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1 SOBRE O TCE-MA 
 

 

 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão foi criado pelo Decreto Lei 134, de 

30 de dezembro de 1946, e instalado no dia 02 de janeiro de 1947, pelo então interventor 

federal Saturnino Bello, assumindo as atribuições do antigo Conselho Administrativo do 

Estado.  

Até 1980, o TCE era o único órgão encarregado da fiscalização das verbas 

públicas no Estado, quando passou a dividir atribuições com o Conselho de Contas dos 

Municípios, depois transformado em Tribunal de Contas dos Municípios. Com a extinção 

deste último, em 1992, as atribuições de Controle Externo, no âmbito estadual e municipal, 

voltaram à responsabilidade do TCE. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VALORES 
PARA A 

SOCIEDADE

TRANSPARÊNCIA

ÉTICA

MORALIDADE

CREDIBILIDADE

A nossa missão é exercer o controle externo 

e orientar a gestão pública em benefício da sociedade. 

Temos a visão de um Tribunal que seja reconhecido pela sociedade 

como órgão de controle externo eficiente na fiscalização 

dos recursos e no aperfeiçoamento da gestão pública. 
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1.1Competências e jurisdição 

 
O Tribunal de Contas tem sede na capital e jurisdição em todo o Estado. As suas 

competências encontram-se expressas constitucionalmente no artigo 71 da Carta Federal e na 

Constituição do Estado do Maranhão.A Lei nº 8.258/2005, relativa à Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas, e o seu Regimento Interno, através da Resolução nº 01/2.000, são os principais 

cânones infraconstitucionais que definem as áreas e a forma de atuação do Tribunal de 

Contas. 

As competências do Tribunal de Contas estão estabelecidas do seguinte modo: 

� Em razão do território - O Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa, 

limitada ao território do ente federativo a que pertence (União, Estado, Município); 

� Em razão da origem dos recursos orçamentários - O Tribunal de Contas tem 

competências para fiscalizar e julgar os recursos originalmente pertencentes ao ente 

federativo que estiver sob o âmbito de sua jurisdição; 

� Em razão da matéria – Subdivide-se em Competências Essenciais (Constitucionais) e 

Competências Complementares (Legais). 

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS BASE FORMALIZAÇÃO 

Emitir Parecer Prévio Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo 
Parecer Prévio + 
Relatório 

Julgar as Contas dos Gestores Prestação e Tomada de Contas Acórdão 

Apreciar a legalidade dos atos de pessoal, para fins de registro Atos de Pessoal (Admissão/ Aposentadorias) Decisão 

Apreciar a legalidade de Atos e Contratos Administrativos 
Atos ou Contratos de que resulte Receita e 
Despesa 

Decisão 

Realizar Auditorias de Natureza Contábil, Financeira, 
Orçamentária e Patrimonial (Fiscalização) 

Planos de Auditorias 
Relatório de 
Auditoria 

 

COMPETÊNCIAS COMPLEMENTARES BASE FORMALIZAÇÃO 

Fiscalizar a distribuição da cota-parte do ICMS e do IPVA 
Relatórios fornecidos pelo Poder 
Executivo Estadual 

Decisão 

Decidir sobre Denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer 
Cidadão, Partido Político, Associação ou Sindicato acerca de 
irregularidades ou ilegalidades 

Denúncia oferecida Decisão 

Processar e julgar as infrações administrativas contra as leis de 
finanças públicas, estabelecidas no art. 5º da Lei nº10.028, de 
19/10/2.000 

Relatórios da LRF e Prestação Anual 
de Contas de Governo 

Acórdão 

Verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de 
cada Poder e Órgão Jurisdicionados (art.59, § 2º, LRF) 

Relatórios da LRF e Prestação Anual 
de Contas de Governo  

Decisão 

Alertar os poderes e órgãos jurisdicionados quando constatar que 
determinados limites e metas impostos pela LRF estão 
comprometidos (art. 59, § 1º, incisos I a V, LRF) 

Relatórios da LRF e Prestação Anual 
de Contas de Governo  

Decisão 

Decidir sobre Consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente a respeito de dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de 
sua competência 

Consulta formulada 
Decisão (caráter 
normativo) 

Expedir Atos e Instruções Normativas sobre matéria de suas 
atribuições e organização dos processos 

Regimento Interno 
Inst. Normativa e Decisão 
Normativa 

Representar ao Poder Competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados 

Irregularidades ou ilegalidade 
constatadas pelo Tribunal de Contas 

Decisão 
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1.2 Composição do quadro de membros do TCE-MA 

CONSELHEIROS 
 

 
 

 

 

 João Jorge Jinkings Pavão 
PRESIDENTE 

 

 

   
José de Ribamar Caldas Furtado  

VIICE-PRESIDENTE 
Raimundo Nonato de Carvalho 

Lago Junior 
CORREGEDOR 

 

Joaquim Washington Luiz de 
Oliveira 

OUVIDOR 

  

 

Álvaro César de França Ferreira Edmar Serra Cutrim 
 

Raimundo Oliveira Filho 

   

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS 

   
Antônio Blecaute Costa Barbosa Melquizedeque Nava Neto Osmário Freire Guimarães 

   

PROCURADORES DO MPC JUNTO AO TCE 
   

 Paulo Henrique Araujo dos Reis  
PROCURADOR-GERAL

 

 

   
Douglas Paulo da Silva  

 

Flávia Gonzalez Leite 

 

Jairo Cavalcanti Vieira
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1.3 Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos do TCE 

João Jorge Jinkings Pavão 
Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2015 a dezembro de 2016 

 

José RibamarCaldas Furtado 
Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2015 a dezembro de 2016 

 

José Genésio Marques Cardoso 
Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
Função Comissionada de Gestor da Unidade de Finanças – UNFIN 

 

Flávia Campos da Cruz 
Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
Função Comissionada de Supervisor de Gestão Orçamentária 

 

1.4 Estrutura organizacional 

O TCE-MA é órgão colegiado cujas deliberações são tomadas pelo Plenário e 1ª e 2ª 

Câmaras. O Plenário é integrado por sete conselheiros e presidido pelo presidente do Tribunal. 

Os Conselheiros Substitutos, em número de 03 (três), substituem os conselheiros, em suas 

ausências e impedimentos legais. 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, essencial à função de controle 

externo exercida pelo órgão, é estruturado de acordo com o estabelecimento nos artigos 106 a 

114 da Lei Orgânica do Tribunal, Lei n.º 8.258/05, e alterações efetuadas através da Lei n.º 

8.59/07.  

O Tribunal dispõe de uma Secretaria que presta apoio técnico e executa os serviços 

administrativos do Tribunal de Contas, através das unidades organizacionais. A Lei 9.936, 

publicada no D.O.E. de 24/10/2013, define o novo organograma do TCE. 
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1.5Perfil Institucional 

 

1.5.1 Orçamentos do TCE e FUMTEC 

 

Quadro 1 – Resumo orçamentário do TCE-MA – 2016 

 
Unidade 

 
Denominação 

 

Orçamento Execução 

Inicial 
Atual 

(A) 
Empenhado 

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

Unid. Orçam. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 114.270.412 116.519.051 41.617.249 35,7% 74.901.802 40.913.223 
Ação CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA DO 

SERVIDOR PUBLIC 
11.833.920 11.833.920 3.949.769 33,4% 7.884.151 3.949.768 

Ação CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL 
DA PREVIDENCIA 

2.263.128 2.263.128 716.285 31,7% 1.546.843 716.279 

Ação FISCALIZACAO EXTERNA 100.073.364 102.322.003 36.951.195 36,1% 65.370.808 36.247.176 
Ação CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO 100.000 100.000 0 0,0% 100.000 0 

Unid. 
Orçam. 

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO 
TRIBUNAL – FUMTEC 

2.750.000 6.506.836 1.172.356 18,0% 5.334.481 507.877 

Ação POLITICA DE GESTAO ESTRATEGICA  2.750.000 6.506.836 1.172.356 18,0% 5.334.481 507.877 

Órgão TOTAL – TCE/ MA 117.020.412 123.025.887 42.789.605 34,8% 80.236.282 41.421.100 
Valores em R$ 1,00- última atualização em 22/05/2016 

 

1.5.2 Quadro de Pessoal 

 

Quadro 2 – Situação da força de trabalho do TCE 

Capital Humano no TCE Ocupados Vagos Total 

1. Conselheiros do TCE-MA 07 - 07 

2. Substitutos de Conselheiros 03 - 03 

3. Procuradores do Ministério Público de Contas 04 - 04 

4. Servidores do quadro efetivo do TCE-MA 323 80 403 

4.1 Efetivos - Nível Superior 188 42 230 

4.2 Efetivos - Nível Médio 104 31 135 

4.3 Efetivos - Nível Fundamental 32 07 38 

5. Quadro Especial 11 - 11 

6. Servidores a disposição do Tribunal 137 - 137 

6.1 A disposição - Nível Superior 30 - 30 

6.2 A disposição - Nível Médio 88 - 88 

6.3 A disposição - Nível Fundamental 19 - 19 

7. Servidores exclusivamente comissionados 115 - 115 

8. Estagiários 125 - 125 

Total 725 80 805 

Total da Força de Trabalho incluindo cargos vagos - - 805 

Total de Servidores Ocupados estagiários - - 600 

FONTE: UNGEP        SITUAÇÃO EM: 30/03/2016 
 



 

2 ATIVIDADES PROCESSUAIS E PLENÁRIAS

2.1 Coordenadoria de Tramitação Processual 

A CTPRO tem por finalidade gerenciar documentos, correspondências e o trâmite 

processual do Tribunal, no que compete: 

� Receber e enviar documentos;
� Verificar, examinar e classificar documentos;
� Realizar pesquisas e consultas sobre processos já existentes, prestando informações 

gerais e específicas sobre o trâmite e o fluxo de documentos e processos;
� Proceder ao apensamento e à juntada de processos, bem como ao desentranhamento 

de documentos, quando demandado;
� Realizar a gestão do arquivo, zelando pela guarda e conservação dos documentos de 

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

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

� Efetuar a digitalização de documentos, quando necessária;
� Realizar os atos citatórios e intimatórios emanados dos colegiados e Relatores e
� Desenvolver outras atividades inerentes à sua 

2.1.1 Atividades Realizadas

2.1.1.1 Gestão de Tramitação Processual

 

A gestão da tramitação processual é desempenhada pela Coordenadoria de 

Tramitação Processual que tem como missão programar, coordenar e executar as atividades 

referentes às informações sobre o trâmite de processos e documentos, arquivamento, 

expedição e diligências.  

Quadro 3 - Processos recebidos e autuados
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Processos recebidos e autuados no trimestre 

 

434

943

17 7

1701

57 22 17
309 248

183

9 

A CTPRO tem por finalidade gerenciar documentos, correspondências e o trâmite 

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

ao apensamento e à juntada de processos, bem como ao desentranhamento 

a gestão do arquivo, zelando pela guarda e conservação dos documentos de 
longa temporalidade e, de acordo com o estabelecido na tabela de temporalidade, 

documentos e correspondências do Tribunal, bem como realizar o controle 

os atos citatórios e intimatórios emanados dos colegiados e Relatores e 

A gestão da tramitação processual é desempenhada pela Coordenadoria de 

Tramitação Processual que tem como missão programar, coordenar e executar as atividades 

referentes às informações sobre o trâmite de processos e documentos, arquivamento, 

 

36 60

1223



 

 

Prestação de contas anual de gestão (Órgãos Estaduais)
Prestação de contas anual de gestores/PM e CM

Representação 

Acompanhamento da gestão fiscal 
Acompanhamento da gestão de recursos vinculados

Denúncia 

Consulta 
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual

Apreciação da legalidade dos atos e contratos
Recursos de revisão  

Solicitação de Reconsideração 

Tomadas de Contas dos Gestores – Fundos Municipais
Tomadas de Contas Especiais 

Requerimentos diversos 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta
Vistas e Cópias 

Outros 

TOTAL DE REQUERIMENTOS 
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Quadro 5- Processos de Prestação de Contas expedidos aos 

Prestação de Contas Anual de Governo 
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Prestações de Contas anuais de Governo 
Prestações de Contas Anuais de Gestores

21

8

19

8

Processos de Prestação de Contas expedidos

15 51 6 16 18
0

200
400
600
800

1000
1200

Natureza dos processos arquivados

Processos de Prestação de Contas expedidos aos órgãos de origem

Natureza 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 
Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Entidades da Administração Indireta 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Câmaras Municipais 
Prestação de Contas Anual de Governo - Estadual 

Anual de Gestores - Adiantamento 

Total de Processos 
NT: Atividades relativas ao encaminhamento das Prestações de Contas Municipais, após apreciação do Plenário, aos órgãos de 

atalogação e arquivamento por natureza. 

Natureza 

Prestações de Contas anuais de Governo - PM 
de Contas Anuais de Gestores 

24

51

Processos de Prestação de Contas expedidos

Prestação de Contas Anual de Governo 
- Prefeito

Prestação de Contas Anual de Gestores 
- Fundos Municipais

Prestação de Contas Anual de Gestores 
- Administração Direta

Prestação de Contas Anual de Gestores 
- Entidades da Administração Indireta

Prestação de Contas Anual de Gestores 
- Câmaras Municipais

Prestação de Contas Anual de Governo 
- Estadual

18 11 40 75 9 3 9 0 12 7 9 43

Natureza dos processos arquivados

11 

rgãos de origem 

 

Qtde. Volumes 

24 521 

51 1124 
21 1166 

8 25 

19 300 
8 23 

0 0 

131 3159 
NT: Atividades relativas ao encaminhamento das Prestações de Contas Municipais, após apreciação do Plenário, aos órgãos de 

 

 

Qtde. 

15 
51 

6 
16 

18 

11 
40 

75 

9 
3 

Processos de Prestação de Contas expedidos

Prestação de Contas Anual de Governo 

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Fundos Municipais

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Administração Direta

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Entidades da Administração Indireta

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Câmaras Municipais

Prestação de Contas Anual de Governo 

43

1067

QTDE



 
Representação 
Processos Eletrônicos 

Processo administrativo 

Proposta 
Licitações 

Diárias 

Solicitação de certidões, vistas e cópias, prorrogações de prazo

 

Quadro 7 - Tramitação de outras informações

Processo para atender/informar 

Processos atendidos e informados 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas

Processos para arquivar 

 

2.2Coordenadoria de Sessões

 

A Coses tem por finalidade apoiar o funcionamento do Pleno, das Câmaras e 

Comissões de Conselheiros, no que compete:

� Secretariar e prestar apoio técnico

guardar, publicar e divulgar os registros delas decorrentes;

� Assessorar, durante as sessões, os presidentes dos respectivos órgãos colegiados, 

Conselheiros Substitutos e membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

� Coordenar os procedimentos necessários à eleição e à posse do Presidente, do Vice

Corregedor do Tribunal; 

� Gerenciar e manter atualizadas as bases de informação acerca das delibe

� Revisar as deliberações do Tribunal, no que se refere às regras de formatação e de padronização, 

para fins de publicação; 

� Consolidar e publicar as deliberações do Tribunal;

� Gerenciar o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 

� Assessorar e prestar apoio técnico

� Realizar sorteio de relator de processo; e

� Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.

1074

Solicitação de certidões, vistas e cópias, prorrogações de prazo 
Total de documentos recebidos 

Tramitação de outras informações 

Natureza 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas 

Total 

Coordenadoria de Sessões (COSES) 

A Coses tem por finalidade apoiar o funcionamento do Pleno, das Câmaras e 

de Conselheiros, no que compete: 

e prestar apoio técnico-operacional às sessões do Pleno e das Câmaras, bem como 

guardar, publicar e divulgar os registros delas decorrentes; 

, durante as sessões, os presidentes dos respectivos órgãos colegiados, 

Substitutos e membros do Ministério Público junto ao Tribunal; 

os procedimentos necessários à eleição e à posse do Presidente, do Vice

e manter atualizadas as bases de informação acerca das deliberações do Tribunal;

as deliberações do Tribunal, no que se refere às regras de formatação e de padronização, 

e publicar as deliberações do Tribunal; 

o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;

e prestar apoio técnico-operacional às Comissões de Conselheiros; 

sorteio de relator de processo; e 

outras atividades inerentes à sua finalidade. 

313

207

4

Outros processos tramitando

Processo para atender/informar

Processos atendidos e 
informados

Processos para juntar/apensar à 
prestação de contas

Processos para arquivar

12 

9 
0 

12 

7 
9 

43 

1067 
1391 

 

Qtde. 

313 

207 

4 

1074 

1598 

A Coses tem por finalidade apoiar o funcionamento do Pleno, das Câmaras e das 

operacional às sessões do Pleno e das Câmaras, bem como 

, durante as sessões, os presidentes dos respectivos órgãos colegiados, Conselheiros, 

os procedimentos necessários à eleição e à posse do Presidente, do Vice-Presidente e do 

rações do Tribunal; 

as deliberações do Tribunal, no que se refere às regras de formatação e de padronização, 

Estado do Maranhão; 

Processo para atender/informar

Processos atendidos e 

Processos para juntar/apensar à 
prestação de contas

Processos para arquivar



 
Quadro 8 – Produtividade

Fonte: SCPT 
 

Quadro 9 – Deliberações dos colegiados

 
 

TIPOS DE DELIBERAÇÃO 

Acórdão 

Decisão 

Decisão Normativa 

Instrução Normativa 

Parecer Prévio 

Resolução 

Total 
Fonte: SCPT 

 

 

362

317

Quantidade de processos em sessão

17

345

22

295
315

55

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Acórdão Decisão

ÓRGÃO JULGADOR 

Sessões ordinárias

Pleno 12

Primeira Câmara 12
Segunda Câmara 12

Total 36

Produtividade nas sessões do Pleno 

Deliberações dos colegiados 

PRIMEIRA CÂMARA SEGUNDA CÂMARA

17 22 

345 295 

- - 
- - 

- - 
- - 

362 317 

402

Quantidade de processos em sessão

Pleno 12 

Primeira Câmara 12 

Segunda Câmara 12 

0 0 0 00 0 0 00 0
32

0

Decisão 
Normativa

Instrução 
Normativa

Parecer 
Prévio

Resolução

PRIMEIRA CÂMARA

SEGUNDA CÂMARA

PLENO

SESSÕES REALIZADAS QUANTIDADE DE PROCESSOS

Sessões ordinárias Sessões extraordinárias 

12 - 

12 - 
12 - 

36 0 

13 

 

 

SEGUNDA CÂMARA PLENO 

315 

55 

- 
- 

32 

- 

402 

Pleno 12 -

Primeira Câmara 12 -

Segunda Câmara 12 -

PRIMEIRA CÂMARA

SEGUNDA CÂMARA

PLENO

QUANTIDADE DE PROCESSOS 

402 

362 

317 

1.081 
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Quadro 10 – Processos julgados/apreciados, por natureza 

 
 

 
Fonte: SCPT 

Quadro 11 – 1ª Câmara – Resultado da Apreciação/Julgamento dos Processos 

 

0 0
9

0 2 7
17

0
54

225

11

75
2

0 0 0

340

21
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0

278

24
0 0 0 0 0 0

15
0

0
50

100
150
200
250
300
350
400

PLENO

PRIMEIRA CÂMARA

SEGUNDA CÂMARA

0 6 0 0 0 0

339

13 0 0 0 0 2 2 0
0

50
100
150
200
250
300
350
400

Quantidade de processos apreciados 

QUANTIDADE 

NATUREZA PLENO PRIMEIRA CÂMARA SEGUNDA CÂMARA 
Acompanhamento de gestão fiscal - - - 

Acompanhamento de gestão fiscal de recursos vinculados - - - 

Auditoria 9 - - 
Apreciação da legalidade de atos de pessoal - 340 278 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 2 21 24 
Consulta 7 - - 

Denúncia 17 - - 

Elaboração de ato normativo - - - 
Prestação de Contas de Governo 54 - - 

Prestação de Contas de Gestores 225 - - 

Recurso de revisão 11 - - 
Outros processos 75 - 15 

Tomada de contas especial 2 1 - 

Subtotal 402 362 317 
TOTAL 1.081 
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JULGAMENTO QUANTIDADE 

Apensamento - 

Arquivamento 6 
Conhecimento - 

Conhecimento da Representação - 
Deferimento - 

Diligência - 

Legais 339 
Ilegais 13 

Indeferimento - 

Irregular - 
Não conhecimento - 

Recomendação - 

Regular  2 
Regular com ressalvas 2 

Tomada de contas especial - 
Outros - 

TOTAL 362 
Fonte: SCPT  

   

Quadro 12 – 2ª Câmara – Resultado da Apreciação/Julgamento dos Processos 

 

JULGAMENTO QUANTIDADE 

Apensamento 3 

Arquivamento 18 
Conhecimento - 

Conhecimento da Representação - 

Deferimento - 
Diligência 2 

Legais 266 
Ilegais 16 

Indeferimento 1 

Irregular - 
Não conhecimento - 

Recomendação 1 

Regular  - 
Regular com ressalvas 10 

Tomada de contas especial - 

Outros - 
TOTAL 317 

Fonte: SCPT 
 

3 18 0 0 0 2

266

16 1 0 0 1 0 10 0 0
0

50
100
150
200
250
300

Quantidade de processos apreciados 

QUANTIDADE 



 
 

Quadro 13 – Pleno- Resultado da 

 
 

 
NATUREZA 

Abstenção de opinião 

Apensamento 
Aprovação 

Aprovação com ressalvas 
Arquivamento 

Conhecer da denúncia 

Conhecimento 
Conhecimento da Representação 

Deferimento 

Desaprovação 
Ilegal 

Iliquidável 

Indeferimento 
Irregular 

Não conhecimento 
Recomendação 

Regular  

Regular com ressalvas 
Tomada de contas especial 

Outros 

Subtotal 

Fonte: SCPT   

 

 

 

 

 

Quadro 14 – Publicações no Diário Oficial Eletrônico

91

68
5

Total de Processos Julgados/Apreciados

Resultado da apreciação/julgamento dos Processos

QUANTIDADE  

JULGAMENTO EMBARGO 
RECURSO DE 

RECONSIDERAÇÃO

- - - 

5 - - 
3 - - 

7 - 2 
25 - - 

2  - 

8 - - 
2 - - 

1 - - 

23 13 2 
1 - - 

1 - - 

1 - - 
89 70 39 

2 1 - 
1 - - 

18 - 2 

42 6 23 
7 - - 

- 1 - 

 238 91 68 
TOTAL 

     

Publicações no Diário Oficial Eletrônico 

238

Total de Processos Julgados/Apreciados

JULGAMENTO

EMBARGO

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

RECURSO DE REVISÃO

16 

ulgamento dos Processos 

 

RECONSIDERAÇÃO 
RECURSO DE 

REVISÃO 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

2 
- 

- 

- 
2 

- 
- 

- 

1 
- 

- 

5 
402 

Total de Processos Julgados/Apreciados

JULGAMENTO

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

RECURSO DE REVISÃO



 

Atos da Presidência 

Atos dos Relatores 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Gestão de Pessoas 
Pleno 

Primeira Câmara 

Segunda Câmara 

Fonte: SUPRA   

 

Quadro 15 – Atos revisados

 
 

Acórdão 

Ata 

Decisão 

Decisão Normativa 

Instrução Normativa 

Memorando 

Ofício 

Parecer Prévio 

Portaria 

Resolução 

Fonte: Supra  
 

373

211

297

Quantidade de publicações no DOE

2
22

000
20

Quantidade de atos revisados

ATO 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 

TOTAL 

     

Atos revisados 

ATO 

TOTAL 

27

368

52

241

Quantidade de publicações no DOE

Atos da Presidência

Atos dos Relatores

Gestão Orçamentária, Financeira e 
Patrimonial
Gestão de Pessoas

Pleno

Primeira Câmara

Segunda Câmara

329

18 00

Quantidade de atos revisados

Acórdão

Ata

Decisão

Decisão Normativa

Instrução Normativa

Memorando

Ofício

Parecer Prévio

Portaria

Resolução

17 

 

QUANTIDADE 

27 

368 

52 

241 

373 

211 

297 

1.569 

 

QUANTIDADE 

329 

2 

22 

0 

0 

0 

20 

18 

0 

0 

391 

Atos da Presidência

Atos dos Relatores

Gestão Orçamentária, Financeira e 

Gestão de Pessoas

Primeira Câmara

Segunda Câmara

Acórdão

Decisão

Decisão Normativa

Instrução Normativa

Memorando

Parecer Prévio

Portaria

Resolução



 

3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

3.1 Consultoria de Controle Externo

A COTEX tem por finalidade oferecer subsídio técnico para a proposição de 

decisão plenária no processo de 

atividades de elaboração de ato normativo, de sistematização da jurisprudência do Tribunal e 

de orientação técnica aos membros, servidores e jurisdicionados do TCE/MA, no âmbito do 

controle externo. 

3.1.1Atividades Realizadas, por equipe de trabalho especializado

Quadro 16– Orientações Técnicas

Orientações Técnicas emitidas no período, por tipo
Consulta 

Parecer técnico 

Pedidos de Acesso à Informação 
Outros (cartilhas, planilhas de cálculo, informativos, etc.)

 
3.1.2 Outras Atividades 
 

No trimestre foi feito a atualização do 

documentos que compõem a prestação de contas anual de governo e de gestão das 

autoridades municipais e a atualização da planilha de cálculo de vencimento de prazo 

processual, para inclusão da suspensão da contagem durante o recesso funcional.

3.2 Unidades de Controle Externo

3.2.1Unidade Técnica de Controle Externo 

A UTCEX 1 tem como atribuição planejar, coordenar e executar atividades de 

auditoria operacional, de acompanhamento da gestão fiscal e de recursos vinculados, de 

3

2

2

Quantidade de orientações técnicas

3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 

Consultoria de Controle Externo (COTEX) 

A COTEX tem por finalidade oferecer subsídio técnico para a proposição de 

decisão plenária no processo de consulta, bem como planejar, organizar, coordenar e executar 

atividades de elaboração de ato normativo, de sistematização da jurisprudência do Tribunal e 

de orientação técnica aos membros, servidores e jurisdicionados do TCE/MA, no âmbito do 

Atividades Realizadas, por equipe de trabalho especializado 

Orientações Técnicas 

Orientações Técnicas emitidas no período, por tipo 

cálculo, informativos, etc.) 

TOTAL 

imestre foi feito a atualização do “Perguntas e Resposta

documentos que compõem a prestação de contas anual de governo e de gestão das 

autoridades municipais e a atualização da planilha de cálculo de vencimento de prazo 

processual, para inclusão da suspensão da contagem durante o recesso funcional.

Unidades de Controle Externo (UTCEX) 

nidade Técnica de Controle Externo (UTCEX 1) 

A UTCEX 1 tem como atribuição planejar, coordenar e executar atividades de 

auditoria operacional, de acompanhamento da gestão fiscal e de recursos vinculados, de 

9

Quantidade de orientações técnicas

Consulta

Parecer técnico

Pedidos de Acesso à 
Informação

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

18 

A COTEX tem por finalidade oferecer subsídio técnico para a proposição de 

consulta, bem como planejar, organizar, coordenar e executar 

atividades de elaboração de ato normativo, de sistematização da jurisprudência do Tribunal e 

de orientação técnica aos membros, servidores e jurisdicionados do TCE/MA, no âmbito do 

 

QTDE 
9 

3 

2 
2 

16 

Perguntas e Respostas” sobre os 

documentos que compõem a prestação de contas anual de governo e de gestão das 

autoridades municipais e a atualização da planilha de cálculo de vencimento de prazo 

processual, para inclusão da suspensão da contagem durante o recesso funcional. 

A UTCEX 1 tem como atribuição planejar, coordenar e executar atividades de 

auditoria operacional, de acompanhamento da gestão fiscal e de recursos vinculados, de 

Parecer técnico

Pedidos de Acesso à 

Outros (cartilhas, planilhas de 
cálculo, informativos, etc.)
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desenvolvimento do sistema de auditoria eletrônica e de análise das contas de governo, para 

fins de emissão de parecer prévio.  

No primeiro trimestre, 20 municípios selecionados de acordo com a DN 26/15 

iniciaram a utilização do SAE Módulo Execução, regulamentado pela IN TCE/MA nº39/15.  A 

partir deste ano, esses municípios passam a informar a execução orçamentária, mensalmente, 

por meio do sistema, garantindo-se a transparência e celeridade na fiscalização dos recursos 

públicos. 

Outra novidade foi a emissão do alerta automático pelo sistema FINGER. Todos os 

municípios que não encaminharam as peças orçamentárias por meio SAE – Módulo 

Planejamento foram devidamente notificados por meio de Alertas.  

Além disso, houve um importante avanço no fortalecimento da transparência na 

aplicação dos recursos públicos do Estado do Maranhão. A partir de janeiro/2016, a certidão 

eletrônica do Tribunal passou a informar, em caráter complementar, a situação de 

cumprimento e adequação do Portal da Transparência dos Municípios.  

 
3.2.1.1 Atividades Realizadas 

 

No exercício, 2016, 1º Trimestre, foram produzidos 67 relatórios, considerando 

RITs(RGF e FUNDEB) e 187 Certidões e/ou atualização do Portal da Transparência, distribuídas 

conforme quadro abaixo:  

 
Quadro 17 – Relatórios de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados por tipo de 
jurisdicionado 

 

Jurisdicionado RGF FUNDEB Certidões Alertas 

Prefeitura 67 0 187 130 
Câmara 0  0 0  0 

Governo Estadual e demais Poderes 0 0 0  0 

TOTAL 67 0 187 130 

 

 

67

0

187

130

0

50

100

150

200

RGF FUNDEB Certidões Alertas
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Câmara

Governo Estadual 
e demais Poderes
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Quadro 18 – Atividades realizadas e em andamento  

Atividade Proc. nº. Objetivo Órgão 

 
AOP ACESSIBILIDADE (em 
andamento) 

 
7905/2014 

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

 
 

SEDUC/MA 

 
AOP – Regime Próprio da 
Previdência Social (RPPS) 

 
1812/16 

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

Secretaria de Gestão 
Previdenciária – 
SEGEP/FEPA 

 
AOP – Regime Próprio da 
Previdência Social (RPPS) 

 
2055/16 

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

Instituto de Previdência e 
Assistência do Município 
de São Luís. 

 

3.2.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Auditoria Eletrônica (SAE) 

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

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

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

O sistema está dividido em 5 (cinco) módulos: Planejamento, Cadastro, Execução, 

Relatório e Controle e os trabalhos de implantação do sistema estão esquematizados 

conforme o quadro a seguir:  

Quadro 19 – Cronograma de implantação do SAE 

Módulos do SAE Desenvolvimento Homologação 
Entrega do 

Produto 
Implantação 

Planejamento Concluído Concluída - Implantado 

Cadastro Geral e de Apoio à 
Execução 

Concluído Concluída 31/5/2015 Implantado 

Execução orçamentária e financeira Concluído Concluída 31/10/2015 Implantado 

Relatórios Não iniciado Não iniciada 30/6/2016 _ 
Controles Não iniciado Não iniciada - - 

 

3.2.1.3 Atividades de Contas de Governo 

Apresentam-se as atividades desenvolvidas pelo TCE/MA relacionadas ao exame 

das Contas de Governo prestadas pelos Prefeitos Municipais e pelo Governador do Estado 

anualmente, para efeito de emissão de Parecer Prévio e Acórdão, bem como das defesas e 

denúncias.  

Quadro 20 – Movimentação dos processos no período 

Espécie Estoque Entrada Saída Saldo 

Prestação de Contas – 2014 217 0 3 214 

Prestação de Contas -2015 0 0 0 0 
Defesas (2000-2010) 30 1 10 21 

Defesas (2012-2016) 219 40 4 255 
Recursos (2000-2010) 118 25 8 135 

Recursos (2012-2016) 6 4 1 9 

Denúncias/Representações 12 1 1 12 
Certidões 0 2 2 0 

Saldo de Processos ao Final do Período 602 73 29 646 



 

3.2.1.4 Outras Atividades 

As supervisões de 

relatório de contas de governo com as exigências das alterações ocorridas na Contabilidade 

Pública, alterando também a ferramenta utilizada para emissão do relatório. Em face dessas 

alterações, a produtividade das supervisões ficou reduzida. No acompanh

fiscal, neste trimestre, foi dada ênfase a emissão dos alertas e à atualização do Portal da 

Transparência. 

3.2.2 Unidade Técnica de Controle Externo 

A Unidade Técnica de Controle Externo 2 é responsável pela instrução processual 

e técnica dos processos de controle externo que tem por escopo apreciação de legalidades dos 

atos de pessoal, admissão e aposentação e reforma; análise dos processos de licitação e 

celebração dos contratos e transferências voluntárias, inc

3.2.2.1 Atividades Realizadas

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

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

pelo Poder Público Estadual e Municip

em comissão, das concessões de aposentadorias, reformas e pensões a servidores públicos 

civis e militares, estaduais e municipais, ou a seus beneficiários, para ef

produziram 659 (seiscentos e cinqüenta e nove

 

Quadro 21– Atividades realizadas no 1

 

211

103
1

146

Produtividade no trimestre 

As supervisões de Contas de Governo, neste trimestre, fizeram a atualização 

relatório de contas de governo com as exigências das alterações ocorridas na Contabilidade 

Pública, alterando também a ferramenta utilizada para emissão do relatório. Em face dessas 

alterações, a produtividade das supervisões ficou reduzida. No acompanhamento da gestão 

fiscal, neste trimestre, foi dada ênfase a emissão dos alertas e à atualização do Portal da 

3.2.2 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX2) 

A Unidade Técnica de Controle Externo 2 é responsável pela instrução processual 

técnica dos processos de controle externo que tem por escopo apreciação de legalidades dos 

atos de pessoal, admissão e aposentação e reforma; análise dos processos de licitação e 

celebração dos contratos e transferências voluntárias, incluindo as atividades do Proficon 

Atividades Realizadas 

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

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

pelo Poder Público Estadual e Municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 

em comissão, das concessões de aposentadorias, reformas e pensões a servidores públicos 

civis e militares, estaduais e municipais, ou a seus beneficiários, para ef

ntos e cinqüenta e nove) relatórios no 1º trimestre.  

Atividades realizadas no 1° trimestre referentes a atos de pessoal.

659

3

Produtividade no trimestre - 1

Análise da legalidade de 
aposentadorias
Análise e emissão de relatório 
de Pensões
Análise e emissão de relatório 
Transferências para Reserva
Análise de Reformas

Recursos / Reexame / Outros

Admissões

21 

ontas de Governo, neste trimestre, fizeram a atualização do 

relatório de contas de governo com as exigências das alterações ocorridas na Contabilidade 

Pública, alterando também a ferramenta utilizada para emissão do relatório. Em face dessas 

amento da gestão 

fiscal, neste trimestre, foi dada ênfase a emissão dos alertas e à atualização do Portal da 

A Unidade Técnica de Controle Externo 2 é responsável pela instrução processual 

técnica dos processos de controle externo que tem por escopo apreciação de legalidades dos 

atos de pessoal, admissão e aposentação e reforma; análise dos processos de licitação e 

es do Proficon - 

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

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

al, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 

em comissão, das concessões de aposentadorias, reformas e pensões a servidores públicos 

civis e militares, estaduais e municipais, ou a seus beneficiários, para efeito de registro, 

° trimestre referentes a atos de pessoal. 

 

Análise da legalidade de 
aposentadorias
Análise e emissão de relatório 

Análise e emissão de relatório -
Transferências para Reserva
Análise de Reformas

Recursos / Reexame / Outros



 
 

Tipo de 
Análise da legalidade de aposentadorias

Análise e emissão de relatório de Pensões

Análise e emissão de relatório - Transferências para Reserva
Análise de Reformas 

Recursos / Reexame / Outros 

Admissões 

 

3.2.2.2 Verificação de Procedimentos Licitatórios/Contratos

As atividades de fiscalização e de análise da legalidade dos procedimentos 

licitatórios e contratações públicas produziram 79 (setenta e nove) relatórios no 1° 

trimestre, distribuídos conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 22– Atividades realizadas no 1
licitatórios/contratos 

Tipo de relatório emitido/ atividade
Levantamento de Ocorrência 

Análise da legalidade de atos e contratos

Defesa 
Denúncia 

Representação 

Inspeção 
Recurso 

Despacho de Instrução 

 

 

25

3
5

01 5

Tipo de relatório emitido / atividade 
Análise da legalidade de aposentadorias 

emissão de relatório de Pensões 

Transferências para Reserva 

Total 

Verificação de Procedimentos Licitatórios/Contratos 

As atividades de fiscalização e de análise da legalidade dos procedimentos 

licitatórios e contratações públicas produziram 79 (setenta e nove) relatórios no 1° 

trimestre, distribuídos conforme o quadro a seguir:  

Atividades realizadas no 1° trimestre referentes à análise de processos 

Tipo de relatório emitido/ atividade Qtde

Análise da legalidade de atos e contratos 

TOTAL 

0

40

5

Produtividade no trimestre - 2

Levantamento de Ocorrência

Análise da legalidade de atos e 
contratos
Defesa

Denúncia

Representação

Inspeção

Recurso

22 

Qtde no trimestre 
659 

211 

103 
1 

146 

3 
1123 

As atividades de fiscalização e de análise da legalidade dos procedimentos 

licitatórios e contratações públicas produziram 79 (setenta e nove) relatórios no 1° 

referentes à análise de processos 

 

Qtde.no trimestre 
0 

40 

25 
3 

5 

 0 
1 

5 

79 

Levantamento de Ocorrência

Análise da legalidade de atos e 

Representação



 
 

Quadro 23– Verificação de 

Tipo de relatório emitido/ atividade

Levantamento de ocorrência 
Análise da legalidade de atos e contratos

Defesa 

Denúncia 
Representação 

Inspeção 
Recurso 

Despacho de Instrução 

3.2.3 Unidade Técnica de Controle Externo
 

A UTCEX3 tem no seu rol de competências, as seguintes 

� Planejar, coordenar e executar atividades
prestações e tomadas de contas,
I - das transferências voluntárias;
II - dos gestores públicos estaduais.
 

� Planejar, coordenar e executar atividades de tomadas de contas
estaduais: 

� Planejar, coordenar e executar o procedimento de fiscalização/auditoria na Secretaria 
Estadual de Fazenda, concernente à distribuição da quota
municípios, arrecadada pelo Estado, do imposto sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços e do imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

 

3.2.3.1 Atividades Realizadas

Demonstram-se abaixo as atividades desenvolvidas pelo TCE/MA relativas à 

instrução para fins de julgamento, mediante emissão de Relatório de Instrução/RI de 

de Contas, Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial dos administradores e 

responsáveis por bens e dinheiros públicos, no âmbito das Administrações Públicas, estadual e 

municipal, direta e indireta, inclusive dos Presidentes das Câmaras Munici

25

18

0
0

Produtividade no trimestre 

Verificação de procedimentos licitatórios/ contratos 

Tipo de relatório emitido/ atividade Qtde

Análise da legalidade de atos e contratos 

TOTAL 

3.2.3 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX3) 

tem no seu rol de competências, as seguintes atribuições: 

nejar, coordenar e executar atividades de fiscalização e de instrução processualdas
prestações e tomadas de contas, 

das transferências voluntárias; 
dos gestores públicos estaduais. 

Planejar, coordenar e executar atividades de tomadas de contas dos gestores públicos 

r, coordenar e executar o procedimento de fiscalização/auditoria na Secretaria 
Estadual de Fazenda, concernente à distribuição da quota-parte pertencente aos 
municípios, arrecadada pelo Estado, do imposto sobre circulação de mercadorias e 

iços e do imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

3.2.3.1 Atividades Realizadas 

se abaixo as atividades desenvolvidas pelo TCE/MA relativas à 

instrução para fins de julgamento, mediante emissão de Relatório de Instrução/RI de 

de Contas, Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial dos administradores e 

responsáveis por bens e dinheiros públicos, no âmbito das Administrações Públicas, estadual e 

municipal, direta e indireta, inclusive dos Presidentes das Câmaras Municipais.

4

36

0

0 0

Produtividade no trimestre - 3

Levantamento de Ocorrência

Análise da legalidade de atos e 
contratos
Defesa

Denúncia

Representação

Inspeção

23 

 

Qtde.no trimestre 

4 
36 

-  

25 
18 

 - 
 - 

  -  

83 

 

de fiscalização e de instrução processualdas 

dos gestores públicos 

r, coordenar e executar o procedimento de fiscalização/auditoria na Secretaria 
parte pertencente aos 

municípios, arrecadada pelo Estado, do imposto sobre circulação de mercadorias e 
iços e do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 

se abaixo as atividades desenvolvidas pelo TCE/MA relativas à 

instrução para fins de julgamento, mediante emissão de Relatório de Instrução/RI de Prestação 

de Contas, Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial dos administradores e 

responsáveis por bens e dinheiros públicos, no âmbito das Administrações Públicas, estadual e 

pais. 

Levantamento de Ocorrência

Análise da legalidade de atos e 

Representação



 
Quadro24– Processos liberados no trimestre

Tipo

Prestação de Contas Anual de Gestores Estaduais para análise
Prestação de Contas Anual de Gestores Estaduais para defesa

Prestação de Contas Anual de Gestores Estaduais para reexame

Prestação de Contas Anual de Gest.Est
Prestação de Contas Anual de Gestores Estaduais para recurso de revisão

Saldo de processos ao 

Prestação de Contas de Adiantamento para 1ª análise
Prestação de Contas de Adiantamento para Defesa

Outros Processos 
Saldo de processos ao 

 

Quadro 25– Processos movimentados 

Tomada de Contas Especial para Análise

Tomada de Contas Especial para Defesa
Tomada de Contas Especial para Reexame

Tomada de Contas Especial para Recurso de Reconsideração

Tomada de Contas Especial para Citação/Notificação
Tomada de Contas Especial para Providências

200

35

0 5

Processos analisados

4

0 0
2 2

Processos movimentados

liberados no trimestre – Órgãos da Administração Estadual

Tipo Estoque Entrada

Prestação de Contas Anual de Gestores Estaduais para análise 147 7 
Prestação de Contas Anual de Gestores Estaduais para defesa 185 9 

Prestação de Contas Anual de Gestores Estaduais para reexame 6 0 

Est.para recurso de reconsideração. 7 1 
Prestação de Contas Anual de Gestores Estaduais para recurso de revisão 3 0 

rocessos ao final do período 348 17

diantamento para 1ª análise 88 14
Prestação de Contas de Adiantamento para Defesa 31 0 

52 10
rocessos ao final do período 171 24

rocessos movimentados – Tomada de Contas Especial 

Tipo Estoque Entrada

Tomada de Contas Especial para Análise 54 96

Tomada de Contas Especial para Defesa 33 
Tomada de Contas Especial para Reexame 2 

de Contas Especial para Recurso de Reconsideração 4 

Tomada de Contas Especial para Citação/Notificação 1 15
Tomada de Contas Especial para Providências 12 

22

21

Processos analisados
Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para análise

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para defesa

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para reexame

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para recurso de 
reconsideração.
Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para recurso de revisão

Prestação de Contas de Adiantamento 
para 1ª análise

Prestação de Contas de Adiantamento 
para Defesa

Outros Processos

27

2

Processos movimentados
Tomada de Contas Especial para 
Análise

Tomada de Contas Especial para 
Defesa

Tomada de Contas Especial para 
Reexame

Tomada de Contas Especial para 
Recurso de Reconsideração

Tomada de Contas Especial para 
Citação/Notificação

Tomada de Contas Especial para 
Providências

24 

Órgãos da Administração Estadual 

 

Entrada Saída Saldo 

 22 132 
 21 173 

 2 4 

 0 8 
 0 3 

17 45 320 

 35 67 
 0 31 

 5 57 

 40 155 

 
Entrada Saída Saldo 

96 27 123 

6 4 35 
0 0 2 

3 0 7 

15 2 14 
2 2 12 

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para análise

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para defesa

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para reexame

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para recurso de 

Prestação de Contas Anual de Gestores 
Estaduais para recurso de revisão

Prestação de Contas de Adiantamento 

Prestação de Contas de Adiantamento 

Tomada de Contas Especial para 

Tomada de Contas Especial para 

Tomada de Contas Especial para 

Tomada de Contas Especial para 
Recurso de Reconsideração

Tomada de Contas Especial para 
Citação/Notificação

Tomada de Contas Especial para 



 
Saldo de Processos ao Final do Período

 
 
Quadro 26– Processos movimentados 

Tipo

Convênios para Análise 

Convênios para Defesa 
Convênios para Reexame 

Convênios para Recurso de Reconsideração
Convênios para Citação/Notificação

Convênios para Providências 

Saldo de Processos ao Final do Período
Outras análises  

Saldo de Processos ao Final do Período

 

3.2.3.2. Outras atividades realizadas

a) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ÓRGÃOS ESTADUAIS
 

JANEIRO:  

� Foram recebidos 04 (quatro) volumes de documentação de defesa para serem 
juntados a processos de Prestação de Contas de Caráter Secreto e 01 (um) volume de 
documentação para serem 
exercício de 2010, em fase de defesa;
 

        FEVEREIRO:  

� Foram recebidas 06 (seis) folhas de documentação de defesa para serem 
processo de Prestação de Contas do exercício de 2013. Em seguida foram 
encaminhadas a SUPRO para serem digitalizadas e anexada

�  Foram recebidas 21 (vinte e um) folhas de documentação para serem 
processo de Prestação de Contas de órgão estadual, do exercício de 2007, que se 
encontra em fase de Recurso de Revisão;
 

b) TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 82

20
10 1419

73

Saldo de Processos ao Final do Período 106 122

movimentados – Convênios 

Tipo Estoque Entrada

82 10 

20 14 
0 0 

Convênios para Recurso de Reconsideração 0 0 
Convênios para Citação/Notificação 7 4 

48 4 

Saldo de Processos ao Final do Período 157 32 
17 41 

Saldo de Processos ao Final do Período 17 41 

atividades realizadas 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ÓRGÃOS ESTADUAIS 

Foram recebidos 04 (quatro) volumes de documentação de defesa para serem 
a processos de Prestação de Contas de Caráter Secreto e 01 (um) volume de 

documentação para serem juntadosa processo de Prestação de Contas de Gestão, do 
de 2010, em fase de defesa; 

Foram recebidas 06 (seis) folhas de documentação de defesa para serem 
processo de Prestação de Contas do exercício de 2013. Em seguida foram 
encaminhadas a SUPRO para serem digitalizadas e anexadas ao processo digital;
Foram recebidas 21 (vinte e um) folhas de documentação para serem 

processo de Prestação de Contas de órgão estadual, do exercício de 2007, que se 
encontra em fase de Recurso de Revisão; 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

0 0
7

48

14

0 0 4 41 0 0 1 1

33

0 0
10

51

25 

122 35 193 

 

Entrada Saída Saldo 

19 73 

1 33 
0 0 

0 0 
1 10 

1 51 

22 167 
14 44 

14 44 

Foram recebidos 04 (quatro) volumes de documentação de defesa para serem 
a processos de Prestação de Contas de Caráter Secreto e 01 (um) volume de 

a processo de Prestação de Contas de Gestão, do 

Foram recebidas 06 (seis) folhas de documentação de defesa para serem juntadosa 
processo de Prestação de Contas do exercício de 2013. Em seguida foram 

s ao processo digital; 
Foram recebidas 21 (vinte e um) folhas de documentação para serem juntadosa 

processo de Prestação de Contas de órgão estadual, do exercício de 2007, que se 

Estoque

Entrada

Saída

Saldo



26 

 
JANEIRO:  

� Foram recebidos 02 (dois) volumes de documentação de defesa para serem juntadosa 
processos de Tomada de Contas Especial; 
 

MARÇO 

� Foram recebidos 10 (dez) volumes de documentação para serem juntadosa processos 
de Tomada de Contas Especial. 
 

c) CONVÊNIOS 

 
JANEIRO 

� Foram recebidos 02 (dois) volumes de documentação de defesa para serem juntadosa 
processos de Representação e Plano de Fiscalização 
 

FEVEREIRO 

� Foram recebidos 24 (seis) volumes de documentação para serem juntadosa processos 
de Plano de Fiscalização e Requerimento; 
 

MARÇO  
� Foram recebidos 05 (cinco) volumes de documentação para serem juntadosa 

processos de Auditoria, Pano de Fiscalização e Encaminha Documento. 

 

3.2.4 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX4) 

 

Cabe à Unidade Técnica de Controle Externo – UTCEX 4, a fiscalização e instrução 

processual das contas dos Presidentes das Câmaras Municipais, dos gestores públicos da 

Administração Direta e dos recursos vinculados à educação básica, à saúde e à assistência 

social dos municípios; das tomadas de contas do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara 

que estejam inadimplentes com o dever constitucional de prestar contas.   

O grande volume de defesas e recursos de processos físicos tem sido um desafio 

para esta unidade técnica. Como medidas para diminuir esse grande volume de processos e 

defesas de recursos em carteira foram destacados alguns servidores para trabalhar 

exclusivamente com essa matéria, nos termos da Portaria nº 68–PRESI/TCE. 

 

3.2.4.1 Atividades realizadas 

Durante o trimestre foram feitas análises de defesas, recursos e contas de 

gestores. 

 

3.2.4.2 Fiscalizações realizadas 

* Municípios com mais de 50.000 habitantes. 



 
Não houve fiscalização durante o primeiro trimestre de 2016. 

Quadro 27– Quantidade de p

 
Tipo  

Processos em primeira análise  
Defesa  

Recursos 
Processos pendentes de análise 

Saldo de Processos ao final do 

 

Quadro 28– Processos instruídos/ analisados 

 

Saldo Anterior 

Entradas 
Instruídos/analisados 

Saldo ao final do período (processos 

3.2.5Unidade Técnica de Controle Externo

A Unidade Técnica de Controle Externo, subordinada à Secretaria de Controle 

Externo, tem por finalidade oferecer subsídio técnico 

apreciação dos demais processos relativos às unidades jurisdicionadas do Tribunal. Cabe à 

Unidade Técnica de Controle Externo 

fiscalização e de instrução processual das c

0

50

100

150

200

250

SUCEX 13 SUCEX 14

69

21
0

63

166

14

31

Instruídos/analisados

Não houve fiscalização durante o primeiro trimestre de 2016.  

Quantidade de processos na Unidade - por Supervisão 

SUCEX 13 SUCEX 14 SUCEX15

69 21 29
0 63 

1 0 
166 205 12

inal do período 236 289 42

Processos instruídos/ analisados - por tipo de análise 

Inicial Defesas Recursos

157 88 1 

103 144 21 
55 27 14 

Saldo ao final do período (processos pendentes) 205 205 8 

3.2.5Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX5) 

A Unidade Técnica de Controle Externo, subordinada à Secretaria de Controle 

Externo, tem por finalidade oferecer subsídio técnico para o julgamento das contas e 

apreciação dos demais processos relativos às unidades jurisdicionadas do Tribunal. Cabe à 

Unidade Técnica de Controle Externo – UTCEX 5 planejar, coordenar e executar atividades de 

fiscalização e de instrução processual das contas dos gestores públicos da administração 

SUCEX 14 SUCEX15 SUCEX 16

29 38
63

1
24

205

12 8

Processos em 
primeira análise 

Defesa 

Recursos

Processos pendentes 
de análise

55

27

Instruídos/analisados

27 

 

SUCEX15 SUCEX 16 

29 38 
1 24 

0 0 
12 8 

42 70 

 

Recursos Outros * Total 

32 278 

35 303 
31 127 

36 454 

A Unidade Técnica de Controle Externo, subordinada à Secretaria de Controle 

para o julgamento das contas e 

apreciação dos demais processos relativos às unidades jurisdicionadas do Tribunal. Cabe à 

UTCEX 5 planejar, coordenar e executar atividades de 

ontas dos gestores públicos da administração 

Processos em 
primeira análise 

Defesa 

Recursos

Processos pendentes 
de análise

Inicial

Defesas

Recursos

Outros *



 
direta, de recursos vinculados à educação, à saúde e à assistência social e da administração 

indireta dos municípios, de consórcios públicos e de fundos públicos e privados

Neste trimestre houve avan

exercício financeiro de 2013 e foi dada continuidade às analises dos processos de defesas e 

recursos em carteira. 

3.2.5.2 Fiscalizações realizadas

Não houve fiscalização durante o primeiro trimestre de 2016.

trabalharam concluindo a análise inicial de 2013 e análise de defesas e recursos.

Quadro 29– Quantidade de 

Tipo  
Processos em primeira análise  

Defesa  

Recursos 
Processos pendentes de análise 

Saldo de Processos ao final do período

Quadro 30- Movimentação 

 
Saldo Anterior 

Entradas 

Instruídos/analisados 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

18

0

14

0

24

00 1

0

200

400

600

800

1000

Inicial Defesas

887

751

78 108

direta, de recursos vinculados à educação, à saúde e à assistência social e da administração 

indireta dos municípios, de consórcios públicos e de fundos públicos e privados

Neste trimestre houve avanço no sentido de conclusão da análise inicial do 

exercício financeiro de 2013 e foi dada continuidade às analises dos processos de defesas e 

3.2.5.2 Fiscalizações realizadas 

Não houve fiscalização durante o primeiro trimestre de 2016. As supervisões 

trabalharam concluindo a análise inicial de 2013 e análise de defesas e recursos.

Quantidade de processos analisados na Unidade - por Supervisão

UTCEX SUCEX 16 SUCEX17 SUCEX18 
18 0 14 8 

0 24 0 0 

0 1 2 0 
194 125 104 110 

eríodo 212 150 120 118 

Movimentação de processos por tipo 

Inicial Defesas Recursos
887 751 32 

78 222 33 

108 24 4 

8

28

40

0 0 0 02 0 1 0

Processos em primeira 
análise 

Defesa 

Recursos

Defesas Recursos Outros *

751

32 9

222

33 2124 4 18

Saldo Anterior

Entradas

Instruídos/analizados

28 

direta, de recursos vinculados à educação, à saúde e à assistência social e da administração 

indireta dos municípios, de consórcios públicos e de fundos públicos e privados municipais. 

ço no sentido de conclusão da análise inicial do 

exercício financeiro de 2013 e foi dada continuidade às analises dos processos de defesas e 

As supervisões 

trabalharam concluindo a análise inicial de 2013 e análise de defesas e recursos. 

por Supervisão 

 

SUCEX19 SUCEX20 
28 40 

0 0 

1 0 
108 216 

137 256 

 

Recursos Outros * Total 
9 1679 

21 354 

18 154 

Processos em primeira 

Recursos

Saldo Anterior

Entradas

Instruídos/analizados
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Saldo ao final do período (processos pendentes) 857 949 61 12 1879 

4 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

4.1 Unidade de Gestão de Pessoas (UNGEP) 

  

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

Tribunal, tem como competência básica planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as 

atividades referentes à gestão de pessoas, incluídas as relativas à capacitação, atendimento 

médico odontológico e assistência social.  

De acordo com a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, esta Unidade 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 referentesà remuneração, benefícios e consignações em folha, bem como supervisionar 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, 

ação social e qualidade de vida no trabalho.  

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

tem as seguintes competências básicas: Planejar, executar e coordenar as atividades de assistência 

médica, odontológica e de enfermagem em caráter preventivo, assistencial e emergencial dirigidas aos 

servidores do Tribunal; Desenvolver programas de higiene, de segurança do trabalho, de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, 

projetos e programas, pesquisas e diagnósticos do setor de saúde, de interesse da atividade fim do 

Tribunal de Contas.  

 

A Unidade de Gestão de Pessoas, por meio de suas supervisões, neste quarto 

trimestre aprimorou o processo de otimização dos procedimentos administrativo desta Corte 

de Contas:  

• Estudo o planejamento com vistas à digitalização dos dossiês de todos os servidores 
deste TCE-MA: Conselheiros, Membros do Ministério Público de Contas e servidores 
efetivos, comissionados e requisitados; 

• Aprimoramento das ferramentas do Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas 
(MENTHOR), através da busca do desenvolvimento dos módulos de Desenvolvimento 
e Carreira, Capacitação e Prontuário Assistência Médica; 

• Análise de propostas para alterações no Plano de Cargos Carreiras e Salários dos 
servidores, visando promover a valorização do corpo técnico deste TCE-MA; 

• Estudos e preenchimento do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de 
Contas, objetivando comparar a atuação do TCE/MA com as boas práticas 
internacionais e diretrizes estabelecidas pela ATRICON. 



 
 

 
4.1.1 Atividades de Qualidade de Vida

A Supervisão de Qualidade 

(hum mil, trezentos e sessenta

MA, relacionados conforme tabelas abaixo:

Quadro 31 – Atendimentos 
enfermagem 

 

Consultas 
Verificação de Pressão arterial 

Encaminhamentos 

Verificação e solicitação de exames 
Atestados da SUVID 

Exame consultas 
Profilaxia 

Flúor 
Ionômero 

Raspagem 

Exodontia 
Restauração Resina 

Controle de Placa 

Selamento provisório 
Restauração de Amálgama 

Pulpotomia 

Gengivectomia 

Dispensação de medicação oral 
Aplicação de injetável 

Curativo 

Nebulização 
Glicemia capilar 

Massagem 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO 

 

 

319

335

Quantidade de atendimentos realizados

Atividades de Qualidade de Vida 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID), realizou no primeiro

um mil, trezentos e sessenta e sete) atendimentos para servidores e dependentes do TCE

conforme tabelas abaixo: 

Atendimentos realizados pelosserviçosmédico-odontológico

TIPO DE ATENDIMENTO 

ATENDIMENTOS MÉDICOS 

 

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO MÉDICO-ODONTOLÓGICO E ENFERMAGEM

713

Quantidade de atendimentos realizados

ATENDIMENTOS MÉDICOS

ATENDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS

ATENDIMENTOS DE 
ENFERMAGEM

30 

(SUVID), realizou no primeiro trimestre 1.367 

) atendimentos para servidores e dependentes do TCE-

dontológico e de 

 

QTDE 

713 

280 
191 

17 

80 
145 

319 

109 
25 

4 
0 

54 

15 
89 

0 

6 
17 

0 

0 
335 

263 
5 

56 

0 
11 

0 

E ENFERMAGEM 1367 

ATENDIMENTOS MÉDICOS

ATENDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS

ATENDIMENTOS DE 
ENFERMAGEM



 
 

Quadro32 - Atividades realizadas pelo serviço s

 
ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO

ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL 

Atendimento social 

Acompanhamento de processos de licença médica 

Visita institucional 
Visita domiciliar 

Pessoas que receberam preservativos

Bolsas de sangue doadas 
ATIVIDADE DE PSICOLOGIA 

Atendimentos Psicoterápicos 

 

Quadro 33 - Total de atendimentos 

Atendimentos SUVID

Atendimentos do serviço médico-odontológico

Atendimentos do serviço social e psicologia

 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID) realizou, ainda, em parceria com a 

HEMOMAR a divulgação e execução da 1º campanha de doação de sangue, onde foram coletas 

40 (quarenta) bolsas de sangue.

 

28%

25%

7%

Atividades dos serviços social e psicológico

0

500

1000

1500

Atendimentos do serviço 
médico

Quantidade de atendimentos

Atividades realizadas pelo serviço social e psicológico 

ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO 

Acompanhamento de processos de licença médica  

preservativos 

Total de atendimentos da SUVID 

Atendimentos SUVID 

odontológico 

social e psicologia 
Total 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID) realizou, ainda, em parceria com a 

HEMOMAR a divulgação e execução da 1º campanha de doação de sangue, onde foram coletas 

40 (quarenta) bolsas de sangue. 

30%

3%

6%
1%

Atividades dos serviços social e psicológico

Atendimento social

Acompanhamento de processos de licença médica 

Visita institucional

Visita domiciliar

Pessoas que receberam preservativos

Bolsas de sangue doadas

Atendimentos Psicoterápicos

Atendimentos do serviço 
médico-odontológico

Atendimentos do serviço 
social e psicologia

1367

298

Quantidade de atendimentos

31 

 

298 

277 

88 

10 

17 

3 

84 

75 

21 

21 

 

Qtde. 

1367 

298 
1665 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID) realizou, ainda, em parceria com a 

HEMOMAR a divulgação e execução da 1º campanha de doação de sangue, onde foram coletas 

Acompanhamento de processos de licença médica 

Pessoas que receberam preservativos



 
 

 

4.1.2 Atividades de desenvolvimento funcional

 

A Supervisão de Desenvolvimento e Carreira 

atividades realizadas no 1º trimestre de 2016, conforme quadro abaixo:

Quadro 34 – Atos de pessoal 

 

Aprovação de servidor em Estágio Probatório

Reenquadramento de Servidor 

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço 
Concessão de Promoção  

Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de Desempenho

 

Quadro35 – Outras atividades desenvolvidas pelo S

Informação sobre desenvolvimento funcional em 01 processo de servidor.

Elaboração de minuta de portaria sobre feriados no âmbito do TCE/MA para o ano de 2016.
Pesquisa junto aos demais Tribunais
no TCE/MA. 

Pesquisa de mercado junto aos agentes de integração para saber a viabilidade de renovação do contrato de estágio 
junto ao ISBET. 

Pesquisa de mercado junto aos órgão
subsidiar a contratação de agente de integração.

Renovação do contrato para prestação de serviços auxiliares no processo de execução de programa de estágio não 
obrigatório e supervisionado celebrado entre o TCE/MA e o ISBET.

 

4.1.3 Gestão de estágio 

Neste trimestre, foram contratados por este Tribunal, em média, 50 (cinqüenta) 

estagiários de nível médio e 51 (cinqüenta e um) de nível superior, totalizando 101 (cento e 

um) estagiários, com uma despesa trimestral de R$ 230.427,84 (duzentos e trinta mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

 

0 1

123

Quantidade de atos e documentos emitidos

desenvolvimento funcional 

A Supervisão de Desenvolvimento e Carreira - SUDEC enumera principais 

atividades realizadas no 1º trimestre de 2016, conforme quadro abaixo: 

Atos de pessoal relacionados ao desenvolvimento funcional

Assunto 
Aprovação de servidor em Estágio Probatório 

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço  

Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de Desempenho 

atividades desenvolvidas pelo SUDEC 

ASSUNTO 

Informação sobre desenvolvimento funcional em 01 processo de servidor. 

Elaboração de minuta de portaria sobre feriados no âmbito do TCE/MA para o ano de 2016. 
aos demais Tribunais de Contas do Brasil para saber a viabilidade da implantação do banco de horas 

Pesquisa de mercado junto aos agentes de integração para saber a viabilidade de renovação do contrato de estágio 

Pesquisa de mercado junto aos órgãos públicos para saber a taxa de administração de estágio, objetivando 
subsidiar a contratação de agente de integração. 

Renovação do contrato para prestação de serviços auxiliares no processo de execução de programa de estágio não 
ado celebrado entre o TCE/MA e o ISBET. 

Neste trimestre, foram contratados por este Tribunal, em média, 50 (cinqüenta) 

estagiários de nível médio e 51 (cinqüenta e um) de nível superior, totalizando 101 (cento e 

com uma despesa trimestral de R$ 230.427,84 (duzentos e trinta mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos). 

1

28
4

Quantidade de atos e documentos emitidos

Aprovação de servidor em Estágio 
Probatório
Reenquadramento de Servidor

Concessão de Progressão Funcional por 
tempo de serviço 
Concessão de Promoção 

Emissão e contabilização de Formulários 
de Avaliação Anual de Desempenho

32 

SUDEC enumera principais 

desenvolvimento funcional 

 

Qtde. 
0 

1 

28 
4 

123 

de Contas do Brasil para saber a viabilidade da implantação do banco de horas 

Pesquisa de mercado junto aos agentes de integração para saber a viabilidade de renovação do contrato de estágio 

s públicos para saber a taxa de administração de estágio, objetivando 

Renovação do contrato para prestação de serviços auxiliares no processo de execução de programa de estágio não 

Neste trimestre, foram contratados por este Tribunal, em média, 50 (cinqüenta) 

estagiários de nível médio e 51 (cinqüenta e um) de nível superior, totalizando 101 (cento e 

com uma despesa trimestral de R$ 230.427,84 (duzentos e trinta mil 

Aprovação de servidor em Estágio 

Reenquadramento de Servidor

Concessão de Progressão Funcional por 

Emissão e contabilização de Formulários 
de Avaliação Anual de Desempenho



 
 

 

Quadro 36 – Gasto mensal com contrato de estagiários

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS
Valor pago em bolsa-auxílio 

Valor pago em auxílio-transporte 

Custo Operacional 

 
4.1.4 Atividades de Folha de Pagamento

 

4.1.4.1 Atribuições da Supervisão

 

A Supervisão de Folha de Pagamento apresenta as principais atividades 

desenvolvidas neste 1º trimestre do exercício de 2016. 

A SUFOP atua diretamente nas questões jurídica, econômica, fiscal e de gestão 

dos assuntos ligados à folha de pagamento de pessoal desta Corte de Contas, através de um 

acompanhamento contínuo dos atos e fatos a ela atinentes, integrado à realização dos 

trabalhos executados pela Unidade de Gestão de Pessoas. 

A atuação da SUFOP é pautada pela segregação de funções, uma vez que as 

atividades executadas não consistem em alteração de dados cadastrais de servidores, ou o 

pagamento direto dos mesmos. A elaboração

previamente cadastrados no sistema pelo setor competente, evitando manipulação de dados 

que, por sua vez, poderiam originar eventos impactantes à folha de pagamento, por exemplo: 

mudança de nível de servidores (progress

vantagens etc. Esta segregação é possível devido 

Corte de Contas.  

 

4.1.4.2 Atividades Executadas

 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

NIVEL MÉDIO

94.745,40

15.704,00

Gasto mensal com contrato de estagiários 

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS NIVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR
94.745,40 98.761,48

15.704,00 15.396,80

2.847,67 2.972,49 

Custo Total 

4.1.4 Atividades de Folha de Pagamento 

Atribuições da Supervisão 

A Supervisão de Folha de Pagamento apresenta as principais atividades 

desenvolvidas neste 1º trimestre do exercício de 2016.  

A SUFOP atua diretamente nas questões jurídica, econômica, fiscal e de gestão 

dos assuntos ligados à folha de pagamento de pessoal desta Corte de Contas, através de um 

acompanhamento contínuo dos atos e fatos a ela atinentes, integrado à realização dos 

balhos executados pela Unidade de Gestão de Pessoas.  

A atuação da SUFOP é pautada pela segregação de funções, uma vez que as 

atividades executadas não consistem em alteração de dados cadastrais de servidores, ou o 

pagamento direto dos mesmos. A elaboração da folha se dá obedecendo aos dados 

previamente cadastrados no sistema pelo setor competente, evitando manipulação de dados 

que, por sua vez, poderiam originar eventos impactantes à folha de pagamento, por exemplo: 

mudança de nível de servidores (progressão e promoção), retiradas de faltas, acréscimos em 

vantagens etc. Esta segregação é possível devido à hierarquização do sistema utilizado por esta 

4.1.4.2 Atividades Executadas 

NIVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR

94.745,40 98.761,48

15.704,00 15.396,80

Valor pago em bolsa

Valor pago em auxílio
transporte

33 

 

NÍVEL SUPERIOR CUSTO 

98.761,48 193.506,88 

15.396,80 31.100,80 

 5.820,16 

230.427,84 

A Supervisão de Folha de Pagamento apresenta as principais atividades 

A SUFOP atua diretamente nas questões jurídica, econômica, fiscal e de gestão 

dos assuntos ligados à folha de pagamento de pessoal desta Corte de Contas, através de um 

acompanhamento contínuo dos atos e fatos a ela atinentes, integrado à realização dos 

A atuação da SUFOP é pautada pela segregação de funções, uma vez que as 

atividades executadas não consistem em alteração de dados cadastrais de servidores, ou o 

da folha se dá obedecendo aos dados 

previamente cadastrados no sistema pelo setor competente, evitando manipulação de dados 

que, por sua vez, poderiam originar eventos impactantes à folha de pagamento, por exemplo: 

ão e promoção), retiradas de faltas, acréscimos em 

hierarquização do sistema utilizado por esta 

Valor pago em bolsa-auxílio

Valor pago em auxílio-
transporte
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São responsabilidades da Supervisão de Folha de Pagamento as relativas à 

administração, execução e controle de registro das atividades que impactam a estrutura de 

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

principais atividades que competem à Supervisão de Folha de Pagamento são: 

 
� Elaboração da folha de pagamento mensal e de seus processos consectários, como 

pagamento de tributos e contribuições sociais dela advindos; 
� Levantamentos e cálculos relativos a remunerações de pessoal (indenização de férias, 

atualização salarial, impacto de revisão anual, etc.); 
� Administração de empréstimos consignados e outros congêneres; 
� Atendimento de pessoal para esclarecimentos quanto a assuntos ligados à folha de 

pagamento dos servidores; 
� Acompanhamento da efetividade da execução do Sistema de Folha de Pagamento 

utilizado pelo TCE/MA (Mentorh), como forma de redução de riscos nos erros em 
processamento de folha, como correção de parametrização do sistema e 
levantamento da necessidade de evolução dos módulos;  

� Envio mensal de informações a Institutos de Previdência e outros órgãos (FEPA, 
SPPREV, SEGEP);  

� Elaboração de relatórios e demonstrativos sobre despesas de pessoal; 
� Entrega de contracheques a aposentados desta Corte de Contas, além de prestar 

esclarecimentos acerca de seus proventos. 
� O MENTORH (Sistema de Gestão de Pessoas) é o sistema de informação utilizado para 

elaboração da folha de pagamento. Por meio dele é possível gerenciar todas as 
informações tratadas pela área de recursos humanos e seus respectivos 
desdobramentos para as demais áreas, desde a admissão do servidor até a sua 
exoneração ou aposentadoria. O MENTORH disponibiliza via Portal do Servidor 
informações financeiras do servidor, como impressão de fichas financeiras e 
contracheques, marcação de férias dentre outros.  

� As atividades realizadas se concentram no registro de informações no MENTORH. Os 
registros são realizados de forma automática e manual. Embora a maior parte dos 
registros se realize de forma automática, registre-se que algumas atividades, ainda não 
parametrizadas no sistema, continuam sendo executadas de forma manual, de modo 
que o Sistema ainda não atua de forma plena quanto aos registros realizados nesta 
Supervisão, cita-se como exemplo os cálculos rescisórios em razão de demissão e 
exoneração de servidor, de indenização de licença-prêmio, de diferenças 
remuneratórias devido a atualizações salariais (retroativas), pensões alimentícias, 
substituições, dentre outros.  

� As atividades realizadas se concentram no registro de informações no MENTORH. Os 
registros são realizados de forma automática e manual. Embora a maior parte dos 
registros se realize de forma automática, registre-se que algumas atividades, ainda não 
parametrizadas no sistema, continuam sendo executadas de forma manual, de modo 
que o Sistema ainda não atua de forma plena quanto aos registros realizados nesta 
Supervisão, cita-se como exemplo os cálculos rescisórios em razão de demissão e 
exoneração de servidor, de indenização de licença-prêmio, de diferenças 
remuneratórias devido a atualizações salariais (retroativas), pensões alimentícias, 
substituições, dentre outros.  

� Após o lançamento de todos os registros e a folha de pagamento gerada, é procedido 
à verificação de todas as alterações, exclusões e inclusões, a fim de identificar algum 
tipo de falha na folha de pagamento, utilizando-se de relatório gerado pelo Sistema 
MENTORH.  
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� Durante todo o trimestre foram realizadas contínuas verificações em fórmulas, 

lançamentos, parametrizações de rubricas, relatórios e averiguações nos 
procedimentos realizados no cadastro que possuem efeitos financeiros como, por 
exemplo, a nomeação e exoneração de servidores, férias, substituições, etc. Destaca-
se a parametrização realizada para geração dos arquivos da DIRF e da RAIS.  

Destacam-se no trimestre em tela algumas ocorrências, quais sejam: 

JANEIRO/2016: 
� Implantação da nova tabela remuneratória dos 329 servidores efetivos devido à 

incorporação de 30% da Gratificação de Controle Externo/GCE ao vencimento-base de 
cada categoria, o que acarretou, também, alteração das verbas percebidas como a 
136- Adicional por Tempo de Serviço e a 277-Dec. Adm./172/11; 

� Formalização de 4 (quatro) processos para solicitação de ressarcimento dos valores 
pagos aos servidores cedidos com ônus ressarcido. 

 
FEVEREIRO/2016: 

� Realização da Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte/DIRF de todos os 
servidores ativos e exonerados que tiveram valores recebidos tributados na fonte no 
exercício de 2015. Os comprovantes de rendimentos dos servidores foram 
disponibilizados no Portal do Servidor; 

� Atualização salarial de oito servidores cedidos pelo Poder Executivo Estadual. 
 
MARÇO/2016: 

� Realização da declaração ao Ministério do Trabalho e Previdência Social da Relação 
Anual de Informações Sociais - RAIS de todos os servidores ativos e exonerados no 
exercício de 2015; 

� Cálculo das diferenças, lançamento manual e pagamento da verba 412-Diferença de 
Férias a 110 (cento e dez) servidores que gozaram férias em janeiro, tendo em vista a 
alteração remuneratória ocorrida nesse mês advinda da incorporação da gratificação 
de controle externo ao vencimento base. 

 

4.1.4.3 Emissão de Relatórios 

 

Após os registros de inclusões, exclusões, reajustes e outras atividades inerentes 

aos procedimentos da Folha de Pagamento, emitiram-se Relatórios, especificamente para a 

Unidade de Finanças/UNFIN, para que ocorra o efetivo pagamento da Remuneração, das 

Verbas Rescisórias, Recolhimentos das Contribuições, etc., bem como de quaisquer alterações 

ocorridas na Folha, como por exemplo, as Exonerações e os Descontos das Consignações, 

dentre eles: 

 
� Relatórios do Resumo Geral da Folha do TCE/MA à Superintendência de Gestão de 

Folha de Pagamento/SEGEP/Estado; Superintendência de Gestão Financeira do 
FEPA/FUNBEN; 

� Relatório da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP 
dos servidores Celetista e Comissionados à UNFIN; 

� Relatórios da Folha do mês de todos os Membros, servidores Efetivos, à Disposição e 
Comissionados, ativos e exonerados, contendo: o Resumo, Bancos e Pensionistas; 

� Relatório da Contribuição Patronal do SPPREV, IGPREV e IPAM dos servidores à 
Disposição; 



 
� Relatório dos Repasses ao FEPA, FUNBEN, INSS, Assistência Saúde dos ativos e 

exonerados; 
� Relatórios dos descontos em folha às consignatárias/bancos e à Associação de 

servidores do TCE/MA e dos Membros;
� Relatório enviado à Superintendência do F

que recebem o salário
 

Quadro 37 – Atos e registros de pessoal emitidos no trimestre pela SUAP

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL
Nomeação em cargo efetivo 

Nomeação em cargo comissionado 

Exoneração de cargo efetivo 
Exoneração de cargo comissionado 

Aposentadoria de membro 

Aposentadoria de servidor 
Requisição/ratificar disposição 

Devolução de servidor 
Lotação 

Relotação 

Cessão 

Férias 

Alteração/Interrupção/Suspensão de Férias
Viagem a serviço/Diárias para servidor e membros

Auditoria in loco 

Participação em curso 
Doação sangue 

Casamento 
Faltas justificadas por atestado médico

Falecimento de servidor 

Falecimento de familiar de servidor 
Participar audiência/Participar de júri

Prêmio assiduidade 
Tratamento de saúde 

Tratamento de saúde de dependente
Maternidade 

Paternidade 

Salário Família 

334

Quantidade de atos e registros de pessoal

Relatório dos Repasses ao FEPA, FUNBEN, INSS, Assistência Saúde dos ativos e 

Relatórios dos descontos em folha às consignatárias/bancos e à Associação de 
servidores do TCE/MA e dos Membros; 
Relatório enviado à Superintendência do FEPA/FUNBEN contendo o total de servidores 
que recebem o salário-família. 

Atos e registros de pessoal emitidos no trimestre pela SUAP

DISCRIMINAÇÃO 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 

 

AFASTAMENTOS 

Alteração/Interrupção/Suspensão de Férias 
serviço/Diárias para servidor e membros 

Faltas justificadas por atestado médico 

 
Participar audiência/Participar de júri 

LICENÇAS 

Tratamento de saúde de dependente 

OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS 

25

25
6

Quantidade de atos e registros de pessoal

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

AFASTAMENTOS

LICENÇAS

OUTROS ATOS 
ADMINISTRATIVOS

36 

Relatório dos Repasses ao FEPA, FUNBEN, INSS, Assistência Saúde dos ativos e 

Relatórios dos descontos em folha às consignatárias/bancos e à Associação de 

EPA/FUNBEN contendo o total de servidores 

Atos e registros de pessoal emitidos no trimestre pela SUAPE 

 

QTDE 

0 

5 

0 
5 

0 

4 
2 

1 
2 

6 

0 

21 

45 
20 

0 

2 
0 

0 
228 

2 

1 
15 

19 
6 

0 
0 

0 

1 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

AFASTAMENTOS

LICENÇAS

OUTROS ATOS 
ADMINISTRATIVOS



 
Inclusão de dependente/IR 
Inclusão de dependente/FUNBEN / Assistência Saúde

Dependentes (Inclusão) 

Dependentes (Exclusão) 

 
 
Quadro 38 - Andamento processual na U

 

4.2 Unidade de Finanças (UNFIN

 

4.2.1 Descrição da Missão 

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. 

 

4.2.2 Competências e funções:

� Programar, coordenar e executar 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 

� Executar o orçamento do Tribunal e do FUMTEC; 

� Processar os serviços relativos à contabilidade, controle na execução dos contratos no 

que tange ao Tribunal de Contas e ao FUMTEC.

 
4.2.3 Atividades Realizadas no primeiro trimestre

A Unidade de Finanças 

Supervisão de Gestão Orçamentária 

SOGOV e Supervisão de Gestão de Receitas Próprias 

primeiro trimestre as atividad
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Programar, coordenar e executar 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;  

Executar o orçamento do Tribunal e do FUMTEC;  

sar os serviços relativos à contabilidade, controle na execução dos contratos no 

que tange ao Tribunal de Contas e ao FUMTEC. 

Atividades Realizadas no primeiro trimestre 

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

pervisão de Gestão Orçamentária – SUGOR, Supervisão de Contabilidade Governamental 

SOGOV e Supervisão de Gestão de Receitas Próprias – SUREP desenvolveuno decorrer

as atividades elencadas no Quadro 1, relacionado a seguir
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Programar, coordenar, executar e supervisionar as atividades econômico-

financeiras do Tribunal, relativas ao orçamento, pagamentos, adiantamentos, contabilização, 

Programar, coordenar e executar atividades referentes à elaboração do Plano 

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

sar os serviços relativos à contabilidade, controle na execução dos contratos no 

(UNFIN), composta por três supervisões, quais sejam; 

SUGOR, Supervisão de Contabilidade Governamental – 
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Quadro 39 – Atividades relacionadas 

Processos de Prestação de Contas por Adiantamento

Ajustes Contábeis 
Treinamento de servidor 

Processos Administrativos - Acompanhamento e Controle

Adequação qualitativa e quantitativa do orçamento
Processos referentes a multas FUMTEC 

Orientação a jurisdicionado 

Orientação a executores 

 

4.2.4 Outras Atividades 

� Conferência de Balancete, ajustes contábeis e encerramento do trimestre e 

lançamento de receita FUMTEC na Contadoria Geral do Estado; 

� Elaboração de um Relatório de informação técnica

� Elaboração de um Relatório de Gestão Fiscal referente ao

� Gerenciamento do cartão corporativo para fins de adiantamento;

� Lançamento de Receita de Aplicação Financeira do TCE e do FUMTEC;

 

4.3Coordenadoria de Licitação de Contratos 

 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos tem 

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. 

4.3.1 Inovações 
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A Coordenadoria de Licitações e Contratos tem por finalidade gerenciar e 

executar atividades inerentes à aquisição de bens patrimoniais e de consumo, à contratação 

de obras e serviços em geral, bem como à gestão de convênios e contratos administrativos 
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� Utilização nos editais e nos contratos das alterações trazidas pela Lei Complementar nº 

147/2014, na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei nº 8.666/93, Decreto 
nº7.892/2013, e demais legislações pertinentes. 
 

4.3.2 Atividades Realizadas 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos gerenciou e executou diversas 

atividades relacionadas às contratações públicas realizadas por este Tribunal, dentre as quais, 

destaca-se a realização de 04 (quatro) pregões eletrônicos, 02 (dois) pregões presenciais, a 

emissão de 33 (trinta e três) pareceres, dos quais 29 (vinte e nove) foram emitidos pela 

Assessoria Jurídica junto à COLIC, formalização de 13 (treze) instrumentos contratuais, 02 

(dois) processos de aplicação de penalidade a empresas, 113 (cento e treze) comunicações, 02 

(dois) registros de cumprimento de sentença e 41(quarenta e uma) publicações. Das licitações 

realizadas no primeiro trimestre/2016, o TCE/MA obteve uma economia de R$ 193.734,28 

(cento e noventa e três mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), em 

relação aos valores inicialmente estimados para as contratações. Não houve, neste período, 

contratação direta pelo FUMTEC. 

Quadro 40 - Atividades de licitação e contrato realizadas no período 

MODALIDADE ESPÉCIE QTDE 
 
 
 
 

PARECERES DA SUPEC 

Aditivo de prorrogação 0 

Aditivo de prorrogação/reajuste 1 
Aditivo valor/prazo 0 

Aditivo de valor 0 

Doação 0 
Reajuste/revisão 0 

Revisão 2 

Repactuação 0 
Reajuste 1 

Outros 0 

 TOTAL 4 
 
 

COMUNICAÇÕES 

Memorando 28 

Despacho 71 
Ofício 4 

Noticação 10 

Outros 0 
 TOTAL 113 

 
 
 
 
 

PARECERES DA ASSESSORIA 
JURÍDICA 

Dispensa de licitação 6 

Pagamento de indenização 0 
Aditivos aos contratos 5 

Aplicação de penalidade/ARP 3 
Reajuste 2 

Revisão 2 

Análise da minuta do contrato e/ou edital de licitação 6 
Termo de doação 0 

Inexigibilidade de licitação 2 

Termo de adesão 0 
Convênios/acordo de cooperação técnica 3 

Ata de registro de preços 0 

Outros 0 
 TOTAL 29 

 
LICITAÇÃO* 

Pregão eletrônico 4 
Pregão presencial 2 
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Concorrência 0 
Outros 0 

 TOTAL 6 

 
 

INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS 

Aditivos 2 
Apostilamento 1 

Ata de registro de preços 3 

Contratos 5 
Termos de doação 0 

Erratas 1 
Termo de reconhecimento de dívida 1 

Outros 0 

 TOTAL 13 
PROCESSOS DE APLICAÇÃO 

DE PENALIDADE 
Notificações / relatórios de defesa / relatórios de recurso/ termos de 
aplicação de penalidade 

2 

 TOTAL 2 
OUTROS Registro de cumprimento de sentença 2 

 TOTAL 2 

 

Quadro41 – Publicações referentes à licitação- 1º trimestre 

 
 

Tipo de Documento Quantidade 
AVISOS DE LICITAÇÃO (Observe-se que, no período, houve uma republicação) 7 

RESENHAS 34 

OUTROS 0 
TOTAL 41 

Quadro 42 – Detalhamento das licitações realizadas – TCE-MA 

Identificação 
Licitação 

Objeto 
Valor 

Estimado 
Valor 

Adjudicado 
Economia Adjudicatário (s) 

PP nº 01/2016 
– SRP 

Aquisição de 
combustíveis (gasolina e 
diesel) 

281.079,00 261.600,00 19.479,00 Posto São Francisco 

PP nº 02/2016 Pintura da estrutura 
metálica externa da Sede 

151.394,52 102.600,00 48.794,52 Modular Construção e 
Comércio 

PE nº 01/2016 
– SRP 

Aquisição de materiais de 
expediente 

297.618,41 227.749,85 69.868,56 JL Distribuidora de 
Papéis 

PE nº 02/2016 Serviços continuados de 
recepção, copeiragem e 
serviços gerais 

517.822,32 489.357,36 28.464,96 Arthos Serviços e 
Manutenção Ltda. 

PE nº 04/2016 
– SRP 

Material Odontológico 64.175,45 53.072,41 11.103,04 Dental Maria Ltda./ 
Procion Comercial 
Ltda. 
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VALOR TOTAL ADJUDICADO 1.312.089,70 1.134.379,62 177.710,08  

 

 

Quadro 43 – Detalhamento das licitações realizadas – FUMTEC 

Processo Objeto Valor 
Estimado 

Valor 
Adjudicado 

Economia Contratado 

PE nº 
003/2016 – 

SRP 

Sistema de Videomonitoramento 
com Transmissão Digital (IP) 

77.752,20 61.728,00 16.024,20 Cíntia Tereza 
Lima Pires 

VALOR TOTAL ADJUDICADO 77.752,20 61.728,00 16.024,20  

Quadro 44 - Contratações diretas realizadas no 1º trimestre 

Processo Objeto 
Valor Anual 

Contratado (R$) 
Tipo de 

contratação direta 
Contratado 

2046/2016 Renovação de Periódico 10.413,00 Inexigibilidade Zênite Informação e 
Consultoria S/A 

12979/2015 Renovação de Periódico 31.826,00 Inexigibilidade Editora Fórum 

3506/2015 Aquisição de bebedouros 3.582,00 Dispensa/valor Comercial Horizonte 
9150/2015 Prestação de serviços 

designer 
3.200,00 Dispensa/valor José Ribamar Martins 

Junior 
2719/2016 Aquisição de carimbos 7.765,00 Dispensa/valor Banco de serviços 

11886/2015 Prestação de serviços de 
certificação digital 

875,00 Dispensa/valor SERPRO 

3932/2016 Aquisição de camisas 600,00 Dispensa/valor Maria dos Milagres Sousa 
Moreira Aquino 

3960/2016 Prestação de serviços de 
cotação de preços 

4.990,00 Dispensa/valor NP Capacitações e Soluções 
Tecnológicas LTDA 

VALOR TOTAL CONTRATADO 63.251,00   

 
 
4.3.3 Outras Atividades 
 

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. E ainda o registro e a publicação de todas as notas de empenho. 

 

4.4Coordenadoria de Patrimônio (COPAT) 

 

A Coordenadoria de Patrimônio tem por finalidade gerenciar e executar as 

atividades inerentes ao controle patrimonial de bens e imóveis do Tribunal.  

 

Conforme o art.33 da Resolução TCE/MA nº 215, de 11 de junho de 2013, 

compete à COPAT: 

 

� Propor normas, políticas e diretrizes relativas à gestão patrimonial do TCE/MA;  
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� Adotar medidas necessárias à proteção e à conservação do patrimônio, inclusive 

mediante securitização, propositura e uso de soluções corporativas fornecidas por 

recursos de computação;  

� Planejar, coordenar e controlar o fornecimento, a conservação, a guarda e a 

distribuição de bens patrimoniais e de consumo no âmbito do Tribunal, assim como 

realizar inventário e promover a baixa patrimonial ou o desfazimento de bens;  

� Disseminar boas práticas de manutenção e conservação de bens entre as unidades do 

Tribunal;  

� Manter sob sua guarda e responsabilidade documentos, títulos, processos e escrituras 

relativos ao registro de bens imóveis de propriedade do Tribunal;  

� Planejar e gerenciar a aquisição de bens patrimoniais e de consumo no âmbito do 

Tribunal;  

� Organizar e controlar o cadastro de fornecedores do Tribunal;  

� Gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação necessárias ao 

desempenho de sua competência; e 

� Desenvolver outras práticas inerentes à sua finalidade.  

 
4.4.1 Atividades Realizadas 

4.4.1.1 Atividades de Gestão Patrimonial 

Quadro 45– Demonstrativo de compras e recebimentos 

N° Processo Empresas (s) Objeto Valor 
5870/2015 GAL BENDER-ME GÁS DE COZINHA 1.568,50 

3049/2014 GT DO BRASIL ETIQUETAS TÉRMICAS 2.658,00 

TOTAL 4.226,50 

 

4.4.1.2. Outras atividades 

� Finalização de ajustes do E-mat nos módulos que tratam da Gestão Patrimonial;  

� Inclusão/alteração de usuários no E-mat;  

� Relatórios para compor a Prestação de Contas Anual do TCE de acordo com o Decreto 

31.265/2015;  

� Relatórios para compor a Prestação de Contas Anual do TCE de acordo com a IN TCE 

n.º 26/2011; 

� Levantamento de necessidades de Bens Permanentes para uso nos diversos setores do 

TCE;  

� Remanejamento de diversos Bens Permanentes entre vários setores do TCE e a guarda 

de bens considerados inservíveis para o uso deste TCE;  

4.5 Unidade de Infraestrutura (UNINF) 

 

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

Maranhão – TCE/MA, tem como competências básicas: planejar, organizar, gerenciar, 

fiscalizar, adquirir e controlar as atividades administrativas relativas à gestão de contratos 
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terceirizados de serviços continuados de:*operação e manutenção de veículos, ampliação, 

modificação e manutenção predial; operação e manutenção de telefonia fixa; telefonia móvel 

pessoal, limpeza, conservação, higienização e jardinagem; fornecimento de energia elétrica e 

água industrial; recepção, copeiragem e serviços gerais; operação e manutenção de 

elevadores; operação e manutenção de sistemas de refrigeração e aparelhos de ar 

condicionado e Split; manutenção da central de PABX, reprografia e encadernação de 

documentos;desintetização, desratização e descupinização.  

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

UNINF: SUENG – Supervisão de Serviços de Engenharia, SUARQ – Supervisão de Serviços de 

Arquitetura, SUSET – Supervisão de Serviços de Transporte e SUSAP – Supervisão de Serviços 

de Apoio.  

 

4.5.1 Atividades Realizadas 

4.5.1.1Atividade de xerografia e encadernação 

Foram reproduzidas39.092 (trinta e nove mil e noventa e duas) cópias 

xerográficas e 224 (duzentas e vinte e quatro) encadernações no 1º trimestre de 2016.  

Quadro 46 - Demonstrativo de xerografia e encadernação 

 

Serviço  Jan Fev Mar Total 

Cópias Xerográficas  (Unid.) 11.689 12.142 15.261 39.092 
Encadernações (Unid.) 71 77 76 224 

 
 
4.5.1.2Atividade de transporte 

A tabela abaixo apresenta os custos com manutenção, reposição de peças e 

aquisição de combustíveis e lubrificantes da frota de veículos, no trimestre: 

Quadro 47 – Custos com veículos do TCE-MA 
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Tipo de Despesa Jan Fev Mar Total 

a) Despesas com Manutenção e Reposição de 
Peças/Acessórios 

20.141,94 29.532,65 0,00 49.674,59 

b) Despesas com Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes 18.860,80 18.860,80 11.679,50 49.401,10 
c) Despesas com Aquisição de novos Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das Despesas (R$) 39.002,74 48.393,45 11.679,50 99.075,69 

 

Quadro 48 – Quilometragem rodada dos veículos do TCE/MA 

 

Tipo Jan Fev Mar Total 

 Quilometragem rodada (KM) 2.558 2.459 1.803 6.820 
 

4.5.1.3 Despesas de energia e telefonia 

Quadro 49 – Custos com manutenção da rede de telefonia fixa 

 

Tipo Jan Fev Mar Total 
Custos com Manutenção da Rede de Telefonia Fixa (R$) * 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 
 

Quadro 50- Custos de consumo com telefonia fixa 

 

Tipo Jan Fev Mar Total 

Despesas com Telefonia Fixa (R$) 3.367,57 2.960,58 3.337,92 9.666,07 
 

Quadro 51 - Custos com energia elétrica 
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Tipo Jan Fev Mar Total 

Despesas com Energia Elétrica (R$) 63.015,08 42.722,69 71.411,21 177.148,98 

4.5.1.4Registro de acesso de visitantes ao TCE-MA 

Quadro 52 - Acesso de visitantes ao TCE-MA 

 

Tipo Jan Fev Mar Total 
Quantidade de visitantes que adentraram o TCE-MA (Unid.) 620 230 676 1.526 

 

4.5.1.5Atividades de Engenharia, Arquitetura e de Apoio.  

Relacionamos a seguir as demais atividades desenvolvidas nas diversas áreas de 

atuação da Unidade de Infraestrutura do TCE/MA no 1º Trimestre de 2016 

Supervisão de Serviços de Arquitetura – SUARQ 

Área: Supervisão de Obras e Serviços 

� Elaboração do termo de Referência para registro de preços de serviços de 

Comunicação Visual envolvendo: confecção de placas de sinalização e 

informativas em diversos tamanhos, confecção de totens internos e externos 

na avenida. Este documento foi formalizado em processo administrativo, 

visando à efetivação da referida ata de registro de preços e foi realizado a 

partir de todos os partidos funcionais e estéticos definidos e aprovados junto à 

Administração durante o ano de 2015;  

� Contratação de serviços de divisórias, forros e materiais de acabamentos para 

a nova configuração de "layout" dos seguintes setores funcionais: SECAD, 

SECEX, COSES, SUVID/Setor Social, Gabinete dos Conselheiros 

Substitutos>Osmário Guimarães e Melquizedeque Nava e Serviço de troca de 

forro nos gabinetes do Ministério Público de Contas;  

� Apoio e supervisão de mudanças de "layouts" em diversos setores conforme 

solicitação;  

� Registros fotográficos de serviços realizados na sede do TCE/MA.  
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Supervisão de Engenharia - SUENG  
 

Área: Manutenção Predial 

� Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de sistema de energia ininterrupta (NO-BREAK). (Elaboração 
de novo TR, pois o anterior teve licitação cancelada). 

� Acompanhamento de serviço de instalação de novos aparelhos de ar condicionados do 
tipo Split no Plenário, com instalação de quadro elétrico e em outros setores; 

� Troca de compressor e capacitor de aparelhos do tipo Split em vários setores; 
� Retirada de vazamento e reposição de gás em aparelhos do tipo Split em diversos 

setores; 
�  Substituição de correia A-29 Fancoil e Correia A-36 no gabinete Conselheiro Blecaute; 
�  Reparo com substituição de bandejas em aparelhos da Utcex4 e Cotec; 
� Acompanhamento mensal de serviços de manutenção dos elevadores, ar 

condicionado, fornecimento de energia elétrica e reprografia. 

 
 

Área: Supervisão de Obras e Serviços  

� Acompanhamento e Fiscalização de execução de Forma, Ferragem e Concretagem das 
Fundações, Pilares e Vigas do Estacionamento TCE-MA.  

� Acompanhamento do serviço de pintura da fachada do Prédio Sede TCE.  
 
Área: Fiscalização de Contratos 

� Serviços de Telefonia Fixa Comutada: prorrogada a vigência do contrato com a 

empresa VIACOM Ltda. para o período de 01/01/2016 a 01/11/2016; 

� Serviços de Manutenção Corretiva da Rede de Telefonia Fixa: assinado contrato com a 

empresa (TELEBRAE) Telecomunicações Ltda. para o período de 01/01/2016 a 

31/12/2016; 

� Serviços de Dedetização, Desratização e Descupinização: prorrogado o contrato com a 

empresa ENTECH Ltda. com prazo de vigência é até 31/12/2016; 

� Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva da Central de PABX: aguardando 

processo de licitação para a contratação de empresa de manutenção; 

� Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – aguardando licitação; 

� Serviços de Recepção, Copeiragem e Auxiliar de Serviços - término do contrato com a 

Caely Blue e assinado contrato com a empresa ARTHOS.  
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Supervisão de Serviços de Apoio - SUSAP 

Serviços e Eventos. Realizados 

� Troca de chaves e trincos de portas em diversas salas; 
� Adquiridos 35 chaveiros de identificação; 
� Trocada a porta da UNINF; 
� Liberado o pátio de estacionamento de veículos na área externa; 
� Serviços de dedetização na área posterior;  
� Troca de vidro da entrada principal; 
� Feitas 09 (nove) autorizações de entrada de 16 (dezesseis) pessoas fora do horário de 

expediente.  

 

4.6Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTEC) 

 

A Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTEC, segundo resolução nº 

215/2014/TCE/MA tem por finalidade propor políticas e diretrizes de tecnologia da informação 

e coordenar as ações dela decorrentes, de modo a dotar o Tribunal e as unidades da Secretaria 

do Tribunal de atividades e de soluções corporativas, que permitam à produção, o 

armazenamento, a transmissão, o acesso e uso da informação, inclusive para fins de 

atendimento a 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.  

 

 

4.6.1 Atividades Realizadas 

Quadro 53 - Softwares em desenvolvimento nesse 1º trimestre 

Atividades do Desenvolvimento 
Sistema SIGER - Módulo Interno 

- Implementação da funcionalidade para validação de confirmação de estrutura administrativa (Menu Confirmação 
de Estrutura) 

 - Implementação de funcionalidade para verificação de duplicidade em unidades do mesmo tipo lançamento 
(Janela de edição de unidade) 
- Implementação de funcionalidade para alteração do nível de responsabilidade (Janela de edição dados 
responsabilidade) 
- Correção na funcionalidade de busca por solicitante (Menu Solicitações) 

 - Inclusão de campos no banco de dados (Atendendo demanda) 

 - Alteração de funcionalidades para acomodar novos campos inseridos no banco de dados 
 - Atualização de usabilidade e interface tela login 

 - Atualização na funcionalidade de inclusão de parâmetro anual (Janela de edição do ente) 

 - Atualização de usabilidade e interface no mural de mandatos (Menu Mural Mandatos) 
 - Atualização de usabilidade e interface na listagem de atendimentos (Menu Atendimentos) 

 - Atualização de usabilidade e interface na listagem e visualização de solicitações (Menu Solicitações) 

 - Atualização de usabilidade e interface na lista de edição de mandatos (Aba de Listagem de mandatos / janela de 
edição mandatos) 

Sistema SIGER - Módulo Externo 
 - Implementação de funcionalidade para confirmação ou não da estrutura administrativa (No caso de Responsável 
Chefe do Poder) 

 - Implementação de funcionalidade para visualização, inclusão e edição de Representação (Menu Representação) 
 - Atualização de usabilidade e interface em todas as telas do cadastro de responsável ou gestor 

 - Atualização de usabilidade e interface em todas as telas do cadastro de advogado ou procurador 
 - Atualização de usabilidade e interface nas telas de reenvio documentação 

 - Atualização de usabilidade e interface em todas as telas internas do módulo 
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- Correção da relação entre os municípios e seu respectivo estado da federação no banco de dados. 
Sistema SPE - Módulo Interno 

 - Desenvolvimento e implementação de alteração na modelagem do banco de dados do sistema 

 - Implementação do ambiente de filtro de processos (busca simples / avançada) 
 - Implementação do ambiente com as funcionalidades de inclusão, edição e visualização de informações referentes 
ao protocolo 
 - Implementação do ambiente com as funcionalidades de inclusão, edição e visualização de informações referentes 
ao ministério público 

 - Implementação do ambiente com as funcionalidades de inclusão, edição e visualização de informações referentes 
aos gabinetes 

 - Implementação do ambiente com as funcionalidades de inclusão, edição e visualização de informações referentes 
a analise de processos 

 - Documentação de sistema 

 - Criação e implementação de identidade visual do sistema (ícones, componentes, css) 
 - Diversas otimizações de usabilidade e interface me todos os ambientes do sistema 

 - Correções e atualizações no server-side da aplicação 

Sistema de Diário Oficial 
 - Correção na funcionalidade de geração de relatório de publicações. 

Sistema: Convênio Admin 
Implementação completa do sistema abrangendo as seguintes funcionalidades: 

-Autenticação local de usuário: 

*Criação das tabelas necessárias e posteriores alterações para atender demanda específica do evento (certificado 
emitido por data); 

-Filtro avançado (com combinação e otimização): 

*Busca com vários campos com limitação parcial e total nos resultados. 
-Visualização de todos os dados pertencentes aos convênios em interface amigável. 

Sistema: CertificadoSebrae 
Implementação completa do sistema abrangendo as seguintes funcionalidades: 

-Cadastro de alunos; 

-Manutenção do cadastro; 
-Emissão de certificado; 

-Criação das tabelas necessárias e posteriores alterações para atender demanda específica do evento (certificado 
emitido por data); 
Sistema: Publicação 

Correções gerais no sistema e implementação de funcionalidades de apoio, como, por exemplo, o módulo de 
análise de diretórios para redirecionamento do diretório de arquivamento no FTP com suporte a movimentação por 
cópia. 

Detalhamento: 
-Correção do sistema de arquivos do sistema (padronização); 

-Verificação da existência dos arquivos registrados e busca no Servidor com cópia para a localidade correta; 
-Otimização do filtro por entidade; 

-Modificações no tema da aplicação para melhor integração ao site. 

Sistema: Compras e Registro de Preço 
Atualização desses sistemas para o modelo mais atual do framework ZK, o MVC. Mudando tanto o código, como 
acrescentando novas funcionalidades e alterando a interface. O mural do site do TCE para acesso externo dessas 
informações também foi atualizado. 
Sistema: Sanções Administrativas 

Atualização desse sistema para o modelo mais atual do framework ZK, o MVC. A interface foi alterada, o código e 
novas funcionalidades foram adicionadas. Uma delas foi opção de relatório, este é gerada com o resultado da 
pesquisa do usuário. O mural do site do TCE para acesso externo de sanções também foi atualizado. 

Sistema: Finger 
Alteração no módulo interno do sistema, otimizando o funcionamento deste. As últimas alterações foram: 

- Filtro por exercício em “Optantes Quadrimentrais”; 
- Filtro por ente e exercício em “Alertas”; 

- Filtro por ente e ano em “Transparência Fiscal”; 

- Relatório de todos os municípios e suas respectivas informações em “Transparência Fiscal”; 
- Criação de Novas colunas (“USUARIO_ULTIMA_ALTERACAO”, “DATA_ULTIMA_ALTERACAO”) nas tabelas 
“PLANILHA_ANALISE” e “DEMONSTRATIVO_TRANSPARENCIA” sendo que em “PLANILHA_ANALISE” ainda foi 
adicionado à coluna “APROVADO_POR_ADMIN”; 

- Adição de máscara monetária nos campos de “Análise Manual”; 

- Nova flag de aprovação por administrador em “Análise Manual”; 
- Nova janela informando o último usuário, a hora e data da última alteração em “Análise Manual”; 

- Alteração nas permissões, verificando se o usuário logado tem acesso a certa informação. Funcionalidade como 
gerar certidão é só permitida para Administradores do sistema; 
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Quadro 54–Atividades de suporte desenvolvidas no 1º trimestre 

Atividades de suporte 

Implementações de melhorias na área de Segurança 

Atualização de Versão do Antivírus Corporativo Mcafee 
Manutenção no Firewall Checkpoint 

Atualização de servidores contra ataques "Shellshock” 
Implementações de melhorias na área de Infraestrutura 

Implementação de servidor de monitoramento Zabbix 

Implementação e gerenciamento de Servidores Virtuais (VMWare) 
Manutenção do servidor Owncloud 

Criação, modificação e exclusão de usuários da rede do TCE/MA 

Criação, modificação e exclusão de e-mails corporativos de usuários da rede do TCE/MA 
Criação, modificação e exclusão de grupos da rede do TCE/MA 

Gerenciamento do Backup de arquivos da rede do TCE/MA 

Gerenciamento do Antivírus implantado no TCE/MA 
Gerenciamento do link de Internet implantado no TCE/MA 

Manutenção Backup do MentoRH 
Manutenção do site Internet/ Intranet do TCE/MA 

Implementação de acesso ao Infoconv (Token SERPRO) 

Manutenção e atualização dos serviços de email (zimbra) 
Implantação e manutenção dos bancos de dados Oracle na Plataforma Linux (SAE) 

Implementação e manutenção do sistema de WIFI do TCE/MA 

Implantação do Sistema de mailing no site do TCE 

 

Em face do contrato Nº 06/CLC/CG, que se refere à contratação de serviços 

terceirizados de TI de solução integrada com fornecimento de ativos (computadores, 

notebooks e impressoras) com prestação de serviços de atendimento aos usuários internos, a 

unidade de supervisão do atendimento ao usuário teve a atribuição em dar continuidade à 

fiscalização na distribuição e prestação dos serviços da empresa contratada, acompanhando a 

gestão do parque computadores ativos novos e legados (computadores, notebooks e 

impressoras).  

Em função da contratação de outsourcing, atualmente estão presentes no parque 

de informática 685(seiscentos e oitenta e cinco) computadores, 73 (setenta e três) impressoras 

sendo destas 28 (vinte e oito) multifuncionais e mais 45 (quarenta e cinco) notebooks todos 

ativos novos, e ainda manter a gestão de 110 (cento e dez) ativos legados TCE, que totalizam 

798(setecentos e noventa e oito) equipamentos.  

Assim, no 1º trimestre realizamos constante fiscalização de todo o trabalho 

executado pela Empresa no Órgão, através de pesquisa acerca da qualidade do atendimento 

aos usuários onde de um total de 868 (oitocentos sessenta e oito) atendimentos, 70(setenta) 

foram respondidas, das quais 48 (quarenta e oito) tiveram avaliação Ótimo (9 a 10), enquanto 

22(vinte e duas) tiveram avaliação Bom (7 a 8).  

  



50 

 
Quadro 55 - Quantidade de atendimentos aos usuários internos do TCE/MA 

 
 

Atendimentos aos usuários internos do TCE/MA Qtde. 
Atendimento ao usuário em 1º nível 15 

Atendimento ao usuário em 2º nível 79 
Atendimento ao usuário em 3º nível 774 

TOTAL 868 

 

Quadro 56– Atividades de atendimento ao usuário 

Atividades de atendimento ao usuário 

Instalação da versão LibreOffice_5.0.5_Win_x86 em todos os computadores dos Laboratórios 1 e 2 da ESCEX 
Assessoria e Suporte técnico aos usuários 

Manutenção corretiva e preventiva nos computadores dos laboratórios 1 e 2 da ESCEX 

Ativação e desativação de pontos de rede devido à reforma nos Gabinetes do Cons. Subs. Osmário e Nava. 
Instalação de 02(switchs DELL) para atender demanda do térreo. 

Manutenção no TCE do Sistema SEATI/SIAGEM /SIAFEM e Folha de pagamento de servidores 

Fiscalização, supervisão e monitoração da central de serviços (microcity) 
Suporte técnico a ESCEX (Escola de Controle Externo) nos eventos (auditório, laboratórios e sala de reunião) 

Cadastro de mais usuários no sistema dos correios SIGEP no CTPRO/SUPAR 
Instalação de1(quinze) notebooks, 01 (uma) impressora MFP laser e 01(uma) impressora térmica no Auditório para 
o recebimento da prestação de contas 

Suporte ao usuário UNFIN no sistema GESTÂO MAX do Banco do Brasil 
Monitoramento do ambiente de rede (Central de Serviços HPService Manager) 

Disponibilização de equipamentos (computadores, impressoras e notebooks) para backup de ativos legados. 

Foram impressas 330.006 paginas nas 74 impressoras gerenciadas pelo servidor impressão papercut 
Instalação de 02(dois) AP´s WIFI no segundo pavimento e na UTCEX5(provisoriamente)  

Instalação de Webcam no SISREP 
Instalação de 03(três) computadores da SUTEC 

Substituição de 01(um) computador no SAE (Desenvolvimento) 

Instalação de 01 (uma) impressora na COSES 

 

Quadro 57 – Outras atividades desenvolvidas pela SUTEC 

Outras atividades de desenvolvidas 
Manutenção do cabeamento estruturado do TCE 

Treinamento e supervisão de estagiários 

Substituição dos computadores legados dos laboratórios da ESCEX 
Manutenção e suporte ao sistema de CFTV (Digifort) 

Instalação e suporte digitalização de documentos 
Upload de arquivos referente à prestação de contas 
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5 ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA 

5.1 Gabinete de Controle Gerencial (GACOG) 

 

5.1.1 Atribuições da Unidade 

O Gabinete de Controle Gerencial tem por finalidade assessorar a Presidência do 

Tribunal na gestão do TCE/MA, no que concerne ao planejamento, cumprimento de metas, 

gestão de projetos, portfólios e processos, assim como identificar e propor a adoção das 

melhores práticas e inovação e promover o intercâmbio com os outros Tribunais, visando o 

aperfeiçoamento da gestão e o desenvolvimento organizacional.  Constituem competência do 

Gabinete: orientar sobre prioridades da organização por ocasião da elaboração da proposta 

orçamentária; monitorar o desempenho da gestão; consolidar relatórios trimestrais e de 

gestão; administrar o sistema de gestão de projetos; avaliar os procedimentos de controle 

gerencial adotados pelas unidades e propor medidas corretivas; avaliar o cumprimento da 

metas dos planos plurianual, comprovar legalidade e avaliar os resultados da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial do TCE/MA e do Fundo de Modernização e desenvolver 

outras atividades inerentes à sua finalidade.  

 

5.1.2 Atividades Realizadas 

5.1.2.1 Projetos 

No primeiro trimestre foi realizado o trabalho de construção dos papéis de 

trabalho para coleta de dados que comporão o Plano de Ação do Projeto Qualidade e Agilidade 

dos Tribunais de Contas - MMD-QATC para o biênio 2016-2017, conforme determinação da 

Atricon, envolvendo diversas áreas do Tribunal.  

Para auxiliar nos trabalhos de construção do Plano foi construída pelo Gabinete 

de Controle Gerencial uma planilha para simulação de intervenção nos Critérios, Dimensões e 

Indicadores MMD-QATC para a adoção de uma estratégia, visando um melhor desempenho do 

TCE/MA, que será avaliado em 2017 nos termos da Metodologia proposta.  

Para viabilizar o trabalho de construção do Plano de Ação dentro do prazo 

estipulado pela Coordenação MMD-QATC junto à Atricon, tem sido cumprida uma extensa 

agenda de reuniões de acompanhamento e suporte com os diversos responsáveis por 

Indicador QATC. 
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5.1.2.2 Planejamento 

Com vistas a construir uma agenda de trabalho para este exercício, que considere 

o processamento do Planejamento Estratégico em 2016, iniciou-se um trabalho de revisão dos 

Objetivos Gerencias com base no Portfólio de Projetos consolidado pela Secretaria de 

Administração - SECAD e o Plano de Ação MMD- QATC. Esse trabalho será intensificado nos 

próximos trimestres com a revisão do Planejamento Estratégico e sua necessária adequação à 

atual Estrutura Organizacional.  

 

5.1.2.3Controle Interno 

No trimestre foram iniciados os trabalhos de levantamento e estudo de normas 

sobre o Controle Interno de vários Tribunais de Contas brasileiros para subsidiar o projeto 

contemplado no Plano de Ação MMD-QATC referente ao Indicador QATC 6 - Controle Interno.  

Serão contempladas a elaboração de normativos e a estruturação física e técnica da Unidade a 

fim de garantir o cumprimento das competências elencadas na Resolução TCE/MA nº 15/2014 

e em obediência ao exposto na Diretriz 27, aprovada pela Resolução 04/2014 da Atricon.  

 

5.1.2.5 Outras Atividades 

Neste primeiro trimestre a Unidade criou propostas para os novos Modelos de 

Relatórios Trimestrais, buscando celeridade e tornar as informações mais claras e objetivas. 

 

6 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.  

Nesse primeiro trimestre a Supervisão de Execuções de Acórdãos - SUPEX efetuou 

a pré-inscrição na dívida ativa de 111 (cento e onze) Acórdãos (títulos executivos), totalizando 

em R$ 2.871.872,42 (dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e dois 

reais e quarenta e dois centavos) referentes às multas que são fontes de receita destinadas ao 

FUMTEC. Tais medidas atendem à Resolução TCE/MA nº 214 de 30/04/2014.  

No decorrer do primeiro trimestre ingressaram neste MPC 914 (novecentos e 

quatorze) processos de diversas naturezas, em razão do saldo de 93 (noventa e três) de 
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processos oriundos do quarto trimestre de 2015, foram emitidos no exercício 866 (oitocentos 

e sessenta e seis) pareceres, conforme quadro demonstrativo anexo, restando em estoque um 

saldo de 141 (cento e quarenta e um) processos.  

Quadro 58– Relatório de produtividade do MPC 

Pareceres e manifestações do MPC / natureza Nº de processos 
Processos com 
Pareceres MPC 

Acompanhamento da Gestão Fiscal 0 0 

Acompanhamento da Gestão Rec. Vinculados 0 1 
Adiantamento 11 11 

Admissão 0 0 

Aposentadoria 334 298 
Auditoria 0 0 

Comunicado 2 3 
Concorrência 0 2 

Consulta 10 9 

Contrato 9 6 
Convênio 0 0 

Denúncia 23 22 

Diárias e Passagens Aéreas 2 0 
Dispensa de Licitação 1 0 

Documentação de Prestação de Contas 0 0 

Encaminha Cópia de Documento 29 16 
Encaminha Cópia de Sentença Trabalhista 0 0 

Inexigibilidade de Licitação 0 0 
Impugnação 1 0 

Licitação 23 17 

Manifestação em Ouvidoria 2 0 
Pensão 129 108 

Plano de Fiscalização 5 3 

Prestação de Contas Anual de Gestão 31 13 
Prestação de Contas Anual de Governo 1 1 

Prestação de Contas Anual de Prefeito 33 63 

Prestação de Contas de Adiantamento 4 7 
Prestação de Contas de Convenio 0 0 

Prestação de Contas do Presidente de Câmara 33 19 
Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Adm. Indireta 19 19 

Projeto 0 0 

Recurso de Reconsideração 0 0 
Recurso de Revisão 7 7 

Reforma Ex-ofício 0 0 

Relação de Adiantamentos 2 1 
Relatório de Auditoria 0 0 

Relatórios 0 0 

Representação 17 9 
Requerimento 3 1 

Requerimento de Servidor 0 0 
Resenha de Contrato 0 0 

Retificação de Aposentadoria (documento) 7 5 

Retificação de Pensão 1 0 
Revisão de Proventos 0 0 

Solicita auditoria 1 2 

Solicita informação 0 0 
Solicita providências 0 1 

Solicitação 8 5 

Solicitação de cópias de documentos 0 0 
Termo Aditivo 1 2 

Termo de Adesão (documento) 0 0 
Tomada de Contas 1 2 

Tomada de Contas dos Gestores da Adm. e dos Fundos 1 2 
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Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta 22 44 
Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 65 106 

Tomada de Contas Especial 16 12 

Tomada de Preço 1 1 
Transferência para a Reserva 59 48 

TOTAL 914 866 

6.1 Outras Atividades 

Foi realizada uma remessa à Procuradoria Geral de Justiça, em março deste ano, 

no valor total de R$ 12.405.536,80 (doze milhões, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e 

trinta e seis reais e oitenta centavos), em relação aos débitos provenientes dos Acórdãos 

transitados em julgados nesta Corte de Contas.  

 
7 ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO (ESCEX) 

 

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 Escola de Controle Externo - ESCEX, dispostas nos art. 2º da 

Portaria TCE/MA nº 342, de 04 de março de 2013 é de:  

� 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 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 estabelecido pelo Tribunal com órgão e entidades que tenham um 

único objetivo, desenvolvimento de pessoas;  

� Desenvolver outras atividades peculiares à sua finalidade definidas em ato 

normativo do Tribunal de Contas. 

 

7.1 Atividades Realizadas 

7.1.1 Reserva de Salas 

� Criação da base de dados da reserva;  
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� Inclusão da reserva;  

� Pré-autorização da reserva;  

� Remoção da reserva;  

� Via portal, o chefe imediato pode se assim desejar desautorizar a reserva;  

� Criação da base de dados, para preenchimento e inscrição em cursos, eventos 

e seminários; 

� Autorização do layout do visual do portal; 

 

Quadro 59 – Eventos e atividades desenvolvidas pela ESCEX 

Tipo de evento Qtde. Vagas Concl. C.Horária Valor (R$) 
Curso com desembolso 0 0 0 0 R$                              - 

Curso sem desembolso 2 61 56 17 R$                              - 

Congresso 0 0 3 0 R$                              - 
Simpósio 0 0 0 0 R$                              - 

Seminário 0 0 0 0 R$                              - 

Fórum 0 0 0 0 R$                              - 
Encontro 0 0 0 0 R$                              -  

Workshop 0 0 0 0 R$                              - 
Total 2 61 56 17h R$                             - 

 

Quadro 60 - Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

Atividades desenvolvidas pela Biblioteca – por tipo Total 

Processamento técnico (registro, classificação, indexação e classificação de publicações) 26 

Empréstimo de publicações 94 
Pesquisa local, Estudo, Leitura dos matutinos 16 

Pesquisa Bibliográfica 2 

Atendimento à solicitação de legislação oficial 5 
Inscrição de novo usuário 3 

Compilação de Diários Oficiais via download (Executivo, Judiciário e Publicação de Terceiros)  220 
Formatação e inserção de Atos Normativos no sítio do TCE. 4 

Publicação de Portarias no Boletim Eletrônico 1 

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais 4 

 

7.2 Outras Atividades: 

� Participação em 4 reuniões do Projeto de Gestão Documental do TCE-MA (PROGED). 
� Participação em 6 reuniões da Comissão para levantamento e registro da História do 

TCE-MA. 


