09 e 29/09. Participantes: 48 Auditores de Controle 

Externo. Palestrante: Fábio Alex – Secretário de Fiscalização. 

 Elaboração de Videoaulas sobre Pregão Eletrônico em parceria com o SEBRAE. 

 A Biblioteca desenvolveu as seguintes atividades: coordenação do Clube de Leitura 

Maria Firmina dos Reis; IV Fórum Nacional de Auditoria; live com o tema “Diálogos 

Transparentes”; coordenação do projeto “Encontro com escritores”. 

 A Escex promoveu o webinários “O papel dos Conselhos Municipais na perspectiva 

do controle externo”. 

 TCE e Sebrae produziram videoaulas sobre Pregão Eletrônico. 

 Realização da live de lançamento do livro “A legitimidade do gasto governamental 

no Brasil: as condições de possibilidade do controle externo pelo Tribunal de Contas 

da União após a Constituição Federal de 1988”, de autoria do escritor Antônio 

Blecaute Costa Barbosa. 
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4.4 Gestão da Infraestrutura Organizacional 

A gestão da infraestrutura e áreas afins é de competência da Unidade de 

Infraestrutura (Uninf) e tem como atribuições 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  

A Uninf é responsável pelo acompanhamento e controle dos serviços de 

consumo do Tribunal. No quadro a seguir alguns indicadores monitorados pela Unidade. 

Quadro 37 - 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

Energia
Elétrica

(CEMAR)

Água (CAEMA)Telefonia Fixa
(CLARO)

Telefonia
Móvel

(CLARO)

Manutenção
telefonia Fixa
(L dos Santos

Coelho)

Manutenção
de PABX

(Forte
Engenharia)

R$829.907,92 

R$27.407,30 
R$28.182,93 

R$49.825,83 
R$7.222,00 

R$11.861,28 
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Itens 2019 2020 Variação 

Cópias xerográficas (unid.) 59.467 15.380 -74,1% 

Encadernações (unid.) 249 55 -77,9% 

Energia Elétrica (EQUATORIAL)  R$ 1.254.026,30 R$ 829.907,92 -33,8% 

Água (CAEMA) - R$ 27.407,30 - 

Telefonia Fixa (CLARO) * R$ 36.052,25 R$ 28.182,93 -21,8% 

Telefonia Móvel (CLARO) * R$ 65.033,78 R$ 49.825,83 -23,3% 

Manutenção Telefonia Fixa (Forte Engenharia) ** R$ 16.222,00 R$ 7.222,00 -55,4% 

Manutenção de PABX (Forte Engenharia)  R$ 11.472,00 R$ 11.861,28 +3,2% 

Entrada de Visitantes (unid.) 3.690 1.821 -50,6% 

OBS: Os custos de 2019, e do 1º e 2º Trimestre de 2020, envolvendo os consumos de água e esgoto junto a Concessionária CAEMA não 
foram aferíveis em função de questões de ajustamento contratual. 

* Os valores de Telefonia Fixa (CLARO) e Telefonia Móvel (CLARO), estão com parte dos indicativos demonstrados a partir de médias 
em cima das faturas recebidas, tendo em vista o não recebimento integral destas nos prazos sequenciais previstos. 

** Os valores de manutenção de Telefonia Fixa, do 2º ao 4º trimestre não estão contados em virtude de ausência de contrato durante 
o período, sendo que ainda se aguarda o valor parcial do novo contrato que se iniciou somente em dezembro de 2020. 

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).  

 Em 2020 foram realizadas: manutenção no fancoil do sistema de climatização 
central do TCE-MA; acompanhamento da reposição de gás do sistema de VRF do 
grupo 11 e 12 do Prédio ll; melhoramento do isolamento do duto de ar-
condicionado para sanar condensação na Sala de Hacks no Prédio l do TCE-MA; 
instalação de cabo de força para remanejamento de ar-condicionado em diversas 
Salas do Prédio l do TCE-MA. 

 Acompanhamento e fiscalização mensal de serviços de Manutenção Corretiva, 
Preventiva e Emergencial no Sistema de Transporte Vertical (elevadores); 

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

 Acompanhamento da Construção da Estação Elevatória de esgoto do TCE-MA, com 
supervisão de serviço de recuperação de solo em áreas adjacentes, com limpeza e 
retirada de entulho em sua área de acesso; 

 Acompanhamento da nova ligação de esgoto do TCE-MA com rede da 
Concessionária prestadora de serviços (CAEMA); 

 Serviços de manutenção na subestação do TCE-MA, sendo executado o serviço de 
substituição dos equipamentos de medição dos TC´S e TP´S que estavam 
danificados; 

 Acompanhamento de instalação de novo roteador de telefonia fixa do Prédio l do 
TCE-MA; 

 Acompanhamento da instalação do ponto da cadeira odontológica na SUVIDE do 
TCE-MA;   

 Desobstrução das galerias de águas pluviais do TCE-MA; 
 Limpeza de entulho do entorno da Estação Elevatória de Esgoto do TCE-MA;  
 Manutenção corretiva do sistema de iluminação do estacionamento do Prédio ll do 

TCE-MA; 
 Execução de muretas de contenção no entorno da Estação Elevatória de Esgoto do 

TCE-MA; 
 Reparo da tubulação de recalque dos Prédios l e ll do TCE-MA; 
 Fiscalização dos serviços de sanitização em função das medidas de prevenção ao 

novo coronavírus nos Prédios l e ll do TCE-MA; 
 Acompanhamento da substituição do Hidrômetro e aferição do consumo da água 

do poço do TCE-MA; 
 Instalação de porta de vidro do acesso lateral do Prédio ll do TCE-MA; 
 Consertos das bombas do sistema de água fria Prédio ll do TCE-MA; 
 Substituição de reatores das luminárias do estacionamento do Prédio ll do TCE-MA; 

4.4.1.3 Atividades da Supervisão de Serviços de Arquitetura – Suarq 

Área de Planejamento Arquitetônico e Consultoria 

 Elaboração de projeto arquitetônico para nova sala da Coordenadoria de 
Patrimônio - COPAT, com ampliação de sala do Serviço de Ouvidoria, e a criação de 
02 (duas) novas salas respectivamente para advogados e contadores; 

 Elaboração de revisões progressivas no projeto de nova demarcação de vagas de 
estacionamento institucionais, em face de novas prescrições da administração do 
TCE-MA; 

 Elaboração de projetos de adaptação de estrutura de divisórias para novas 
configurações de fluxo de trabalho, em virtude de nova estrutura organizacional; 

 Elaboração de "Cartilha de Orientações Básicas para Retomada das Atividades 
Presenciais na Sede do TCE-MA", com criação de texto, ilustrações, fotografias, 
mapeamentos e orientações afins; 

 Definição de procedimentos para controle de espaços, fluxos, e medidas 
sanitizantes na sede do TCE-MA, para combate a pandemia do novo coronavírus. 
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Este trabalho foi feito em parceria com grupo multidisciplinar coordenado pela 
SEGES; 

 Realização de consultorias diversas para definição e aquisição de produtos e 
serviços, voltados para segurança sanitária, tais como kits de tapetes sanitizantes, 
marcações, adesivamentos, barreiras e afins; 

 Atendimento via teletrabalho de setores solicitantes de informações, orientações e 
solicitações de serviços, pelo qual foram instruídos e/ou encaminhados para os 
agentes competentes; 

 Serviços de assessoria junto ao Comitê de Implantação do Memorial do TCE-MA, 
passando-se a integrar as reuniões realizadas, de forma que todo o arcabouço de 
planejamento disposto pelo grupo de trabalho foi consolidado pela SUARQ em um 
projeto de “Exposição de Lançamento da Pedra Fundamental do Memorial”, com 
representação do circuito de passeio deste evento, e a composição de elementos 
de cada trecho expositor; 

 Elaboração de Análise Arquitetônica Embrionária, por prévia de áreas implantadas, 
de agenciamento de salas de setores do prédio sede em áreas do prédio anexo; sem 
ainda conformação de espaços alocados, visando atendimento a simples consulta 
administrativa do órgão. 

Acompanhamento Técnico Arquitetônico em Serviços e Obras realizadas no TCE-MA 

 Fiscalização, acompanhamento técnico e recebimento processual das instalações e 
montagens de serviços de marcenaria sob medida. Foram produzidos os objetos da 
3ª e 4ª ordens de serviço, referentes a confecção de: 
a) 03 (três) balcões de recepção e atendimento para os 03 (três) acessos térreos 

do prédio anexo, 01 (um) balcão de atendimento no 2º pavimento do prédio 
anexo, para controle de acesso aos Gabinetes do Pleno; 01 (um) balcão com 05 
(cinco) guichês de atendimento com visores para Serviço de Protocolo do 
CTPRO; 01 (um) balcão de atendimento para serviços médicos da SUVID; uma 
bancada corrida para recepção do 1º pavimento; e uma bancada de 
atendimento para biblioteca; 

b) aparato de marcenaria para estrutura física da Supervisão de Qualidade de Vida 
- SUVID (consultórios médicos e odontológicos, enfermaria, consultório 
psicológico e sala de dinâmica), cozinha e depósito do refeitório; e gabinetes de 
toaletes da SEFIS, SETIN e ESCEX. 

 Apoio e supervisão de mudanças de layouts em setores diversos para devida 
implantação em ambientes físicos da nova estrutura organizacional do TCE-MA; 

 Apoio e supervisão de adaptação de layouts, em função do quadro de pandemia 
instaurado, consoante as diretrizes da cartilha elaborada; 

 Fiscalização, acompanhamento técnico e recebimento processual de serviços de 
instalações com fornecimento, tais como:  persianas e bandôs, tapetes sanitizantes 
e diversos serviços de adaptação da sede para as conformidades de controle 
sanitário e combate ao quadro de pandemia ocorrido. 
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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 de aparato funcional de salas para composição dos Núcleos de 
Fiscalização – NUFIS, e demais setores oriundos da nova estrutura organizacional 
do TCE-MA; 

 Consertos e recolocação pontuas de persianas existentes nas salas do Prédio l do 
TCE-MA; 

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

 Limpeza e higienização gerais intensificadas nas dependências do Prédio l e ll do 
TCE-MA, em função das medidas de prevenção ao novo coronavírus;   

 Realização de serviços de dedetização em áreas comuns dos Prédios I e II do TCE-
MA, e ações direcionadas na área de Supervisão de Almoxarifado – SUPAX, em 
função das medidas de prevenção ao novo coronavírus; 

 Recuperação do paisagismo dos canteiros internos do Prédio l do TCE-MA, a partir 
de composição otimizada com mudas e plantas existentes no órgão; 

 Mudança da COPAT para antiga Sala do Protocolo no Prédio l TCE-MA; 
 Reparos de trincos, fechaduras e molas aéreas hidráulicas em diversas salas do TCE-

MA; 
 Consertos de diversos móveis e utensílios em diversos setores 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; 
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 Foram recepcionados e identificados por nossos atendentes no último ano 1.821 
(Um mil oitocentos e vinte e um) visitantes, os quais foram orientados até a chegada 
aos seus referidos destinos; 

 Foram feitas 18 (dezoito) autorizações de permanência dando acesso a 17 
(dezessete) 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. 

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 03(três) municípios 
do Estado do Maranhão, junto com a equipe dos Núcleos de Fiscalização do TCE-
MA, para realização de diligências operacionais;  

 Foram executados serviços de transportes de servidores do TCE-MA, para 
realização de atividades especificas no perímetro municipal, a partir de solicitação 
prévia, sendo atendidos: PRESI, SEGER, CTROP, UNINF e NUFIS 02. 

Quadro 38 - Quilometragem rodada dos veículos 

Quilômetros rodados por trimestre 

1º trimestre 5.600 

2º trimestre 450 

3º trimestre 6.451 

4º trimestre 5.458 

Total de Quilômetros Rodados 17.959 
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Área de Serviços de Manutenção da Frota de Veículos 

 Elaboração de termo de referência para contratação de seguro para à frota de 
veículos automotores do TCE-MA, em virtude de novas definições com a CLC/TCE-
MA; 

 Apoio junto a COLIC/TCE-MA para procedimento de aditamento de contrato de 
locação de veículos oriundos de ata de registro de preço; 

 Realização de serviços de manutenção das condições de habilitação da frota, como 
reabastecimento e higienização, sobretudo para controle de mofo; 

 Foram incorporadas rotinas preventivas de combate ao novo coronavírus durante 
os trajetos, tais como: a sanitização constante nas peças de contato dos veículos, 
como maçanetas, puxadores e afins, através do uso de álcool em gel 70, assim como 
o controle de uso de máscaras por parte tanto de motorista quanto de passageiros; 

 Implantação de medidas de rodízios de uso nos veículos na sede, de forma que 
todos tenham utilização rotativa frente as demandas apresentadas, evitando-se as 
chances de apresentação de problemas decorrentes de paralisação prolongada. 

Quadro 39 - Custos com veículos 

 
 

Tipo de Despesa com Veículos Valor (R$) 

Despesas com Manutenção e Reposição de Peças e Assessórios R$ 63.856,14 

Despesas com Consumo de Combustíveis de Lubrificantes  R$ 60.997,12 

Despesas com Locação de Veículos R$ 0,00 

Despesas com Aquisição de Novos Veículos R$ 0,00 

Total Geral de Despesas em 2020 R$ 124.853,26 

 

  

R$63.856,14 

R$60.997,12 

R$0,00 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 Gestão de Tramitação Processual 

A gestão processual no TCE é desempenhada pela Secretaria Executiva de 

Tramitação Processual (SEPRO) que tem como missão programar, coordenar e executar as 

atividades referentes às ações e informações sobre trâmite de processos e documentos, 

arquivamento, expedição e diligências, dentre outras.  

4.5.1 Melhorias e inovações 

No ano, 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;  

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

 Na Supar: Organização dos dossiês de pessoal do TCE, em conjunto com a Suape. 

4.5.2 Atividades realizadas 

 Supervisão de Arquivo: foram realizadas as atividades de triagem, higienização, 
digitalização e gestão de parte dos documentos de guarda permanente e de valor 
histórico pela ARQUIVAR. 

 Supervisão de Expedição e Diligências: foram desenvolvidas atividades relacionadas 
com a diligência, fazendo uma triagem dos documentos, digitalização dos AR`s e 
alimentação no SPE dos mesmos. 

 Supervisão de Expedição e Diligências: as correspondências entregues no período 
de 01/01/2020 a 31/12/2020, através da Oficial de Comunicação Cleigianne Fróes 
Pavão somam 154 documentos. 

 Supervisão de Protocolo 1 e 2: Recebimento dos documentos, via e-mail eletrônico, 
autuação eletrônica de documentos em geral. 

Quadro 40 - Processos recebidos e autuados 

Natureza Qtd. 

Prestação de contas anual de gestão (Órgãos Estaduais) 151 
Prestação de contas anual de gestores/PM e CM 429 
Representação 183 
Acompanhamento da gestão fiscal 5 
Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 173 
Denúncia 220 
Consulta 39 
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual 1612 
Apreciação da legalidade dos atos e contratos 36 
Recursos de Revisão 24 
Recurso de Reconsideração 122 
Tomadas de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 943 
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Tomadas de Contas Especiais 422 
Requerimentos diversos 892 
Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta 98 
Vistas e cópias 687 
Outros 1.109 

Total de Requerimentos Recebidos 7.145 

Quadro 41 - Processos expedidos por natureza 

Natureza Qtd. 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual 0 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal 1 

Correspondências diversas 3030 

Outros(requerimento/ certidão) 463 

Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato 107 

Total de Processos 3601 

Quadro 42 - Encaminhamento de prestações de contas 

Natureza Qtd. 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 1 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 35 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 15 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Entidades da Administração Indireta 15 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Câmaras Municipais 23 

Prestação de Contas Anual de Governo - Estadual 10 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Adiantamento 1 

Total de Processos 100 

Quadro 43 – Recepção, catalogação e arquivamento por natureza 

Natureza Qtd. 

Processos c/ decisão pelo arquivamento por meio eletrônico 51 
Adiantamento 2 
Tomada de Contas Especial 32 
Auditoria 4 
Convênio, Contratos e Acordos 21 
Consultas 13 
Denúncia 44 
Encaminhamento de documentos 57 
Licitação 6 
Prestações de Contas anuais de Governo - PM 0 
Prestações de Contas Anuais de Gestores 7 
Requerimento 16 
Representação 11 
Processos Eletrônicos 1370 
Solicitação de certidões, vistas e cópias, prorrogações de prazo 125 

Total de Documentos Recebidos 1759 
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Quadro 44 - Tramitação de outras informações 

Natureza Qtd. 

Processo para atender/informar 130 

Processos atendidos e informados 74 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas 29 

Processos para arquivar 252 

Processos enviados à SUPED, conf. Portaria nº 104/2018 127 

Total de Processos 612 

 

4.6 Gestão de Licitações e Contratos Administrativos 

A gestão de licitações e contratos administrativos é responsabilidade da 

Coordenação de Licitação e Contratos (COLIC) que tem como missão 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.  

4.6.1 Melhorias e inovações 

 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), bem como do Sistema de Processos Eletrônicos (SPE) para 
todas as contratações do TCE-MA.        

 Estudos e utilização das Medidas Provisórias nº 926/2020, 966/2020 e da Lei nº 
13979/2020, bem como da Lei nº 14.065/2020.     

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

4.6.2 Atividades realizadas 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos gerenciou e executou diversas 

atividades relacionadas às contratações públicas realizadas por este Tribunal no exercício 

de 2020, dentre as quais, destaca-se: 

 Realização de 11 (onze) pregões eletrônicos. 

 Emissão de 118 (cento e dezoito) pareceres, dos quais 73 (setenta e três) foram 
emitidos pela Assessoria Jurídica junto à COLIC. 

 Formalização de 78 (setenta e oito) instrumentos contratuais. 
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 Emissão de 160 (cento e sessenta) comunicações. 

 15 (quinze) registros de cumprimento de sentença. 

 104 (cento e quatro) publicações. 

Das licitações realizadas no ano de 2020, o TCE-MA obteve uma economia de 

R$ 926.595,36 (novecentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e 

seis centavos), em relação aos valores inicialmente estimados para as contratações. 

Quadro 45 - Atividades realizadas pela Supervisão de Execução de Contrato 

Modalidade Espécie Qtd. 

Pareceres da 
Supec 

Aditivo de prorrogação 30 
Aditivo de prorrogação/reajuste 1 
Aditivo valor/prazo 0 
Aditivo de valor (acréscimo ou supressão) 1 
Revisão 0 
Repactuação 3 
Reajuste 6 
Outros 4 

Subtotal 45 

Comunicações 

Memorando 45 
Despacho 84 
Ofício 0 
Notificação 21 
Outros 10 

Subtotal 160 

Pareceres da 
Assessoria 

Jurídica 

Dispensa de licitação 15 
Pagamento de indenização 4 
Aditivos aos contratos 16 
Aplicação de penalidade 0 
Reajuste/revisão/repactuação  10 

Análise da minuta do contrato 3 
Termo de doação 1 
Inexigibilidade de licitação 3 
Termo de adesão 0 
Convênios 9 
Solicitação de adesão à ata de registro de preços 0 

Análise de edital de licitação 10 
Outros 2 

Subtotal 73 

Licitação 

Pregão eletrônico 11 

Pregão presencial 0 

Concorrência 0 

Outros 0 

Subtotal 11 
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Instrumentos 
Contratuais 

Aditivos 22 
Apostilamento 5 
Ata de registro de preços 19 
Contratos 18 
Erratas 2 
Termo de reconhecimento de dívida 12 
Outros 0 

Subtotal 78 

Proc. Aplica 
Penalidade 

Notificações / Relatórios de Defesa / Relatórios de Recurso/ Termos de 
Aplicação de Penalidade 

2 

Subtotal 2 

Outros Registro de Cumprimento de Sentença 15 

Subtotal 15 

Quadro 46 – Publicações no período 

Tipo de Documento Qtd. 

Avisos de Licitação 11 

Resenhas 81 

Outros 12 

Total 104 

Quadro 47 – Detalhamento das licitações realizadas no exercício 

Processo 
Identificação 

Licitação 
Objeto Valor Estimado 

Valor 
Adjudicado 

Economia Adjudicatário 

9289/ 
2019 

PE 001/ 
2020 - SRP 

Registro de Preços para 
eventual aquisição de 
materiais de expediente 

138.850,00 72.509,70 66.340,30 
Rc Ramos/ Comercial 

Rio Anil 

9243/ 
2019 

PE 002/ 
2020 - SRP 

Registro de Preços para 
eventual aquisição de 
combustíveis (gasolina 
comum e diesel S10) 

264.838,00 244.140,00 20.698,00 
Ls Comercio e Serviços 

Ltda (Posto Ale 
Natureza) 

7935/ 
2019 

PE 003/ 
2020 

Contratação de serviços 
de vigilância armada 

752.753,28 701.623,68 51.129,60 
Mardima Serviços de 

Vigilância Eireli 

7434/ 
2019 

PE 004/ 
2020 

Contratação de serviços 
continuados de 
manutenção de 
elevadores Atlas Schindler 

41.220,00 20.436,00 20.784,00 Elevadores Hexcel Ltda 

10050/ 
2019 

PE 006/ 
2020 - SRP 

Registro de Preços para 
serviços de buffet 

721.625,00 495.880,00 101.755,00 
Ccb da Silva/ A Silva 

Serviços 

140/  
2019 

PE 007/ 
2020 - SRP 

Registro de Preços para 
aquisição de materiais 
gráficos 

728.810,00 331.687,90 397.122,10 
M F Moreira/ Nova 

Industria Comercio e 
Serviços Ltda 

9413/ 
2019 

PE 005/ 
2020 – SRP 

Registro de Preços para 
eventual aquisição de 
materiais de higiene e 
limpeza para o TCE-MA 

140.178,20 113.342,64 26.835,56 

One Serviços e 
Empreendimentos 

Eireli/ Solucci 
Distribuidora & Serviços 

Eireli/ A C S Catanho 

456/  
2020 

PE 008/ 
2020 

Registro de preços para 
eventual aquisição de 
materiais de consumo 
(água mineral, alimentos 
e outros) 

286.018,20 156.174,20 129.844,00 
L. H. Durans Pinheiro/ F 

A S M Service Eireli 
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8828/ 
2019 

PE 009/ 
2020 

Contratação de empresa 
especializada para 
prestação de serviços de 
seguro total para 12 
(doze) veículos da frota do 
TCE-MA 

44.631,20 6.122,50 38.508,70 Seguros Sura S.A. 

4635/ 
2020 

PE 010/ 
2020 

Registro de Preços para 
eventual aquisição de 
materiais de consumo 
(papel A4, máscara 
descartável e gás GLP) 

124.686,60 57.994,00 66.692,60 

Sucesso Com e Serv 
Eirelli/ Sagati Com. De 

Equip./ Peixoto & 
Sobreira Ltda 

5063/ 
2020 

PE 011/ 
2020 

Registro de Preços para 
manutenção corretiva de 
Central Telefônica 

39.885,50 33.000,00 6.885,50 
ASCOT 

Telecomunicações LTDA 

Valor Total Adjudicado 3.283.495,98 2.232.910,62 926.595,36   

OBS: Não houve contratação, por licitação, pelo FUMTEC, neste exercício. Por este motivo, não visualizamos valores no Quadro de 
Detalhamento das licitações realizadas – FUMTEC. 

Quadro 48 – Demonstrativo das contratações diretas – U.O. TCE 

Processo Objeto 
Vl Anual Contratado 

(R$) 
Tipo de Contrat. 

Direta 
Contratado 

452/2020 Prestação de serviço de dedetização 16.950,00 dispensa/ valor Blitz Dedetizadora 

1123/2020 Serviço de Emissão de Certificado 
Digitais 

69.735,00 dispensa* SERPRO 

3788/2020 Aquisição de material de consumo 29.619,00 dispensa/ 
emergência 

One Serviços e Dennis 
Kislley 

3999/2020 Manutenção de sistema de ar 
condicionado 

7.252,25 (valor 
mensal) 

dispensa/ 
emergência 

J. C. Pereira Climatização 

3909/2020 Prestação de Serviço GovCorporativo 
Caixa 

sem custos no 
momento 

inexigibilidade Caixa Econômica Federal 

4926/2020 Prestação de serviços de coleta de 
material infectante 

1.200,00 dispensa/ valor Cristais Soluções 
ambientais 

3770/2020 Face Shield e avental 8.640,00 dispensa/ valor Dennis Kislley 

4945/2020 Prestação de serviços de manutenção 
de sistema elétrico e hidrossanitário 

23.022,54 dispensa/ 
emergência 

V.A.S. Lira 

3835/2020 Prestação de serviços de 
higienização/sanitização dos prédios 

18.376,33 dispensa/ 
emergência 

Imunitech Controle de 
Pragas 

5124/2020 Prestação de serviços de energia 
elétrica 

246.759,93 dispensa/ inciso 
XXII/ energia 
elétrica 

Equatorial Energia 

5885/2020 Aquisição de dispositivos para janelas 
do prédio II 

789,50 dispensa/ valor Centro Elétrico 

6649/2020 Contratação de sistema de ar-
condicionado do Prédio II 

43.513,50 (valor 
ref. a 06 meses) 

dispensa/ valor J.C. Pereira Climatização e 
Manutenção 

6558/2020 Serviços de licença de uso de 
plataforma de colaboração em Nuvens 

16.200,00 dispensa/ valor Safetec Informática 

6091/2020 Curso On-line (Plano de Capacitação)  16.200,00 Inexigibilidade Alura Comércio de Livros 
e Treinamentos 

6108/2020 Prestação de Serviços de manutenção 
do Sistema Integrado de Gestão e 
Patrimônio-E-MAT 

53.113,22 inexigibilidade Consult Informática LTDA 

5401/2020 Contratação de serviços de consulta a 
bancos de dados 

36.598,00 inexigibilidade SERPRO 

5426/2020 Contratação de leiloeiro (para leilão de 
5 veículos deste TCE)  

0,00 dispensa/ valor   

Valor Total Contratado      
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Quadro 49 – Demonstrativo das contratações diretas - U.O. Fumtec 

Processo Objeto 
Vl Anual Contratado 

(R$) 
Tipo de Contrat. 

Direta 
Contratado 

1124/2020 Serviço de Emissão de Certificados 
Digitais – FUMTEC 

20.538,00 dispensa SERPRO 

Valor Total Contratado 20.538,00     

4.6.3 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.  
  

4.7 Gestão Patrimonial 

A gestão patrimonial é atribuição da Coordenadoria de Patrimônio (COPAT) que 

tem como missão programar, coordenar e executar as atividades referentes ao controle 

patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal. 
 

4.7.1 Atividades realizadas 

Durante o primeiro trimestre de 2020, foram realizados procedimentos 

administrativos referentes à cotação de preços, elaboração de termos de referência, 

levantamento de demandas para eventual e futura contratação de materiais de consumo 

e bens permanentes, recebimento e conferência de materiais de consumo e permanentes, 

lançamentos de notas fiscais no sistema de controle próprio do Tribunal- E-MAT, 

distribuição de materiais de consumo aos diversos setores conforme as demandas. Além 

destas, a Copat realizou também: 
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 Inclusão e alteração de usuários no sistema E-mat; 

 Emissão de relatórios para compor a Prestação de Contas Anual do TCE de acordo 
com o Decreto 35.296/2019. 

 Emissão de Relatórios para compor a Prestação de Contas Anual do TCE de acordo 
com a IN TCE n. º 26/2011. 

 Lançamento de NF’s de bens permanentes no sistema SIGA  
de Cadastro de Fornecedores. 

 Controle e efetivação do remanejamento de bens entre setores do TCE. 

Quadro 50 – Demonstrativo de compras 

N° Processo Empresas(S) Objeto Valor 

10213/2018 ACS Catanho AÇÚCAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ R$ 6.134,60 

200/2019 AC Locações Ltda. PAPEL A 4 R$ 7.000,00 

3788/2020 Dennis Kislley da Silva Martins Gêneros alimentícios R$ 8.239,00 

3788/2020 One Serviços Empreendimentos Água mineral R$ 7.680,00 

9413/2019 One Serviços Empreendimentos Papel toalha e papel higiênico R$ 10.075,50 

201/2019 SV de S Ferreira Material de consumo conf. ARP 22/19 R$ 5.896,68 

140/2019 Nova Ind.Com. Serv. Ltda. Blocos e envelopes, conf. ARP 009/2020 R$ 3.344,06 

456/2020 L H  Durans Pinheiro Água mineral sem gás, ARP 011/2020 R$ 7.598,50 

456/2020 F A S M Service Eireli Açúcar, café, leite em pó, ARP 012/2020 R$ 6.138,74 

9413/2019 One Serviços Empreendimentos Papel higiênico e papel toalha, ARP 6/20 R$ 10.075,50 

Total R$ 72.182,58 

Quadro 51 – Demonstrativo de aquisição de material permanente 

N° Processo Empresas(S) Objeto Valor 

10111/2019 MAGAZINE LILIANI 02 TV LED PANASONIC 40 POLEGADAS R$ 2.798,00 

Total R$ 2.798,00 

Quadro 52 – Suprimento de fundos - Adiantamento 

N° Processo Suprido Objeto Valor 

322/2020 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 R$ 2.000,00 

1463/2020 Marcos Aurélio Gomes Oliveira 9621 R$ 4.000,00 

3237/2020 Marcos Aurélio Gomes Oliveira 9621 R$ 3.000,00 

3833/2020 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 R$ 4.000,00 

3976/2020 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 R$ 4.000,00 

4190/2020 Marcos Aurélio Gomes Oliveira 9621 R$ 4.000,00 

4962/2020 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 R$ 4.000,00 

5980/2020 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 R$ 2.000,00 

Total R$ 27.000,00 
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5 AÇÕES NO ÂMBITO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

5.1 Gestão de Inovação e Tecnologia 

A Secretaria de Tecnologia e Inovação – SETIN, responsável pela inovação e 

produção tecnológica, foi instituída em 2019, junto com a nova estrutura organizacional. 

Com nível hierárquico equivalente às Secretarias de Gestão e de Controle Externo, a SETIN 

surge com a missão de ser protagonista neste novo cenário do controle externo, onde a 

dimensão tecnológica e a capacidade de inovar são pilares na melhoria do desempenho 

institucional a custos reduzidos e na busca da excelência nos serviços prestados ao cidadão. 

É missão da Setin planejar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, supervisionar e avaliar 

as atividades do Comitê de Tecnologia (TECNO), Comitê de Inovação (INOVA) e da Gerência 

de Tecnologia da Informação (GETEC). 

5.2 Atuação da Gerência de Tecnologia da Informação 

Compete à Gerência de Tecnologia da Informação – Getec, implementar 

políticas e diretrizes de tecnologia da informação e acompanhar 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, inclusive para fins de atendimento à Lei 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), de modo a contribuir com a 

implementação das estratégias e dos resultados da organização. 

5.2.1 Melhorias e inovações 

No ano de 2020, as ações de maior destaque foram as direcionadas ao 

desenvolvimento ou melhoria dos seguintes produtos: SINC - Sistema de Informações para 

Controle; Autentica; SACOP; SAOP; SPE; IEGE e IEGM; SPE App e e-PCA. 

Foram realizadas melhorias no Sistema de Processo Eletrônico - SPE (100% 

eletrônico), implementado o Módulo Folha, desenvolvido o Sistema de Multas, 

desenvolvida Interface Api Rest dado sequência ao desenvolvimento do SAE - Sistema de 

Auditoria Eletrônica. Também foi utilizado o sistema de Prestação de Contas Anual 

Eletrônica – ePCA. 
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Foi realizada a aquisição de servidor de alta performance tipo Blade, aquisição 

de Switchs de core de fiber Chanel e aquisição de nobreak 10kva para novo data center. 

 

5.2.2 Atividades realizadas 

 Desenvolveu e disponibilizou Sistema de Autenticação do usuário externo - Sistema 

Autentica. A centralização de acesso permite ganhos de eficiência administrativa - 

nos próximos sistemas, a GETEC não precisará desenvolver, ou replicar, códigos 

para autenticação do usuário - e melhor usabilidade dos serviços - não há 

necessidade de o usuário externo se autenticar a cada sistema que deseja acesso. 

 Desenvolveu e disponibilizou ferramenta de Requerimento Eletrônico, que permite 

ao usuário externo protocolar expedientes processuais (requerimentos, pedidos de 

sustentação oral, defesas, recursos de reconsideração, etc.) em processos já 

constituídos. 

 Estruturou o Sistema de Processo Eletrônico (SPE) e reorganizou o fluxo de entrada 

dos processos de denúncia, de modo a fortalecer a preservação do sigilo do 

denunciante. 

 Desenvolveu e disponibilizou o Sistema de Prestação de Contas Anual Eletrônica (e-

PCA), destinado à apresentação, recebimento e autuação remota das prestações de 

contas anuais dos órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta do 

Estado do Maranhão. 

 Integrou o Sistema de Processo Eletrônico (SPE), ao Sistema de Publicação do Diário 

Oficial Eletrônico e à página do Tribunal na Internet, de modo que os atos 

normativos, tão logo assinados, sejam publicados na imprensa oficial e, ato 

subsequente e automático, disponibilizado para consulta pública na página de 

Legislação e Normas, disponível na página oficial do TCE-MA na Internet. 

 Integrou os sistemas de tecnologia da informação do TCE-MA ao Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), de modo que 

o envio dos demonstrativos fiscais, antes realizados por meio do Finger, passaram 

a ser diretamente captados da Secretaria do Tesouro Nacional, evitando 

duplicidade de esforço dos fiscalizados e unicidade de informação prestada. 

 Desenvolveu e disponibilizou o Sistema COMUNICA. Esse sistema permitirá uma 

maior interação da Secretaria de Fiscalização com os responsáveis pela governança 

dos órgãos e entidades fiscalizados do TCE-MA, possibilitando fiel cumprimento à 

norma estabelecida no parágrafo 29 da NBASP 12. 2.  
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 Desenvolveu e disponibilizou o robô ERICA. Esse robô consulta, diária e 

sistematicamente, sem intervenção humana, o Sistema de Informações Contábeis 

e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) em busca e captura de informações 

prestadas pelos fiscalizados do TCE-MA. Em etapas posteriores, esse robô Emitirá 

Relatórios, Informações, Certidões e Alertas, por esta razão recebe o nome de 

ERICA. 

Quadro 53 – Realizações na área de desenvolvimento de softwares 

Desenvolvimento de Softwares 

AUTENTICA – ADMINISTRADOR: Remodelagem e implementação da tela de criação de novas comunicações. 

AUTENTICA – CLIENTE: atualização de interface para inclusão de respostas de comunicações. 

AUTENTICA – MÓDULO AUDITOR: Concepção e definição das regras de negócios; desenvolvimento do sistema; 
Apresentação; Implantação. 

CENTRALIZAÇÃO DE MULTAS: Manutenção corretiva do sistema; Adequação ao sistema Autentica. 

CERTIDÃO DE DÉBITO E TÍTULO EXECUTIVO: Manutenção periódica no sistema; Alteração do sistema para 
adequação a nova estrutura das tabelas de multa e débito.  

CIDADÃO NO CONTROLE: Implementação do novo portal. 

CONSULTA DE PROCESSOS: Manutenção periódica no sistema (correção de erros e aprimoramento do sistema); 
Inclusão de módulo de acesso para envio de documentos. 
DESEMPENHO: Remodelagem do sistema, correção de erros e desenvolvimento das primeiras funcionalidades 

E-CONSULTA: Correções de bugs 

ePCA - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ELETRÔNICA: Manutenção periódica no sistema; Implementação de 
novas funcionalidades; Refatoração de código para aumentar a qualidade do mesmo; adequação à nova instrução normativa 
que trata sobre a prestação de contas do ano de 2020. 

ESSA: Levantamento de requisitos; Implementação de novas funcionalidades. 

FINGER – Ferramenta Informatizada de Gestão Responsável: Desenvolvimento do sistema FINGER (nova versão do 
sistema) em uma nova tecnologia e atendendo os dispositivos das Instruções normativas 59/2020 e 60/2020. 
IEGE (ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO ESTADUAL): Criação de página para downloads e uploads dos dados deste ano; 
Criação do sistema inicial; inserção de documentos em pdf com dados como o questionário e orientações para utilização. 

IEGM – IMPORTAÇÃO: Inclusão dos dados de São Paulo referentes a 2015/2016 (apenas resultados); inclusão de informações sobre 
os arquivos recebidos para acompanhamento facilitado; versionamento por ano e término de implementação do ano de 2020; 
validação de importação. 

IEGM – UTILIDADES: Novos reajustes para os cálculos em 2020; atualização da para as páginas de relatórios e cálculos; validação 
inicial de cálculo. 

IEGM – VALIDAÇÃO: Criação do fluxo de upload e download de documentos para validação; criação de relatório em tela sobre o 
recebimento de documentos; atualizações de estabilidade e usabilidade; atualização no fluxo de recebimento de arquivos. 

IEGM (ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL): Reimportação do Estado do Paraná; Estudo de adaptação 
do sistema a novas tecnologias para melhorias gerais; Implementação parcial do recebimento dos dados do Brasil 
para 2020 em nova tecnologia; Migração de funcionalidades do sistema para agrupá-las nos módulos corretos; 
Adaptação para login pelo sistema autentica; Implementação de notificação no Portal; Fechamento IEGM 2020; 
Estudo e implementação parcial do versionamento do IEGM por ano. 

MRED (MÓDULO DE RELATÓRIOS DINÂMICOS): Melhorias gerais em confiabilidade; Implementação de suporte a 
mais aspectos para as queries; Melhorias de usabilidade da interface. 
MULTA: Atualizações de usabilidade e segurança. 

PLENÁRIO DIGITAL: Manutenção periódica no sistema; Desenvolvimento de manual para utilização do sistema. 

PUBLICAÇÃO: Novo sistema para gerenciamento das publicações; remodelagem do sistema; fusão dos sistemas ‘Publicação’, ‘SGDP’ 
e ‘Sanção’; novas páginas públicas de consulta para o site; integração com o novo sistema de Diário Oficial. 

SAAP – FISCALIZE : Concepção e desenvolvimento do sistema. 

SAAP - FOLHA DE PAGAMENTO: Correções de bugs; melhorias e usabilidade do sistema; Atualizações de usabilidade e 
segurança. 

SAAP - FOLHA DE PAGAMENTO: Desenvolvimento de processamento de dados de múltiplos vínculos financeiros; 
Inclusão de novos filtros de buscas. 
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SAAP – INATIVIDADE: Correções de bugs; melhorias de interface e usabilidade. 

SAAP - RESPOSTAS OFICIO DE AUXÍLIOS EMERGENCIAIS: Concepção e desenvolvimento do sistema. 

SACOP: Adequações no sistema para o recebimento das contratações decorrentes do coronavírus; Criação do mural 
de contratações decorrentes do corona vírus voltados para o cidadão; Criação de relatórios; Adequação da 
autenticação no sistema para o sistema autentica; Criação de relatórios gerenciais; Adequação no sistema para 
recebimento das contratações decorrentes do coronavírus; Criação de relatórios gerenciais; atualizações de usabilidade e 
segurança. 
SAE (SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA): Importação de remessas; Refatoração e correção de erros. 

SAOP: Desenvolvimento do sistema; criação Banco de Dados; desempenho; desenvolvimento inicial do projeto e modelagem de 
banco de dados. Funcionalidade implementadas: Login de usuário com autenticação; criação e gerenciamento de acordos de 
trabalho; gerador de termo de responsabilidade; criação e gerenciamento de planos de trabalho; dashboard para acompanhamento 
de atividades; upload de registros de desempenho; implementação inicial de avaliação de desempenho. 

SEGURANÇA INTERNO: Criação de rotinas para redefinir senha. 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E E-MAILS: Implementação do serviço de criação de comunicações utilizando o Kafka; implementação 
do serviço de criação de novos e-mails utilizando o Kafka. 

SINC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA CONTROLE: modelagem, criação do banco de dados, desenvolvimento do sistema. 

SISTEMA DE DESEMPENHO DO SERVIDOR: Levantamento de requisitos; Implementação do sistema. 

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - Sistema interno: correções de bugs; criação da funcionalidade de envio de análise. 

SISTEMAS DA OUVIDORIA (LAI e CADASTRO DE MANIFESTAÇÃO): Manutenção periódica no sistema; Inclusão de 
log de criação de processo nos sistemas da ouvidoria. 
SOPHIA/ PORTAL DA ESCEX: Implementação de funcionalidade que possibilita a inclusão e gerenciamento de vídeos no portal da 
Escola; layout responsivo no portal; criação da lista prévia para eventos fechados; geração de certificados com Qrcode; criação de 
uma assistente para auxiliar os usuários no gerenciamento do sistema. 

SPE (APLICATIVO): Desenvolvimento da versão inicial para Android e IOS com a visualização e acompanhamento de 
processos; Levantamento de alvos de manutenção imediata e possíveis melhorias. 

SPE CONTINGENCIAMENTO: Manutenção nos relatórios de Pauta, de Deliberações e no de Processos na Ouvidoria; 
Incluir funcionalidade de Gerar Dossiê do Processo; Correção de erro de associação de setor-pai em setores da nova 
estrutura; Manutenção na Certidão de Pessoa Física; Correção de erros provenientes da integração SPE-Diário-
Publicação; Criar relatório de entrada de requerimentos eletrônicos de 'sustentação oral' e de 'apresentação de 
memoriais'; Ajuste no Acesso a Arquivos Fora da rede do TCE; Alterar o tamanho do arquivo máximo em peças de 
documentos enviados online pelo SPE de 15mb para 50mb; Ajuste Relatório de Deliberações; Correção de erros 
provenientes da integração SPE-Diário-Publicação; SPE Inovação; Disponibilização da lista de relatores para consulta 
pública; Implementação e manutenção do módulo de Atas; Relatório para o calendário de feriados no SPE; Criar 
Relatório de Atas; Permitir a movimentação de processos de natureza digital serem movimentados em lote; Teste de 
QR Code para autenticidade de documento processual; Gerenciar usuários de acordo com as solicitações registradas (alterar 
senha, acrescentar e-mail, trocar de setor etc.); verificação e correção de erros na view do sistema; distribuir as relatorias de 
processo segundo documento aprovado em plenário para 2021; adicionar alerta na caixa de análise; atualizar os templates de 
ofícios ACD; corrigir relatório de votos; colocar template de documentos como opcional. 

SPE INOVAÇÃO: Disponibilização da lista de relatores para consulta pública; Implementação de todas as 
funcionalidades necessárias para o peticionamento eletrônico; Implementação de utilitário para manutenção da lista 
de inadimplentes; Criar pasta (repositório de documentos) de acesso privativo de cada ator do processo de contas; 
Testes da funcionalidade que permite a movimentação em lote de processos de natureza digital; Organizar templates 
de documentos; criar relatório de processos sem deliberação; desenvolver funcionalidade ‘Recuperar Senha’; criar funcionalidade 
para gerar Dossiê Citação; desenvolvimento de funcionalidade que possibilita a inclusão e gerenciamento de documentos de 
sessão. 
SUVID: Atualização do sistema para novas tecnologias (vue.js e Spring Boot). 

TCE - DADOS ABERTOS: Sistema para exportação automática dos dados abertos do TCE; Início do desenvolvimento e teste 
do sistema; Atualizações de usabilidade e segurança. 

TCE-API: Atualização e inserção de novos endpoints. 
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Quadro 54 - Atividades de suporte desenvolvidas no ano 

Atividades de Suporte 

Acompanha e configura o banco de dados postgresSLQ para migração do BD Oracle 

Análise dos logs dos servidores de aplicação 

Atualizar Certificado do servidor web www6 

Atualizar site coronavírus 

Configuração do ZABBIX para envio de alertas via Telegram 

Configuração do serviço Google Drive para realização de backups 

Configuração e manutenção da interligação de rede do novo prédio 

Configuração e manutenção das VLANs dos setores e prédios e wifi 

Configuração final do acesso Mentorh-Homologação 

Criação do portal da transparência 

Criação do portal ECONEX 

Criação e manutenção de contas de usuário 

Deploy do "eSSA" no cluster dock 

Deploy do Painel- Covid 

Dump bases de dados 

Inclusão de bibliotecas no Artifactory 

Instalação e configuração do servidor de backup BACULA 

Instalação do chassis e das 4 blades novo 

Instalação e Configuração do sistema de base de conhecimento 

Manutenção de Storage de altíssima performance SSD 

Manutenção do serviço de e-mail 

Manutenção do sistema de base de conhecimento 

Manutenção do sistema de roteamento 

Manutenção do sistema de roteamento BGP 

Manutenção do storage  

Monitoramento no Zabbix o sistema de gestores irregulares 

Recuperação de backup da base de dados de produção 

Suporte e manutenção da página do TCE 

Suporte e manutenção do firewall 

Suporte e manutenção do FW Pfsense 

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

Verificação dos backups dos bancos de dados 

 
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) e 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 
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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 2020, diante da fiscalização d o trabalho executado pela Empresa no 

Órgão, foi realizada 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 55 - Quantidade de atendimentos aos usuários internos 

 
 

Atendimentos aos Usuários Internos Qtd. 

Atendimento ao usuário em janeiro 244 

Atendimento ao usuário em fevereiro 277 

Atendimento ao usuário em março 251 

Atendimento ao usuário em abril 42 

Atendimento ao usuário em maio 218 

Atendimento ao usuário em junho 232 

Atendimento ao usuário em julho 219 

Atendimento ao usuário em agosto 132 

Atendimento ao usuário em setembro 272 

Atendimento ao usuário outubro 180 

Atendimento ao usuário novembro 259 

Atendimento ao usuário em dezembro 101 

Total de 2020 2.427 
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Quadro 56 - Atividades de atendimento ao usuário 

Atividades de Atendimento ao Usuário 

Assessoria e Suporte técnico aos usuários 

Ativação de contas de e-mail de usuários 

Ativação de pontos de rede e telefonia para nova sala da ouvidoria 

Ativação de pontos de rede prédio anexo 

Ativação duplex na digitalização e cópia em todas as impressoras laser do TCE 

Configuração e suporte no sistema de videoconferência do plenário para YouTube 

Desativação das contas de estagiários que foram desligados do TCE 

Desativação de 07(sete) impressoras dos setores (SEFIS-PR01, COTEX-PR01, NUFIS1-PR02, NUFIS3-PR01, 
UTCEX1-PR01 E UTCEX-PR03) 

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

Gerenciamento de todo o parque tecnológico do TCE-MA 

Implantação de organizador de cabos nos computadores do TCE 

Implantação do WhatsApp na central de serviços e suporte na implantação do mesmo serviço em alguns 
setores 

Instalação de Acess Point Wifi 

Instalação do software zoom nos notebooks das autoridades do TCE 

Instalação do Zoom e suporte em todos os notebook dos conselheiros, conselheiros substitutos e 
procuradores 

Instalação e suporte aos usuários do serviço de nuvem "OwnCloud" do TCE 

Manutenção de contas de usuário e exclusão de hostnames antigos no AD domain control 

Manutenção corretiva nos computadores e do sistema de monitoramento de CFTV utilizado no GASIP 

Manutenção de contas de usuário e exclusão de hostnames antigos no AD controlador de domínio 

Manutenção do cabeamento estruturado do TCE em diversos pontos de rede do TCE 

Manutenção e suporte no sistema de CFTV utilizado no GASIP, substituição de computadores e 
instalação de TV monitor 

Manutenção nos pontos de telefone em conjunto com a empresa terceirizada de telefonia da UNINF 

Manutenção preventiva em computadores e impressoras realizando a sanitização dos equipamentos 
incluindo (teclado e mouse) com Álcool em gel em todos atendimentos 

Manutenção preventiva nos computadores, notebook e impressoras 

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

Monitoramento do WhatsApp da central de serviços 

Organização de cabos dos computadores do TCE 

Organização do cabeamento dos racks  

Organização e identificação dos pontos de rede e do cabeamento estruturado do rack que atende o 
CADJUR, LAB1 e LAB2 na sede do TCE 

Reaproveitamento do restante dos toners das 07(sete) impressoras que foram desativadas 

Reinstalação do sistema dos correios SIGEP no setor SUPED para dois usuários 

Remanejamento de computadores entre setores do prédio sede e anexo 

Remanejamento dos computadores do CTPRO e COPAT 

Renomear hostnames de todos os computadores utilizados no TCE obedecendo a nova estrutura 
organizacional 

Substituição de alguns patch cords nos racks  

Suporte  ao sistema dos correios SIGEP no CTPRO 
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Suporte aos usuários do sistema dos correios SIGEP no CTPRO 

Suporte no sistema dos correios - SIGEP na SUPED/CTPRO 

Suporte remoto para usuários de notebooks do TCE 

Suporte remoto para usuários do TCE em atendimento via WhatsApp 

Treinamento da equipe da SUSIN - Supervisão de Sistemas da Informação no CA Service Desk Manager  

 

5.2.3 Outras atividades 

 Páginas impressas em 69 impressoras laser contabilizadas no PaperCut: 492.775. 
No ano anterior foram 1.121.824 mil páginas, o que significa uma redução de 56%. 

 Manutenção do sistema de CFTV. 

 Substituição de 03(três) notebooks do contrato que apresentaram defeito na 
webcam. 

 Instalação de webcams nos computadores de diversos gestores do TCE.  

 Ativação de pontos de telefone. 

 Substituição de 02(dois) teclados de notebooks legados do TCE. 


