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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. 

 

 

 

 

 

1.1 Competências 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 01/2000, 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 

  

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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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 nº 10. 028, de 
19/10/2000 

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 

  



1.2 Composição do quadro de membros do T

 
 

 

 
Raimundo Nonato de Carvalho 

Lago Júnior 
VIICE-PRESIDENTE 

 
João Jorge Jinkings Pavão 

 
 

CONSELHEIROS

 
Antônio Blecaute Costa Barbosa 

 

PROCURADORES DO MPC JUNTO AO TCE
 

 

 
Douglas Paulo da Silva 

 

 

 

1.2 Composição do quadro de membros do Tribunal 

CONSELHEIROS 
 

 

 

José de Ribamar Caldas Furtado 
PRESIDENTE 

 

 

 
Álvaro César de França Ferreira 

CORREGEDOR 
 

Joaquim Washington Luiz de 
Oliveira 

OUVIDOR

 

 

Edmar Serra Cutrim 
 

Raimundo Oliveira Filho

  

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS 

 
Melquizedeque Nava Neto Osmário Freire Guimarães

  

PROCURADORES DO MPC JUNTO AO TCE 
  

PROCURADOR-GERAL 
Jairo Cavalcanti Vieira

 

 

  
Flávia Gonzalez Leite 

 
 

 

Paulo Henrique Araujo dos Reis
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Joaquim Washington Luiz de 

 
OUVIDOR 

Oliveira Filho 

 
Osmário Freire Guimarães 

Paulo Henrique Araujo dos Reis 

 



1.3 Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
 

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

 

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

 

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

 

André Luís Lisboa Guimarães
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 

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

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 orga

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

José Ribamar Caldas Furtado 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

Mandato: janeiro de 2017 a dezembro de 2018 

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

Mandato: janeiro de 2017 a dezembro de 2018 

José Genésio Marques Cardoso 
Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 

ada de Gestor da Unidade de Finanças – UNFIN 

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

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 

s 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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1.5 Perfil institucional 

1.5.1 Orçamentos do TCE e FUMTEC 

Quadro 1 – Resumo orçamentário do TCE-MA – 2018 

 
TIPO 

 
DENOMINAÇÃO 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO 

Inicial Atual 
(A) 

Empenhado 
(B) 

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

Liquidado 

Unidade 
Orçam 

Tribunal de Contas 
do Estado 

133.018.000 134.018.000 33.793.982 25,2% 100.224.018 33.203.360 

Ação Contribuição a 
Previdência do 
Servidor Público 

13.968.000 13.968.000 3.186.560 22,8% 10.781.440 3.186.560 

Ação Contribuição ao 
Regime Geral da 
Previdência 

2.206.212 2.206.212 551.028 25,0% 1.655.184 551.028 

Ação Fiscalização 
Externa 

116.743.774 116.743.774 28.956.394 24,8% 87.787.380 28.433.800 

Ação Construção do 
Prédio Anexo 

100.014 1.100.014 1.100.000 100,0% 14 1.031.972 

Unidade 
Orçam. 

Fundo de 
 Modernização do 
Tribunal-FUMTEC 

2.800.000 2.800.000 321.375 11.5% 2.478.624 291.774 

Ação Política de Gestão 
Estratégica 

2.800.000 2.800.000 321.375 11.5% 2.478.624 291.774 

ÓRGÃO TOTAL – TCE/MA 
135.818.000 

 
136.818.000 34.115.357 24.9% 102.702.642 33.495.134 

Fonte: UNFIN - Valores em R$ 1,00 - em  31/03/2018 

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 7 0 7 

2. Substitutos de Conselheiros 3 0 3 

3. Procuradores do Ministério Público de Contas 4 0 4 

4. Servidores do quadro efetivo do TCE-MA 296 107 403 

4.1 Efetivos - Nível Superior 180 50 230 

4.2 Efetivos - Nível Médio 92 43 135 

4.3 Efetivos - Nível Fundamental 24 14 38 

5. Quadro Especial 8 0 8 

6. Servidores a disposição do Tribunal 122 0 122 

6.1 A disposição - Nível Superior 26 0 26 

6.2 A disposição - Nível Médio 77 0 77 

6.3 A disposição - Nível Fundamental 19 0 19 

7. Servidores exclusivamente comissionados 119 0 119 

Total 559 107 666 

8. Estagiários 67 0 67 

Total de postos de trabalho 626 107 733 

  Fonte: UNGEP Situação em: 31/03/2018 
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2 ATIVIDADES PROCESSUAIS E PLENÁRIAS 

2.1 Coordenadoria de Tramitação Processual (CTPRO) 

2.1.1 Atribuições da Unidade 

 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 controle 

desta atividade; 

 Efetuar a digitalização de documentos, quando necessária; 

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

 Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

2.1.2 Inovação/Avanços 

SUPRO 

 Com a implantação online da entrega das prestações de contas dos gestores de 

Prefeituras e Câmaras, a supervisão cuidou apenas das autuações de processos de 

entrega de prestação de contas dos gestores Estaduais, simplificando 

significativamente os processos de recebimentos sem a necessidade de se manter 

estrutura especial para a recepção das mesmas. 

 Com a implantação do E-consulta, os processos de consultas agora estão sendo 

autuados eletronicamente, e não fisicamente como antes. 

SUPED 

 Continuidade ao processo de digitalização dos decisórios e envio das prestações de 

contas físicas aos órgãos de origem. 

SUPAR 

 Continuidade do trabalho realizado em conjunto com a SUPED, proporcionando que 

espaços físicos dentro do arquivo sejam melhor aproveitados. 

 

CADASTRO DE JURISDICIONADOS  

 Foi incorporado à estrutura do CTPRO, o cadastro de jurisdicionados, com o intuito de 

melhor desenvolver as atividades relacionadas à autuação processual.  

2.1.3 Atividades realizadas 

2.1.3.1 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 autuados -

                                                                                                                             

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 

Recurso de Reconsideração 

Tomadas de Contas dos Gestores dos 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 

Quadro 4 - Processos expedidos por natureza
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NATUREZA 

Prestação de contas anual de gestão (Órgãos Estaduais) 

Prestação de contas anual de gestores/PM e CM 

Acompanhamento da gestão fiscal 

Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual 

Apreciação da legalidade dos atos e contratos 

Tomadas de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta 

TOTAL DE REQUERIMENTOS RECEBIDOS 
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61 

1174 

4480 
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NATUREZA

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal

Correspondências diversas 

Outros(requerimento/,certidão) 

Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato

TOTAL DE PROCESSOS

NT: Adicionalmente foram autuados 57 processos de origem interna, todos, Requerimentos de Servidores

Quadro 5 – Encaminhamento de Prestações de Contas

NATUREZA

Prestação de Contas Anual de Governo 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

Prestação de Contas Anual de Governo 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

TOTAL 

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

Quadro 6 - Recepção, catalogação e arquivamento por natureza

Adiantamento 

Tomadas de Contas Especial 

Auditoria 

Convênio, Contratos e Acordos 

Comunicados 

Consultas 

Denúncia 

Encaminhamento de documentos 

Licitação 

Prestações de Contas anuais de Governo 

0

5

10

15

20

25

30

Prestação de 
Contas Anual 
de Governo -

Prefeito

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores -

Fundos 
Municipais

27

15

NATUREZA QTDE VOLUMES

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual 1199 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal 655 

2159 

61 

Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato 28 

TOTAL DE PROCESSOS 4102 

NT: Adicionalmente foram autuados 57 processos de origem interna, todos, Requerimentos de Servidores 

de Prestações de Contas 

NATUREZA QTDE 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 27 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 15 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 14 

Contas Anual de Gestores - Entidades da Administração Indireta 2 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Câmaras Municipais 14 

Prestação de Contas Anual de Governo - Estadual 6 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Adiantamento 26 

TOTAL DE PROCESSOS 104 

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

Recepção, catalogação e arquivamento por natureza 

NATUREZA QTDE

 

Prestações de Contas anuais de Governo - PM 

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores -

Administração 
Direta

Prestação de 
Contas Anual 
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Administração 
Indireta

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores -

Câmaras 
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Prestação de 
Contas Anual 
de Governo -

Estadual

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores 

Adiantamento

14

2
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26

14 

VOLUMES 

1199 

655 

2159 

61 

47 

4121 

 

VOLUMES 
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1017 
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11 

26 

2219 

NT: Atividades relativas ao encaminhamento das Prestações de Contas Municipais, após apreciação do Plenário, aos órgãos de origem 
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Prestações de Contas Anuais de Gestores  

Requerimento 53 

Representação 6 

Processos Eletrônicos 40 

Solicitação de certidões, vistas e cópias, prorrogações de prazo 482 

TOTAL DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 785 

Quadro 7 - Tramitação de outras informações 

NATUREZA QTDE 

Processo para atender/informar 88 

Processos atendidos e informados 56 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas 38 

Processos para arquivar 1237 

Processos enviados à SUPED, conf. Portaria nº 104/2018 132 

TOTAL DE PROCESSOS 1551 

2.1.4 Outras atividades 

SUPED/SUPAR  

 Ações em conjunto dessas duas supervisões enviaram somente no 1º trimestre de 

2018, aproximadamente 4.000 volumes contendo processos de prestações de contas 

de variados exercícios. Tudo isso foi possível, graças ao empenho da Presidência desta 

casa que nos forneceu os meios necessários para que as referidas ações fossem 

implementadas em conjunto. 

2.2 Coordenadoria de Sessões (COSES) 

2.2.1 Atribuições da Unidade 

 Secretariar e prestar apoio técnico-operacional às sessões do Pleno e das Câmaras e 

também guardar, publicar e divulgar os registros delas decorrentes; 

 Assessorar, durante as sessões, os presidentes doas respectivos órgãos colegiados, 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos e membros do Ministério Público junto ao 

Tribunal; 

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

Presidente e do Corregedor do Tribunal; 

 Gerenciar e manter atualizadas as bases de informação acerca das deliberações do 

Tribunal; 

 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 Estado do Maranhão; 

 Assessorar e prestar apoio técnico-operacional às Comissões de Conselheiros; 

 Realizar sorteio de relator de processo;  

  



2.2.2 Atividades realizadas 

Quadro 8 – Produtividade nas sessões do Pleno

 

ÓRGÃO JULGADOR SESSÕES ORDINÁRIAS

Pleno 

Primeira Câmara 

Segunda Câmara 

TOTAL 

Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

Quadro 9 – Deliberações dos colegiados

TIPOS DE DELIBERAÇÃO 

Acórdão 

Decisão 

Decisão Normativa 

Instrução Normativa 

Parecer Prévio 

Resolução 

TOTAL

Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 
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Produtividade nas sessões do Pleno 

SESSÕES REALIZADAS 

QTD PROCESSOS SESSÕES ORDINÁRIAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 

11 0 

11 0 

11 0 

33 0 

Deliberações dos colegiados 

PRIMEIRA CÂMARA SEGUNDA CÂMARA

0 0 

172 127 

3 0 

0 0 

0 0 

0 0 

TOTAL 175 127 
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Quadro 10 – Processos julgados/ apreciados

NATUREZA

Auditoria 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal

Apreciação da legalidade de atos e contratos

Consulta 

Denúncia 

Elaboração de ato normativo 

Prestação de Contas de Governo 

Prestação de Contas de Gestores 

Recurso de revisão 

Tomada de Contas Especial 

Outros processos 

Fonte: SCPT 

Quadro 11 – Atos Normativos 

NORMA SESSÃO 

Instrução 
Normativa nº 54 

31/01/18 

Resolução nº 287 24/01/18 

Resolução nº 288 24/01/18 

Resolução nº 289 08/02/18 

Resolução nº 290 21/02/18 

Resolução nº 291 28/02/18 

 
Resolução nº 292 

28/03/18 

Decisão Normativa 
nº 29 

17/01/18 

Decisão Normativa 
nº 30 

28/03/18 

Fonte: COSES 

0
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300

15
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28
0

175

00

127

0

Processos julgados/ apreciados 

NATUREZA PLENO 1ª CÂMARA 

15 - 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal - 175 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 28 - 

6 - 

7 - 

1 - 

52 - 

282 - 

13 - 

40 - 

40 - 

SUBTOTAL 484 175 

TOTAL 786 

EMENTA 

Dispõe sobre despesas com festividades realizadas pelo Poder Executivo 
Municipal e dá providências correlatas.  

Regulamenta a verba auxílio-saúde, no âmbito do TCE/MA, 
24/01/2018 Conselheiro, Conselheiro Substituto e Membro do 
Ministério Público de Contas (Procurador de Contas). 

Regulamenta o art. 20 da Lei n.º 10759, de 21 de dezembro de 2017, 
que dispõe sobre o auxílio-saúde destinado aos servidores por ela 
regidos, bem como aos ocupantes de cargo em comissão e aos 
servidores cedidos ao TCE/MA.   

Altera o Art. 2º da Resolução TCE/MA nº 285 de 04.10.2017.

Declara inadimplente o Gestor da Prefeitura Municipal de Nova 
do Maranhão, referente exercício financeiro de 2016, períodos 
21/01/16 a 05/04/16, 22/04/16 a 18/09/16, 25/09/16 a 07/11/16 e de 
13/11/16 a 31/12/16, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a alteração do Art. 1.º da Resolução TCE/MA n.º 265, de 
13 de fevereiro de 2017. 

Programa de preparação dos servidores do TCE/MA para o período de 
aposentadoria. 

Forma de documentos comprobatórios de despesas nas tomadas e 
prestações de contas anuais referentes ao exercício financeiro 2017 e 
sobre o adimplemento de compromisso com o controle externo: 
Módulo de Execução do Sistema de Auditoria Eletrônica do TCE/MA

Altera o dispositivo da Instrução Normativa nº 53 de 25 de outubro de 
2017 
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Declara inadimplente o Gestor da Prefeitura Municipal de Nova Olinda 
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Quadro 12 – Quantidade de publicações no Diário Oficial Eletrônico

TIPO DE 

Atos da Presidência 

Atos do Relatores 

Gestão de Pessoas 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Ministério Público 

Pleno 

Primeira Câmara 

Segunda Câmara 

Fonte: SUDOF 

Quadro 13 – Quantidade de atos revisados

TIPO DE ATO 

Acórdão 

Decisão 

Decisão Normativa 

Instrução Normativa 

Parecer Prévio 

Portaria 

Resolução 

Outros 

Fonte: SCPT 
 

541

183

128

147

0

66

ublicações no Diário Oficial Eletrônico 

TIPO DE ATO PUBLICADO QUANTIDADE

5

207

450

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 46

0

541

183

128

TOTAL 1.560

tos revisados por tipo 

TIPO DE ATO REVISADO QUANTIDADE

213

147

TOTAL 426
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3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 

3.1 Consultoria de Controle Externo (COTEX) 

3.1.1 Atribuições da Unidade  

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 

controle externo. 

3.1.2 Atividades realizadas 

3.1.2.1 Atividades realizadas por equipe de trabalho especializado 

Quadro 14 – Normas 

ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO PERÍODO, POR TIPO QTDE 

Instrução Normativa 2 

Resolução 4 

Decisão Normativa 1 

Portaria 3 

Outros (Ordens de Serviço, etc.) 5 

TOTAL 15 

Quadro 15 -  Jurisprudência 

PREJULGADOS INCLUÍDOS NO PERÍODO, POR TEMA QTDE 

Administração Geral 2 

Constitucional 8 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 0 

Gestão Orçamentária e Financeira 0 

Gestão Patrimonial 0 

Planejamento Governamental 0 

Previdência Social 2 

Transparência e Controle 5 

TOTAL 17 

Quadro 16 - Orientação Técnica 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EMITIDAS NO PERÍODO, POR TIPO QTDE 

Consulta 24 

Parecer técnico 0 

Pedidos de acesso à informação 55 

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

TOTAL 79 

3.1.3 Outras atividades 

3.1.3.1 Atualização do Sistema de Jurisprudência em Consulta 

 Orientação aos nossos fiscalizados quanto a forma de organização da prestação de 

contas frente as alterações incluídas pela Instrução Normativa Nº 52/2017. 

 Orientação aos nossos fiscalizados quanto a inclusão de dados e informações no 

Sistema SACOP, nos termos da Instrução Normativa Nº 34/2015. 
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 Dos pedidos de acesso a informação, 138 foram direcionados à utilização do sistema 

SACOP. Das consultas realizadas, 8 foram classificadas como formais e 40 foram 

orientações presenciais ao fiscalizado na sede do TCE/MA. 

3.2 Unidades de Controle Externo (UTCEX) 

3.2.1 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX1) 

3.2.1.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, coordenar e executar atividades de auditoria operacional, de 

acompanhamento da gestão fiscal e de recursos vinculados, de desenvolvimento do 

sistema de auditoria eletrônica, de auditoria de receita e de instrução processual das 

contas de Governador. 

3.2.1.2 Atividades realizadas 

3.2.1.2.1 Auditoria Operacional 

É responsável pelo exame independente das funções, subfunções, programas, ações 

governamentais (iniciativas, projetos, atividades e operações especiais) e de órgãos e 

entidades públicas jurisdicionados ao TCE/MA, quanto às dimensões de economicidade, 

eficiência, eficácia e  efetividade, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento da gestão 

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

fortalecimento do controle social. 

 

Quadro 17 - Auditorias operacionais realizadas e em andamento 

ATIVIDADE PROC. NR. OBJETIVO ÓRGÃO SITUAÇÃO 

AOP-SAÚDE 
(auditoria 
conjunta com 
TCU) 

 
7808/2017 

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

 
São 
Luís/MA 

 
Em 
andamento 

 
 
 
AOP-BIOMA 
(monitoramento) 

 
 
 
 
6236/2013 

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

 
 
 
 
SEMA 

 
 
 
 
Em 
andamento 

 
 
Levantamento 
Planejamento 
Municipal 

 
 
 
8964/2017 

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

 
 
Prefeituras 
Municipais 

 
 
Em 
andamento 

AOP-SISTEMA 
Prisional (em 
andamento) 

 
3692/2017 

Exame do funcionamento do sistema 
prisional do Estado do Maranhão. 

Prefeituras 
Municipais 

Em 
andamento 

 



3.2.1.2.2 Acompanhamento de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados

É responsável por atividades de acompanhamento da gestão fiscal e de recursos 

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

educação e à saúde, a observância dos limites da dívida consolidada e mobiliária, de oper

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

da despesa total com pessoal, das disponibilidades e dos gastos das câmaras municipais para 

fins de consecução das metas fiscais e de transparência, sendo

fornecer informações para emissão de certidões e de alertas aos jurisdicionados e por 

sistematizar fatos relevantes para a emissão de parecer prévio sobre as contas de governo ou 

para o julgamento das contas de gestão. 

 

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

JURISDICIONADO RGF FUNDEB

Prefeitura 185 

Câmara 217 

Governo Estadual e 
demais Poderes 

7 

TOTAL 409 

 

3.2.1.2.3 Desenvolvimento do Sistema de Auditoria Eletrônica 

É responsável por atividades de definição de escopo, produção, manutenção, 

correção, produção, manutenção, correção, atualização e especificação do software, do ponto 

de vista contábil, do controle externo e da tecnologia da informação, com vistas a 

instrumentalizar, em meio eletrônico, as fiscalizações do TCE/MA.

Quadro 19 -  Cronograma de Implantação do SAE

MÓDULOS DO SAE DESENVOLVIMENTO

Planejamento  

Cadastro Geral e de Apoio à 
Execução 

Execução orçamentária e 
Financeira 

Relatórios da 
Lei 4.320 

Relatórios da LRF 

Relatórios Gerenciais  
desenvolvidos por demanda 

0

100

200

300

Prefeitura

185 186

1

185

230

Acompanhamento de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados 

É responsável por atividades de acompanhamento da gestão fiscal e de recursos 

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

educação e à saúde, a observância dos limites da dívida consolidada e mobiliária, de oper

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

da despesa total com pessoal, das disponibilidades e dos gastos das câmaras municipais para 

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

fornecer informações para emissão de certidões e de alertas aos jurisdicionados e por 

sistematizar fatos relevantes para a emissão de parecer prévio sobre as contas de governo ou 

para o julgamento das contas de gestão.  

Relatórios de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados, por tipo de jurisdicionado

FUNDEB CERTIDÕES ALERTAS PORTAL DA TRANSPARÊ

186 1 185 230 

0 1 0 220 

1 0 0 7 

187 2 185 457 

Desenvolvimento do Sistema de Auditoria Eletrônica – SAE 

É responsável por atividades de definição de escopo, produção, manutenção, 

correção, produção, manutenção, correção, atualização e especificação do software, do ponto 

vista contábil, do controle externo e da tecnologia da informação, com vistas a 

instrumentalizar, em meio eletrônico, as fiscalizações do TCE/MA. 

Cronograma de Implantação do SAE 

DESENVOLVIMENTO HOMOLOGAÇÃO 
ENTREGA DO 

PRODUTO 
IMPLANTAÇÃO

Concluído Concluída _ Implantado

Concluído Concluída _ Implantado

Concluído Concluída _ Implantado

Concluído Concluída _ Implantado

Iniciado Em homologação _ 

Iniciado Em homologação _ 
implantação

Câmara Governo Estadual e 
demais Poderes

217

70 11 00 0

220

7

RGF

FUNDEB

CERTIDÕES

ALERTAS

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA
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É responsável por atividades de acompanhamento da gestão fiscal e de recursos 

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

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

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

da despesa total com pessoal, das disponibilidades e dos gastos das câmaras municipais para 

responsável, também, por 

fornecer informações para emissão de certidões e de alertas aos jurisdicionados e por 

sistematizar fatos relevantes para a emissão de parecer prévio sobre as contas de governo ou 

Relatórios de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados, por tipo de jurisdicionado 

 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

É responsável por atividades de definição de escopo, produção, manutenção, 

correção, produção, manutenção, correção, atualização e especificação do software, do ponto 

vista contábil, do controle externo e da tecnologia da informação, com vistas a 

IMPLANTAÇÃO 

Implantado 

Implantado 

Implantado 

Implantado 

_ 

Em 
implantação 

FUNDEB

CERTIDÕES

ALERTAS

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA



3.2.1.2.4 Auditoria da Receita e Contas de Governo Estadual

É responsável por atividades de auditoria de 

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

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

circulação de mercadorias e prestação 

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

pelo Tribunal. 

Quadro 20 - Movimentação dos processos no período

ATIVIDADE PROC. NR. 

Representação 2433/18 

 
Auditoria 

 
3180/18 

Inspeção 9866/17 

 
Acompanhamento 

 
6727/17 

 
Acompanhamento 

 
2046/18 

Levantamento 
operacional  

8963/17 

 

3.2.2 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX2)

3.2.2.1 Atribuições da Unidade 

 Auditoria Operacional, S
Fiscal e Recursos Vinculados e Análise de Contas de Governo.

3.2.2.2 Atividades Realizadas 

3.2.2.2.1 Atos de Pessoal 

As atividades de análise da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e 

pensões a servidores públicos civis e militares, estaduais e mun

para efeito de registro, produziram 671 (seiscentos e setenta e um ) relatórios no 1º trimestre.

Quadro 21 – Atividades realizadas referentes a atos de pessoal
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Auditoria da Receita e Contas de Governo Estadual 

É responsável por atividades de auditoria de receitas públicas, municipal e estadual, 

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

parte pertencente aos municípios, arrecadada pelo Estado, do imposto sobre 

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

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

Movimentação dos processos no período 

OBJETIVO ENTE/ÓRGÃO 

-  Porção  de Pedras 

 - Secretaria da Fazenda 
do Estado do 
Maranhão SEFAZ/MA 

  PM Luís Domingues 

Acompanhar a tendência ao 
cumprimento dos limites 
constitucionais/legais do 
Governo do Estado 2017 

 
Governo do Estado 

acompanhar a tendência ao 
cumprimento dos limites 
constitucionais/legais do 
Governo do Estado 2018 

 
Governo do Estado 

  Todos os municípios 

3.2.2 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX2) 

 

, Sistema de Auditoria Eletrônica, Acompanhamento de Gestão 
Recursos Vinculados e Análise de Contas de Governo. 

As atividades de análise da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e 

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

para efeito de registro, produziram 671 (seiscentos e setenta e um ) relatórios no 1º trimestre.
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receitas públicas, municipal e estadual, 

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

parte pertencente aos municípios, arrecadada pelo Estado, do imposto sobre 

de serviços (ICMS) e do Imposto sobre a propriedade de 

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

SITUAÇÃO 

Concluída 

 
Em análise  

Concluída 

 
Concluída 

 
Diligência 

Em análise  

, Acompanhamento de Gestão 

As atividades de análise da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e 

icipais, ou a seus beneficiários, 

para efeito de registro, produziram 671 (seiscentos e setenta e um ) relatórios no 1º trimestre. 
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TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ATIVIDADE QTDE NO TRIMESTRE 

Análise da legalidade de aposentadorias 568 

Análise e emissão de relatório de Pensões 61 

Análise e emissão de relatório - Transferências para Reserva 23 

Análise de Reformas 0 

Recursos/Reexame/outros 19 

Admissões 0 

TOTAL 671 
 

3.2.2.2.2 Atos de Pessoal - Admissão SUCEX07 

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

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

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

comissão. 

Quadro 22 – Atividades realizadas referentes à análise de processos licitatórios/contratos 

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ ATIVIDADE QTDE NO TRIMESTRE 

Levantamento de Ocorrência 0  

Análise da legalidade de atos e contratos 0  

Defesa 26 

Denúncia 12 

Representação 2 

Inspeção 0  

Recurso 0  

Despacho de Instrução 0  

TOTAL 40 

 

Quadro 23 - Verificação de procedimentos licitatórios e contratos 

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ATIVIDADE QTDE NO TRIMESTRE 

Levantamento de Ocorrência  0 

Análise da legalidade de atos e contratos  0 

Defesa 80 

Denúncia  0 

Representação/Denúncia 38 

Inspeção  0 

Recurso  0 

outros 1 

TOTAL 119 

 

3.2.3 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX3) 

3.2.3.1 Atribuições da Unidade 

 Oferecer subsídio técnico para o julgamento das contas de gestão e para a apreciação 
dos demais processos de contas;  

 Realizar fiscalizações, mediante acompanhamento, levantamento, inspeção e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional 
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nos órgãos, fundos e entidades fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão;  

 Tratar o estoque de processos do TCE/MA – processos autuados há mais de dois anos. 
 

3.2.3.2 Inovação/Avanços 

Revisão da estrutura do Relatório de Instrução da prestação de contas anual de 

governo. 

3.2.3.3 Atividades Realizadas 

Quadro 24 – Fluxo da carteira de processos, por natureza 

NATUREZA DE PROCESSOS 
SALDO 

ANTERIOR 
ENTRADAS SAÍDAS 

CARTEIRA 
ATUAL 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 3 0 0 3 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 131 90 84 137 

Consulta 0 0 0 0 

Denúncia 86 22 30 78 

Elaboração de ato normativo 0 0 0 0 

Fiscalização 36 11 9 38 

Outros processos 318 350 331 337 

Prestação de contas anual de gestores 3.414 1116 946 3.584 

Prestação de contas anual de governo 519 257 190 586 

Recurso de revisão 3 5 5 3 

Representação 64 41 39 66 

Tomada de contas 80 29 29 80 

Tomada de contas especial 546 375 477 444 

TOTAL 5.200 2.296 2.140 5.356 

Observação: O desempenho negativo da carteira de processos da UTCEX3 deve-se à redistribuição de processos da UTCEX4 e 
UTCEX5, estabelecida no parágrafo único do art. 10 da Portaria TCE/MA nº 278, de 24 de fevereiro de 2017, para fins de 
fortalecimento do controle externo concomitante e centralização do estoque de processos do TCE/MA. 

3.2.4 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX4) 

3.2.4.1 Atribuições da Unidade 

Cabe à Unidade Técnica de Controle Externo - UTCEX4, a fiscalização e instrução 

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

gestores públicos da Administração Direta e Indireta e dos recursos vinculados à educação 

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

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

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

entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e no Poder 

Legislativo no âmbito municipal; e o controle concomitante nos órgãos e entidades estaduais, 

em especial quanto às transferências voluntárias concedidas. 

3.2.4.2 - Atividades Realizadas 

3.2.4.2.1 Atividades de Fiscalização 

Análise de defesas, recursos e contas de gestores. 
 

  



3.2.4.2.1.1 Fiscalizações Realizadas

A maior parte das fiscalizações foram desenvolvidas no âmbito do TCE, consultando 

bancos de dados, sistemas e informações disponíveis para a realização do acompanhamento 

municipal. 

No âmbito estadual está em andamento uma auditoria com tema estudo de bacias 

hidrográficas no Estado do Maranhão, em conjunto com o TCU.

 

Quadro 25 – Quantidade de processos 

 

TIPO  

Processos em primeira análise  

Defesa  

Recursos 

Outros Processos 

Saldo de Processos ao Final do Período

 

Quadro 26 - Movimentação de processo no setor por t

 

Saldo Anterior 

Entradas 

Instruídos/analisados 
Saldo ao final do período (processos pendentes)

* Informações, denúncias, etc 
Obs.: Embora estejam conferidos com o Instruídos/analisados, foram encaminhados sem análise, 602 processos para outro setor 
em cumprimento Parágrafo único do Art. 10 da Portaria nº 278, de 24 de fevereiro de 2017, publicada em 02 de março de 2017 , 
sendo 20 processos da SUCEX 12 ; 287 da SUCEX 13; e 273 da SUCEX14 e 22 da SUCEX 15.
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3.2.4.2.1.1 Fiscalizações Realizadas  

A maior parte das fiscalizações foram desenvolvidas no âmbito do TCE, consultando 

bancos de dados, sistemas e informações disponíveis para a realização do acompanhamento 

No âmbito estadual está em andamento uma auditoria com tema estudo de bacias 

hidrográficas no Estado do Maranhão, em conjunto com o TCU. 

Quantidade de processos por setor e tipo de análise 

SUCEX 12 SUCEX 13 SUCEX14 

37 0 0 

128 10 20 

1 0 2 

47 2 34 

Saldo de Processos ao Final do Período 213 12 56 

Movimentação de processo no setor por tipo de análise  

INICIAL DEFESAS RECURSOS OUTROS *

81 979 65 100 

0 26 19 19 

42 583 40 25 
pendentes) 39 422 44 94 

Embora estejam conferidos com o Instruídos/analisados, foram encaminhados sem análise, 602 processos para outro setor 
em cumprimento Parágrafo único do Art. 10 da Portaria nº 278, de 24 de fevereiro de 2017, publicada em 02 de março de 2017 , 

cessos da SUCEX 12 ; 287 da SUCEX 13; e 273 da SUCEX14 e 22 da SUCEX 15. 

Defesa Recursos Outros 
Processos

128

1

47
10

0

2

20

2

34

231 9
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DEFESAS RECURSOS OUTROS *

979
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26 19 19

583

40
25
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Entradas

Instruídos/analisados
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A maior parte das fiscalizações foram desenvolvidas no âmbito do TCE, consultando 

bancos de dados, sistemas e informações disponíveis para a realização do acompanhamento 

No âmbito estadual está em andamento uma auditoria com tema estudo de bacias 

 

SUCEX 15 

2 

231 

9 

5 

247 

 

OUTROS * TOTAL 

 1225 

64 

690 

599 

Embora estejam conferidos com o Instruídos/analisados, foram encaminhados sem análise, 602 processos para outro setor 
em cumprimento Parágrafo único do Art. 10 da Portaria nº 278, de 24 de fevereiro de 2017, publicada em 02 de março de 2017 , 

SUCEX 15

SUCEX14

SUCEX 13

SUCEX 12

Saldo Anterior

Entradas

Instruídos/analisados



3.2.5 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX5)

3.2.5.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, coordenar e executar atividades de fiscalização e de instrução processual das 

prestações de contas do Prefeito Municipal e prestação e tomada de contas, inclusive 

especial, dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público municipal e a Câmara Municipal.

3.2.5.2 Inovações/Avanços 

Através da Portaria TCE/MA nº 278, de 24 de fevereiro de 2017, foram implantadas 

inovações quanto às atribuições da Unidade Técnica de Controle Externo 5 trazendo em s

texto as atividades preponderante e prioritária, quais sejam, o exercício do controle externo 

concomitante nos órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta do Poder 

Executivo e no Poder Legislativo, no âmbito municipal.

3.2.5.3 Atividades realizadas 

3.2.5.3.1 Atividades de Fiscalização

 Foram executadas atividades de levantamento e acompanhamento dos municípios 

definidos na Matriz de Risco e

reconsideração e revisão) de Contas de Gestores 

Municipais e Administração Indireta, dos exercícios financeiros de 2011 a 2014, 

conforme determinação nas Ordens de Serviço

e nº 01, de 17 de janeiro de 2017.

 Foram realizadas a Avaliaçã

esta Unidade Técnica. 

 Como parte das atividades de fiscalização concomitante, foram autuados 27 processos 

de natureza Apreciação da legalidade de atos e contratos (art. 142, X do Regimento 

Interno do TCE/MA. 

3.2.5.3.2 Fiscalizações Realizadas

Não foram realizadas fiscalizações in loco o primeiro trimestre de 2018.

Quadro 27 – Quantidade de processos analisados na Unidade por Supervisão
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3.2.5 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX5) 

 

Planejar, coordenar e executar atividades de fiscalização e de instrução processual das 

contas do Prefeito Municipal e prestação e tomada de contas, inclusive 

especial, dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações e 

e mantidas pelo Poder Público municipal e a Câmara Municipal.

Através da Portaria TCE/MA nº 278, de 24 de fevereiro de 2017, foram implantadas 

inovações quanto às atribuições da Unidade Técnica de Controle Externo 5 trazendo em s

texto as atividades preponderante e prioritária, quais sejam, o exercício do controle externo 

concomitante nos órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta do Poder 

Executivo e no Poder Legislativo, no âmbito municipal. 

3.2.5.3.1 Atividades de Fiscalização 

Foram executadas atividades de levantamento e acompanhamento dos municípios 

definidos na Matriz de Risco e ainda, instrução processual (defesas e recursos

reconsideração e revisão) de Contas de Gestores da Administração Direta, Fundos 

Municipais e Administração Indireta, dos exercícios financeiros de 2011 a 2014, 

conforme determinação nas Ordens de Serviço- SECEX nº 2, de 19 de outubro de 2016 

e nº 01, de 17 de janeiro de 2017. 

oram realizadas a Avaliação do Portal da Transparência dos municípios vinculados a 

Como parte das atividades de fiscalização concomitante, foram autuados 27 processos 

de natureza Apreciação da legalidade de atos e contratos (art. 142, X do Regimento 

3.2.5.3.2 Fiscalizações Realizadas 

Não foram realizadas fiscalizações in loco o primeiro trimestre de 2018. 

Quantidade de processos analisados na Unidade por Supervisão 

SUCEX 17 SUCEX18 SUCEX 19 SUCEX 20 TOTAL

21 17
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Planejar, coordenar e executar atividades de fiscalização e de instrução processual das 

contas do Prefeito Municipal e prestação e tomada de contas, inclusive 

especial, dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações e 

e mantidas pelo Poder Público municipal e a Câmara Municipal. 

Através da Portaria TCE/MA nº 278, de 24 de fevereiro de 2017, foram implantadas 

inovações quanto às atribuições da Unidade Técnica de Controle Externo 5 trazendo em seu 

texto as atividades preponderante e prioritária, quais sejam, o exercício do controle externo 

concomitante nos órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta do Poder 

Foram executadas atividades de levantamento e acompanhamento dos municípios 

ainda, instrução processual (defesas e recursos- 

da Administração Direta, Fundos 

Municipais e Administração Indireta, dos exercícios financeiros de 2011 a 2014, 

2, de 19 de outubro de 2016 

o do Portal da Transparência dos municípios vinculados a 

Como parte das atividades de fiscalização concomitante, foram autuados 27 processos 

de natureza Apreciação da legalidade de atos e contratos (art. 142, X do Regimento 

 

Processos em 
primeira análise 

Defesa 

Recursos

Processos pendentes 
de análise



TIPO UTCEX

Processos em primeira análise  

Defesa  

Recursos 

Processos pendentes de análise 61

SALDO DE PROCESSOS AO 
FINAL DO PERÍODO 

61

Quadro 28– Quantidade de processos 

 

Saldo Anterior 

Entradas 

Instruídos/analisados 

SALDO AO FINAL DO PERÍODO 
(PROCESSOS PENDENTES) 

* Informações, denúncias, etc 
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61 0 3 10 5 1 
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Quantidade de processos por tipo de análise 

INICIAL DEFESAS RECURSOS OUTROS *

 389 6 213 

1 6 7 19 

 31 9 22 

1 364 4 210 

  

DEFESAS RECURSOS OUTROS *

6

213

6 7 1931
9 22

Saldo Anterior

Entradas

Instruídos/analisados

27 
SUCEX 

20 
TOTAL 

28 79 

33 335 

 15 

 80 

66 509 

 

OUTROS * TOTAL 

 608 

33 

 62 

 579 

Saldo Anterior

Instruídos/analisados
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4 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

4.1 Unidade de Gestão de Pessoas (UNGEP) 

4.1.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades referentes à gestão de 

pessoas, incluídas as relativas à capacitação, desenvolvimento e carreira, direitos e 

deveres dos servidores, remuneração e benefícios, atendimento médico odontológico 

e assistência social.  

De acordo com a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, 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 referentes à remuneração, benefícios e consignações em folha, bem como 

administrar todo o sistema de pagamento de pessoal do Tribunal.  

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

as atividades referentes ao perfil profissional, avaliação de desempenho, 

desenvolvimento da carreira e contratação de estagiário.  

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

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

de assistência médica, odontológica e de enfermagem em caráter preventivo, 

assistencial e emergencial dirigidas aos servidores do Tribunal; Desenvolver programas 

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

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

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

do Tribunal de Contas.  

4.1.2 Inovação/Avanços 

 Em primeiro de janeiro de 2018 entraram em vigor os efeitos da Lei nº 10.759/2017, 

publicada no Diário Oficial do Estado em  21.12.2017, que trata do Novo Plano de 

Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV) do Quadro Efetivo e Especial, estabelecendo as 

Atribuições, Ingresso, Desenvolvimento Funcional e Remuneração, além de instituir o 

Auxílio-Saúde, para os servidores que aderirem ao Plano.  

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

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

URV em 11,98% ao vencimento-base e por sua vez renúncia às parcelas, incorporadas 

ou  a incorporar as vantagens por decisão judicial referente às diferenças entre 

percentuais de reajuste anual dada pela Lei nº 8369/2006, e também a quitação das 

revisões gerais anuais pertinentes às perdas inflacionárias a anos anteriores à vigência 

dessa lei além de revisões futuras. 

 Outro avanço proporcionado com o Novo Plano foi a inclusão de mais oito níveis na 

tabela remuneratória dos Auxiliares de Controle Externo e diminuição da diferença 

salarial entre Auxiliares e Técnicos de Controle Externo. 

 A Lei nº 10.759/2017 além de estruturar a carreira e a remuneração dos servidores 

efetivos, estabeleceu novas regras para o desenvolvimento funcional através das 
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progressões, agora em um ano, obedecerão algumas regras, como, por exemplo, 

merecimento que será mensurado pela Avaliação do Desempenho Funcional, na qual o 

servidor deverá cumprir o seu Acordo Individual de Trabalho e do seu Plano de 

Desenvolvimento Individual. 

 Na mesma política de valorização do seu quadro de pessoal, o TCE aprovou junto à 

Assembléia Legislativa a Lei nº 10.806/2018, publicada no Diário da Assembléia nº 32, 

de 8/03/2018, que trata do reajuste em 5% nos valores dos cargos e funções 

comissionadas constante da Tabela A e B do Anexo II da Lei nº 9.936/2013 (Cria a 

estrutura administrativa do TCE), retroativo a janeiro de 2018. 

 Em conjunto com a Ouvidoria do TCE, em virtude da política de transparência do 

Tribunal e em conformidade à Lei Federal nº 12.527/2011 que regulamenta a 

obrigatoriedade de todo órgão público em fornecer informações de toda e qualquer 

natureza ao público em geral ou particular, a UNGEP informou  03 (três) processos 

digitais, respondendo às questões formuladas, quais sejam: Previsão da realização de 

concurso público para o Quadro Efetivo, Quantidade de Cargos vagos e o quantidade 

de servidores do quadro de pessoal do TCE. 

 Em razão da implantação do e-Social, para janeiro de 2019, esta Unidade de Gestão, 

através da Coordenadora do Comitê do e-Social no âmbito desta Corte de Contas 

(Portaria nº 779/2017), a Supervisora da SUFOP, vem  realizando reuniões periódicas 

para acompanhar como cada Supervisão está no desenvolvimento de suas atividades e 

adaptações que se fará necessário para adequar o Sistema de RH (Mentorh) e suas 

rotinas de trabalho à nova sistemática trabalhista, previdenciária e remuneratória 

obrigatórias estabelecida pelo Decreto Federal nº 8.373/2014 que instituiu o sistema 

do e-Social para órgãos públicos e privados. 

 Neste trimestre, a Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID em conjunto com a 

Superintendência de Tecnologia da Informação - SUTEC, desenvolveu um sistema para 

atendimento aos servidores e seus dependentes, o Prontuário Eletrônico do Paciente, 

onde todas as informações pertinentes ao paciente, do atendimento médico-

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

servidores da SUVID, proporcionando  uma ferramenta de controle e gerenciamento 

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

controle de enfermidades e na maior qualidade de vida dos servidores do TCE/MA 

4.1.3 Atividades realizadas 

4.1.3.1 Gestão de Pessoas 

4.1.3.1.1 Atividades de Qualidade de Vida 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID) realizou 1.743 (Um mil, setecentos e 

quarenta e três) atendimentos para servidores e dependentes do TCE-MA, conforme tabelas 

abaixo: 

  



Quadro 29 -Atendimentos realizados pelo serviço 

Quadro 30 – Atendimentos odontológicos

Quadro 31 – Atendimentos realizados pelo serviço de enfermagem

Quadro 32 - Atividades realizadas pelo 
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Quadro 33 – Total de atendimentos realizados no trimestre

 

 A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID) realizou 1.743 (um mil, setecentos e 

quarenta e três) atendimentos para servidores e dependentes deste Tribunal de 

Contas.  

 Realizou em parceria com a HEMOMAR, a 

Campanha de Doação de Sangue de 2018, onde foram coletadas 54 (cinquenta e 

quatro) bolsas de sangue. 

 Por ocasião do Dia Internacional da Mulher

Março Lilás", de combate ao câ

sensibilizar as servidoras deste Tribunal 

oportunidade, foram distribuídos folders 

 Ainda em comemoração ao Dia da Mulher, 

Kay, um Workshop de Beleza para as servidoras desta 

maquiagem e dicas sobre cuidados com a pele. 

 Em virtude do Programa de Preparação para a Aposentadoria 

palestra sobre as atuais r

Tribunal, independente da sua participação no referido programa.

 Realizou a 1ª Campanha de Vacinação de 2018, na qual foram vacinadas 48 (quarenta 

e oito) pessoas com as 

Hepatite B; 01 dose de Tríplice Viral e 30 doses 

 Em março também é comemorado o Dia Mundial da Água

os servidores sobre a importância da preservação da água para a sobrevivên

assumindo uma postura de responsabilidade social, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável, a 

sobre este recurso natural.

4.1.3.2 Atividades de Desenvolvimento Funcional

 A SUDEC concedeu no trimestre, 28 (vinte e oito) atos de desenvolvimento funcional 

aos servidores deste Tribunal, sendo: 21 (vinte e um) p

serviço; 07 (sete) promoções; 

conforme disposto no art. 21

reenquadramentos funcionais, conforme disposto no citado art. 21; 17 (dezessete) 

enquadramentos funcionais de servidores aposentados, conforme disposto no art. 23 

da Lei nº 10.759/17 e 03 (três) enquadramentos de servidores do quadro especial 

conforme a citada Lei. 

SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS 

341
20%

SERVIÇOS DE 
ENFERMAGEM 

282
16%

Total de atendimentos realizados no trimestre 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID) realizou 1.743 (um mil, setecentos e 

quarenta e três) atendimentos para servidores e dependentes deste Tribunal de 

Realizou em parceria com a HEMOMAR, a divulgação, organização e execução da 1ª 

Campanha de Doação de Sangue de 2018, onde foram coletadas 54 (cinquenta e 

quatro) bolsas de sangue.  

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher (8 de março), foi realizada a 

de combate ao câncer de colo de útero, com o objetivo de 

sensibilizar as servidoras deste Tribunal quanto a importância da prevenção. 

oportunidade, foram distribuídos folders informativos sobre a doença.   

Ainda em comemoração ao Dia da Mulher, foi oferecido pelas consultoras da Mary 

Kay, um Workshop de Beleza para as servidoras desta casa, com serviços 

maquiagem e dicas sobre cuidados com a pele.  

Em virtude do Programa de Preparação para a Aposentadoria - PPA, foi realizada uma 

palestra sobre as atuais regras de aposentadoria, para todos os servidores deste 

Tribunal, independente da sua participação no referido programa. 

a 1ª Campanha de Vacinação de 2018, na qual foram vacinadas 48 (quarenta 

com as seguintes vacinas: 21 doses de Antitetânica; 19 doses contra  

01 dose de Tríplice Viral e 30 doses contra Febre Amarela. 

Em março também é comemorado o Dia Mundial da Água. Com a finalidade de 

os servidores sobre a importância da preservação da água para a sobrevivên

assumindo uma postura de responsabilidade social, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável, a SUVID distribuiu folders contendo dados relevantes 

sobre este recurso natural. 

4.1.3.2 Atividades de Desenvolvimento Funcional 

trimestre, 28 (vinte e oito) atos de desenvolvimento funcional 

aos servidores deste Tribunal, sendo: 21 (vinte e um) progressões por tempo de 

serviço; 07 (sete) promoções; 135 (cento e trinta e cinco) enquadramentos funcionais, 

conforme disposto no art. 21 da Lei nº 10.759/2017; 74 (setenta e quatro) 

funcionais, conforme disposto no citado art. 21; 17 (dezessete) 

enquadramentos funcionais de servidores aposentados, conforme disposto no art. 23 

da Lei nº 10.759/17 e 03 (três) enquadramentos de servidores do quadro especial 

ATENDIMENTOS 
MÉDICOS

1016
58%

SOCIAL E  PSICOLÓGICO
104
6%

Total de atendimentos médicos-odontológicos = 1.743 

ATENDIMENTOS MÉDICOS

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

SOCIAL E  PSICOLÓGICO

31 

 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID) realizou 1.743 (um mil, setecentos e 

quarenta e três) atendimentos para servidores e dependentes deste Tribunal de 

divulgação, organização e execução da 1ª 

Campanha de Doação de Sangue de 2018, onde foram coletadas 54 (cinquenta e 

, foi realizada a "Campanha 

ncer de colo de útero, com o objetivo de informar e 

quanto a importância da prevenção. Na 

pelas consultoras da Mary 

com serviços de 

PPA, foi realizada uma 

egras de aposentadoria, para todos os servidores deste 

a 1ª Campanha de Vacinação de 2018, na qual foram vacinadas 48 (quarenta 

19 doses contra  

. Com a finalidade de alertar 

os servidores sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência e,  

assumindo uma postura de responsabilidade social, contribuindo para o 

ados relevantes 

trimestre, 28 (vinte e oito) atos de desenvolvimento funcional 

rogressões por tempo de 

135 (cento e trinta e cinco) enquadramentos funcionais, 

da Lei nº 10.759/2017; 74 (setenta e quatro) 

funcionais, conforme disposto no citado art. 21; 17 (dezessete) 

enquadramentos funcionais de servidores aposentados, conforme disposto no art. 23 

da Lei nº 10.759/17 e 03 (três) enquadramentos de servidores do quadro especial 

odontológicos = 1.743 

ATENDIMENTOS MÉDICOS

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

SOCIAL E  PSICOLÓGICO



Quadro 34 – Atos de pessoal relacionados ao desenvolvimento funcional

Aprovação de servidor em Estágio Probatório

Enquadramento de servidor ao Novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

Reenquadramento de Servidor ao Novo PCCV

Enquadramento de servidor Aposentado ao Novo PCCV

Enquadramento de servidor do Quadro Especial

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço 

Concessão de Promoção Funcional por tempo de serviço

Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de Desempenho

 

4.1.3.3 Outras atividades desenvolvidas pela

 Convocação, admissão e lotação de 18

no primeiro processo seletivo para estagiário remunerado do 

Seletivo para estagiários remunerados para a área de informática. 

 E-Social: Os desafios de implantação para empresas e órgãos públicos, privados e 

terceiro setor. 

4.1.3.4 Gestão de estágio 

 Foram contratados por est

nível técnico e 33 (trinta e três) de nível superior, totalizando 67 (sessenta e sete) 

estagiários, com uma despesa trimestral de  R$ 150.683,16 (cento e cinquenta mil, 

seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos

 Atualmente, 11 (onze) estudantes de diversas áreas de nível superior fazem estágio 

curricular no TCE/MA, contribuindo para o desenvolvimento profissional desses 

estudantes e também no auxilio das atividades desta Corte de Contas.

 

Quadro 35 – Gasto mensal com contrato de estagiários

 

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS

Valor pago em bolsa-auxílio 

Valor pago em auxílio-transporte 

Custo Operacional 

 

 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

Valor pago em 
bolsa-auxílio

56.882,92

65.339,62

122.222,54

Atos de pessoal relacionados ao desenvolvimento funcional 

ASSUNTO 

Aprovação de servidor em Estágio Probatório 

Enquadramento de servidor ao Novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV 

Reenquadramento de Servidor ao Novo PCCV 

Enquadramento de servidor Aposentado ao Novo PCCV 

Enquadramento de servidor do Quadro Especial 

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço  

Concessão de Promoção Funcional por tempo de serviço 

Formulários de Avaliação Anual de Desempenho 

as atividades desenvolvidas pela SUDEC 

ocação, admissão e lotação de 18 (dezoito) estagiários aprovados e classificados 

primeiro processo seletivo para estagiário remunerado do TCE/MA e n

Seletivo para estagiários remunerados para a área de informática.  

Social: Os desafios de implantação para empresas e órgãos públicos, privados e 

Foram contratados por este Tribunal de Contas, 34 (trinta e quatro) estagiários de 

nível técnico e 33 (trinta e três) de nível superior, totalizando 67 (sessenta e sete) 

estagiários, com uma despesa trimestral de  R$ 150.683,16 (cento e cinquenta mil, 

seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos). 

Atualmente, 11 (onze) estudantes de diversas áreas de nível superior fazem estágio 

, contribuindo para o desenvolvimento profissional desses 

no auxilio das atividades desta Corte de Contas. 

al com contrato de estagiários 

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS NIVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR DESPESA 

56.882,92 65.339,62 122.222,54

 12.434,00 11.626,60 24.060,60

2.047,79 2.352,23 4.400,02

DESPESA TOTAL 150.683,16

  

Valor pago em Valor pago em 
auxílio-transporte

Custo Operacional

12.434,00 2.047,79

11.626,60
2.352,23

122.222,54

24.060,60
4.400,02

NIVEL MÉDIO

NÍVEL SUPERIOR

DESPESA 

32 

QTDE 
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135 

74 

17 

3 

21 

7 

93 

) estagiários aprovados e classificados 

e no Processo 

Social: Os desafios de implantação para empresas e órgãos públicos, privados e 

(trinta e quatro) estagiários de 

nível técnico e 33 (trinta e três) de nível superior, totalizando 67 (sessenta e sete) 

estagiários, com uma despesa trimestral de  R$ 150.683,16 (cento e cinquenta mil, 

Atualmente, 11 (onze) estudantes de diversas áreas de nível superior fazem estágio 

, contribuindo para o desenvolvimento profissional desses 

 

DESPESA  

122.222,54 

24.060,60 

4.400,02 

150.683,16 

NIVEL MÉDIO

NÍVEL SUPERIOR

DESPESA 
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Quadro 36 – Demonstrativo da força de trabalho em estágio – média mensal 

CONTRATADO  NÍVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR TOTAL 

Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e 
Desenvolvimento - ISBET 

34 33 67 

 

4.1.3.5  Atividades de Folha de Pagamento  

As principais atividades desenvolvidas pela Supervisão de Folha de Pagamento - 

SUFOP neste trimestre foram: 

 Atualização das tabelas salariais dos servidores do Quadro Efetivo e Especial que 

fizeram adesão ao Novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), que entrou 

em vigor em 1º/01/2018 em decorrência do inicio da vigência da Lei nº 10.759/2017; 

 Alteração de valores e dados inseridos no Mentorh, com relação ao novo salário 

mínimo e o quantitativo de dias úteis que são base para cálculo de pensão alimentícia 

e vale transporte, além da tabela de percentagem de valores do INSS; 

 Realização da Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte/DIRF de todos os 

servidores ativos,  exonerados e Membros que tiveram valores recebidos tributados na 

fonte no exercício de 2017. Os comprovantes de rendimentos tributados dos 

servidores e membros do ano de 2017 foram disponibilizados no Portal do Servidor; 

 Realizou-se ainda na SUFOP, a Declaração ao Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, da Relação Anual de Informações Sociais-RAIS de todos os servidores ativos e 

exonerados  no ano de 2017; 

 Implantação e atualização da tabela de cargos e funções comissionadas no Mentorh, 

no mês de março, do reajuste de 5% aos servidores Exclusivamente Comissionados e 

Funções Comissionadas, retroativo a janeiro de 2018, conforme lei nº 10.806/2018 e 

Portaria TCE nº 319/2018; 

 Emissão de Margem Consignável aos servidores para desconto em contracheque de 

empréstimo bancários com instituições conveniadas com o TCE; 

 Emissão e envio aos órgãos federais da Guia de recolhimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias do TCE, através da SEFIP e GFIP, atividade realizada 

mensalmente.       

 

Quadro 37 – Demonstrativo da movimentação nas rubricas pagas e descontadas 

DESCRIÇÃO VANTAGENS DESCONTO TOTAL 

Inclusão 27 9 36 

Exclusão 17 4 21 

Alteração a maior 13 39 52 

Alteração a menor 29 26 55 

Sem alteração 52 132 184 

TOTAL 138 210 348 

 

Na SUFOP ocorreram 348 procedimentos  nas rubricas pagas e descontos na 

remuneração de todos os servidores e membros desta Corte de Contas, conforme 

demonstrado no quadro acima. Tais fatos são originados de atos de pessoal como 

nomeações/exonerações, férias, exonerações, promoções/progressões, bem como de rotinas 

próprias de folha como Consignações e atualizações de tabelas financeiras e remuneratórias. 
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4.1.3.6  Atividades de Atos de Pessoal 

Quadro 38 – Atos e registros de pessoal emitidos no trimestre 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Aposentadoria de membro 0 

Aposentadoria de servidor 3 

Alteração de Lotação 11 

Lotação 3 

Devolução de servidor 2 

Ratificar disposição 0 

Exoneração de Servidor  3 

Nomeação de Servidor 3 

Cessão de servidor 0 

AFASTAMENTOS 

Afastamento servidor para auditoria In Loco 4 

Afastamento Participação em Curso 27 

Afastamento de servidor por Recesso final ano 4 

Afastamento doação sangue 52 

Afastamento Viagem Servidores e Membros 48 

Afastamento de servidor por casamento 0 

Afastamento para participar audiência/Júri 20 

Afastamento por Falecimento de familiares 6 

Afastamento para serviço na Justiça Eleitoral 1 

Viagem à serviço: diárias para servidor e membros 20 

Faltas 10 

Faltas: Abonada  67 

Faltas: Justificadas por Atestado Médico  170 

Faltas Justificadas 8 

Férias 118 

Férias: Alteração / Interrupção / Suspensão 58 

Serviço Externo 2 

LICENÇAS 

Prêmio Assiduidade 12 

Tratamento de Saúde 16 

Prorrogação Tratamento de Saúde 3 

Tratamento de saúde dependente 1 

Paternidade 1 

Tratar de Interesse Particular 1 

Motivo de Doença de Pessoa da Família 1 

OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Salário Família 5 

Inclusão de dependente/IR 6 

Inclusão de dependente/FUNBEN / Assist. Saúde 9 

Dependentes (Inclusão) 3 

Dependentes (Exclusão) 0 

Substituição em cargo: Servidor  19 

Substituição em cargo: Membros (Conselheiro-Substituto) 4 

Substituição em cargo: Revogação 0 

Criação de Comissão 2 

Revogar Portaria 0 

Trabalhos Externos 2 

Suspensão Disciplinar 0 

Portarias Administrativas 11 
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Quadro 39 - Atos de pessoal emitidos no período, por tipo 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

Atos de Nomeação 3 

Atos de Exoneração 3 

Ato de Aposentadoria 3 

Quadro 40 - Andamento processual na UNGEP 

SETOR ORIGEM SETOR DESTINO TOTAL  

De outros setores UNGEP 1.415 

UNGEP Outros Setores 1.420 

 

4.1.3.7 Outras atividades 

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

Previdência (SEGEP), no encaminhamento de processos de atos de pessoal, que requer 

análise e emissão de parecer acerca de direito e deveres de servidores, tanto efetivo 

quanto aos requisitados, como, por exemplo, aposentadoria de servidor, averbação de 

tempo de serviço, solicitação de abono de permanência, dentre outros. 

 Ressalte-se, novamente, o desempenho da UNGEP, no fornecimento de informações 

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

informações de cidadãos acerca do quadro de pessoal do TCE. 

 A UNGEP informa mensalmente para os órgãos de origem, através de ofício, as férias e 

a frequência de todos os servidores requisitados à disposição no TCE, para que possa 

ocorrer o pagamento do terço constitucional na remuneração dos servidores com ônus 

para o órgão de origem (Executivo Estadual do Maranhão). 

4.2 Unidade de Finanças (UNFIN) 

4.2.1 Atribuições da Unidade 

 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.  

 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;  

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

que tange ao Tribunal de Contas e ao FUMTEC. 

 

4.2.2 Inovação/Avanços 

Simplificação do processo de prestação de contas de adiantamento, ocorrendo no 

próprio processo de concessão, representando economia de recursos humanos e materiais. 

4.2.3 Atividades realizadas 

A UNFIN, composta pelas 3 supervisões, Supervisão de Gestão Orçamentária – 

SUGOR, Supervisão de Contabilidade Governamental – SOGOV e Supervisão de Gestão de 

Receitas Próprias – SUREP, desenvolveu no decorrer do primeiro trimestre as atividades 

elencadas no quadro abaixo:  



Quadro 41 – Atividades relacionadas à execução orçamentária e financeira

ATIVIDADES REALIZADAS

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 à jurisdicionado 

Orientação à executores 

 

4.3  Coordenadoria de Licitação de Contratos (COLIC)

4.3.1 Atribuições da Unidade 

 Gerenciar e executar atividades inerentes à aquisição de

consumo; contratação de obras e serviços em geral, bem como gestão de convênios e 

contratos administrativos firmados pelo Tribunal.

4.3.2 Inovação/Avanços 

 Utilização, como parâmetro, nos E

contidas na Portaria nº409

 Acréscimo, nos editais, de cláusulas relativas à 

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

 Implantação e Utilização de mecanismos eletrônicos de gestão e fiscaliz

Contratos do TCE (SCO); 

 Estudos, pesquisas e elaboração do Manual de Gestão e Fiscalizaçã

Administrativos do TCE. 

    

4.3.3 Atividades realizadas 

A COLIC gerenciou e executou diversas atividades relacionadas às contratações 

públicas realizadas por este Tribunal, dentre as quais, destaca

pregões eletrônicos; emissão de 21 (vinte e um) pareceres, dos quais 14 (quatorze) foram 

emitidos pela Assessoria Jurídica junto à COLIC;

instrumentos contratuais, 116 (cento e dezesseis) comunicações, 11 (on

cumprimento de sentença e 43 (quarenta e três) publicações. 

2

43
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Atividades relacionadas à execução orçamentária e financeira 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Processos de Prestação de Contas por Adiantamento 

Acompanhamento e Controle 

Adequação qualitativa e quantitativa do orçamento 

Processos referentes a multas FUMTEC - análise e despacho 

4.3  Coordenadoria de Licitação de Contratos (COLIC) 

e executar atividades inerentes à aquisição de bens patrimoniais e de 

contratação de obras e serviços em geral, bem como gestão de convênios e 

contratos administrativos firmados pelo Tribunal. 

tilização, como parâmetro, nos Editais e Minutas de Contrato das disposições 

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

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

me art. 3º da Lei nº 8.666/1993; 

Implantação e Utilização de mecanismos eletrônicos de gestão e fiscaliz

 

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

Administrativos do TCE.  

    

gerenciou e executou diversas atividades relacionadas às contratações 

públicas realizadas por este Tribunal, dentre as quais, destaca-se a realização d

emissão de 21 (vinte e um) pareceres, dos quais 14 (quatorze) foram 

sessoria Jurídica junto à COLIC; formalização de 24 (vinte e quatro) 

instrumentos contratuais, 116 (cento e dezesseis) comunicações, 11 (onze) registros de 

cumprimento de sentença e 43 (quarenta e três) publicações.  

7
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Orientação a executores
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Das licitações realizadas no primeiro trimestre, o TCE/MA obteve uma economia de 

R$ 76.116,00 (setenta e seis mil cento e dezesseis reais), em relação aos valores inicialmente 

estimados para as contratações. 

Quadro 42 – Atividades relacionadas à execução orçamentária e financeira 

MODALIDADE ESPÉCIE QTDE 

 
 
 
 
 

PARECERES DA SUPEC 

Aditivo de prorrogação 2 

Aditivo de prorrogação/reajuste 2 

Aditivo valor/prazo 0 

Aditivo de valor (acréscimo ou supressão) 1 

Revisão 0 

Repactuação 0 

Reajuste 2 

Outros 0 

TOTAL 7 

 
 
 

COMUNICAÇÕES 

Memorando 22 

Despacho 61 

Ofício 21 

Notificação 12 

Outros 0 

TOTAL 116 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARECERES  DA ASSESSORIA 
JURÍDICA 

Dispensa de licitação 0 

Pagamento de indenização 0 

Aditivos aos contratos 3 

Aplicação de penalidade 0 

Reajuste/revisão/repactuação  2 

Análise da minuta do contrato 0 

Termo de doação 0 

Inexigibilidade de licitação 0 

Termo de adesão 0 

Convênios 4 

Termo de adesão à ata de registro de preços 0 

Análise de edital de licitação 4 

Outros 1 

TOTAL 14 

 
 

LICITAÇÃO 

Pregão eletrônico 3 

Pregão presencial 0 

Concorrência 0 

Outros 0 

TOTAL 3 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

Aditivos 3 

Apostilamento 3 

Ata de registro de preços 11 

Contratos 4 

Erratas 3 

Termo de reconhecimento de dívida 0 

Outros 0 

TOTAL 24 

PROCESSOS DE APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE 

Notificações/Relatórios de Defesa/Relatórios de 
Recurso/Termos de Aplicação de Penalidade 

0 

TOTAL 0 

OUTROS Registro de Cumprimento de Sentença 11 

TOTAL 11 
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Quadro 43 – Publicações de licitação no trimestre 

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE 

Avisos de licitação*  4 

Resenhas 35 

Outros** 4 

TOTAL 43 

*Há duas publicações que se referem a dois processos que foram agendados para abril de 2018 (PE 003 e 004/2018), pregões que 
constarão do relatório do segundo trimestre. Ademais, cumpre observar que um dos Pregões elencados foi publicado em 
dezembro de 2017, tendo a sessão sido realizada em janeiro de 2018.  
** Tratam-se das publicações efetuadas no DOE/MA de Terceiros. 

Quadro 44 – Detalhamento das licitações realizadas 

PROCESSO 
IDENTIFICAÇÃO 

LICITAÇÃO 
OBJETO 

VALOR 
ESTIMADO 

VALOR 
ADJUDICADO 

ECONOMIA ADJUDICATÁRIO(S) 

10218/ 2017 PE 019/2017 
Registro de Preços para 
eventual aquisição de 
materiais de consumo 

216.372,70 152.040,00 64.332,70 

R&S Alimentos/ GAL 
Bender/Sue-Ellen M 
P dos Santos/LH 
Durans Pinheiro 

10026/2017 PE 001/2018 
Aquisição de 
equipamentos de 
coleta seletiva 

12.514,61 6.700,00 5.814,61 
Vidente Construções 
e Comércio LTDA 

5901/ 2017 PE 002/2018 

Registro de Preços, 
exclusivo para ME/ EPP, 
para eventual aquisição 
de cartões de 
proximidade, 
smartcards, padrão 
Mifare 4k e acessórios 

18.464,69 12.496,00 5.968,69 
C & C Controle de 
Ponto e Acesso 

VALOR TOTAL ADJUDICADO 247.352,00 171.236,00 76.116,00 
 

OBS: No 1º trimestre não houve contratação, por licitação, pelo FUMTEC e não houve contratação direta.  

4.3.4 Outras atividades 

 Elaborar Edital de Licitação; analisar Termos de Referência e Projetos Básicos; fase 

interna e externa da licitação; alimentar e acompanhar os diversos sistemas de 

controle (SACOP, SCO; Transparência; Publicações etc.) 

 Realizar o gerenciamento de todos os Contratos/Convênios em que o TCE é parte. 

 Analisar e Emitir Parecer sobre Reajuste, Repactuação, Revisão, Aditivos, 

Apostilamentos, Termo de Reconhecimento de Dívida etc.;  

 Publicar Nota de Empenho/Contrato/Aditivo; elaborar Aditivo/Apostilamento/Termo 

de Reconhecimento de Dívida;  

 Elaborar Análise de Defesa/Análise de Recurso (penalidades); inserção das Notas de 

Empenho, Contratos, Aditivos, Termo de Reconhecimento de Dívida e Apostilamento 

no SACOP e SCO. 

 Atendimento/Consultoria a outras Comissões de Licitação /Pregoeiros de outros 

órgãos públicos do Estado e Municípios (pessoalmente e por telefone) e 

questionamentos ou pedidos de informações sobre licitações de outros órgãos feitos 

por terceiros(cidadãos) ou licitantes. 

 Responder eventuais Auditorias realizadas pelo Controle Externo. 
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4.4 Coordenadoria de Patrimônio (COPAT) 

4.4.1 Atribuições da Unidade 

 Propor normas, políticas e diretrizes relativas à gestão patrimonial do TCE/MA;  

 Adotar medidas necessárias à proteção e à conservação do patrimônio, inclusive 

mediante securitização, propositura e uso de soluções corporativas fornecidas por 

recursos de computação;  

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

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

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

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

Tribunal;  

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

relativos ao registro de bens imóveis de propriedade do Tribunal;  

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

Tribunal;  

 Organizar e controlar o cadastro de fornecedores do Tribunal;  

 Gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação necessárias ao 

desempenho de sua competência; e desenvolver outras práticas inerentes à sua 

finalidade. 

4.4.2 Atividades realizadas 

 Foram realizados procedimentos administrativos referentes à cotação de preços, 

elaboração de  termos de referência, levantamento de demandas para eventual e 

futura contratação de materiais de consumo e bens permanentes, cadastramento de 

fornecedor no SIAGEM (Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados 

e Municípios), lançamento de notas fiscais no SIAGEM, elaboração de contratos de 

empenhos, execução de atas de registros de preços decorrentes de processos 

licitatórios finalizados em 2017 (9477/2017, 5839/2017, 1854/2017, 5901/2017, 

6613/2017 e 10218/2017), recebimento e conferência de materiais de consumo e 

permanentes, lançamentos de notas fiscais no sistema de controle próprio do 

Tribunal- E-MAT, distribuição de materiais de consumo aos diversos setores conforme 

as demandas.   

 Foram instaurados processos administrativos visando a aquisição de materiais de 

consumo e permanentes, ainda não concluídos, conforme a seguir: 1816/2018 

(visando a aquisição de aparelho de telefonia do tipo digital para ser instalado na 

COSES), 1209/2018 (Aquisição de copos/taças/garrafas/jarras (Comitê de 

sustentabilidade), 2430/2018 (Aquisição de quadros brancos (lousas) magnéticos(as) 

para EXCEX). 

 Inclusão/alteração de usuários no E-mat; Relatórios para compor a Prestação de 

Contas Anual do TCE de acordo com o Decreto 33.533/2017; Relatórios para compor a 

Prestação de Contas Anual do TCE de acordo com a IN TCE n.º 26/2011; Levantamento 

de necessidades de reparos de Bens Permanentes nos setores localizados no 2º andar.  

Descarte dos Bens Permanentes considerados irrecuperáveis, de acordo com o parecer 

01/CPDB/2017 – Comissão Permanente de Desfazimento de Bens, após autorização do 

Presidente, conforme consta das fls. 28-29 do Processo 10235/2017.   
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4.5  Unidade de Infraestrutura (UNINF) 

4.5.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, organizar, gerenciar, fiscalizar, adquirir e controlar as atividades 

administrativas relativas à gestão de contratos terceirizados de serviços continuados 

tais como: Operação e manutenção de veículos; Ampliação, modificação e manutenção 

predial; Operação e manutenção de telefonia fixa e telefonia móvel pessoal; Limpeza, 

conservação, higienização e jardinagem;  Fornecimento de energia elétrica e água; 

Recepção, copeiragem e serviços gerais; Operação e manutenção de elevadores; 

sistemas de refrigeração, aparelhos de ar condicionado e Split; Manutenção da central 

de PABX; Reprografia e encadernação de documentos; Dedetização, desratização e 

descupinização.  

Essas atividades são desenvolvidas pelas 4 (quatro) supervisões que compõem a 

UNINF a saber: SUENG – Supervisão de Serviços de Engenharia; SUARQ – Supervisão de 

Serviços de Arquitetura; SUSET – Supervisão de Serviços de Transporte; SUSAP – Supervisão de 

Serviços de Apoio.  

4.5.2 Atividades realizadas 

4.5.2.1  Informações gerais de consumo e manutenções 

Quadro 45 -  Dados de controle de consumo de Itens atinentes a Infraestrutura 

ITENS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 
TOTAL 

TRIMESTRE 
Cópias xerográficas (Unid) 15.680 5.683 8.190 29.553 

Encadernações (Unid) 21 40 79 140 

Energia Elétrica (CEMAR)  R$  60.846,52 R$ 54.420,62 R$ 62.179,35 R$ 177.446,49 

Telefonia Fixa (CLARO)  R$        649,21 R$   1.194,02 R$       920,61 R$     2.763,84 

Telefonia Móvel (CLARO)  R$    8.829,42 R$   8.911,64 R$    8.061,38 R$   25.802,44 

Manutenção Telefonia Fixa (L. dos 
Santos Coelho)  

R$    1.480,00 R$       300,00 R$       530,00 R$      2.310,00 

Manutenção de PABX (Forte 
Engenharia)  

R$        937,00 R$       937,00 R$       937,00 R$      2.811,00 

Entrada de Visitantes (Unid.) 567 442 610 1.619 

 

Quadro 46 -  Evolução mensal do serviço de cópias e encadernações 
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Quadro 47 -  Evolução mensal do consumo de energia elétrica e telefonia móvel 

 

Quadro 48 -  Evolução mensal dos gastos com telefonia fixa e manutenção 

 

 

4.5.2.2  Supervisão de Serviços de Engenharia – SUENG 

4.5.2.2.1 Área de Manutenção Predial 

 Troca de compressor e capacitor de aparelhos do tipo split  em vários setores; 

 Retirada de vazamentos e reposição de gás em aparelhos  do tipo split em diversos 

setores; 

 Manutenção de torres de resfriamento e Chiller do sistema de ar condicionado 

Central; 

 Reparo com substituição de capacitor e placas em aparelhos vários setores; 

 Limpeza dos slipts do primeiro andar e inicio da limpeza no segundo andar; 

 Acompanhamento mensal de serviços de manutenção dos elevadores, ar 

condicionado, fornecimento de energia elétrica e reprografia, telefonia fixa e móvel, 

serviços de limpeza e de copeiragem; 

 Execução de Aditivo ao contrato das empresas: Copystar (reprografia), Tropical Ar (ar 

condicionado), Verma Elevadores (manutenção elevadores); Athos (copeiragem), 

Maranata (limpeza), Forte Engenharia (telefonia fixa e manutenção PABX), Claro 

(telefonia móvel). 

4.5.2.2.2 Área de Reformas e Serviços de Engenharia no Prédio Sede: 

 Acompanhamento de execução do revestimento de pele de vidro (1.700m²); 

 Acompanhamento de execução da guarita de entrada do prédio sede TCE-MA 

 Acompanhamento de execução de piso ,alvenaria ,pintura, instalações elétricas, 

hidráulicas, esgoto e sanitárias, combate a incêndio e rede estruturada do 2º 

Pavimento; 

 Acompanhamento de execução da infra e superestrutura da casa de grupo gerador; 
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 Acompanhamento de execução rede de esgoto, drenagem pluvial, rede de GLP (gás 

liquefeito de petróleo);  

 Acompanhamento de execução piso em bloco sextavado do estacionamento externo  

e passeio; 

 Acompanhamento de readequação e execução do projeto de climatização. 

4.5.2.3  Supervisão de Serviços de Arquitetura – SUARQ 

4.5.2.3.1 Área de Planejamento Arquitetônico 

 Elaboração de primeira revisão no Projeto Arquitetônico de Ocupação do 2º 

Pavimento do Prédio Anexo do TCE-MA, tendo em vista a necessidade de melhor 

acomodação de estrutura de equipamentos de rede lógica; 

 Elaboração de segunda Revisão no Projeto Arquitetônico de Ocupação do 2º 

Pavimento do Prédio Anexo do TCE-MA, tendo em vista a necessidade de acolhimento 

de ramais de tubulações existentes com deslocamento comprometido; 

 Retomada dos serviços de elaboração do termo de referência para Registro de Preços 

de Serviços de Marcenaria, com o processo de fechamento dos desenhos técnicos que 

compõem os projetos de marcenaria especial para os dois prédios da sede; 

 Início dos levantamentos quantitativos e qualitativos que subsidiarão termo de 

referência para aquisição de mobílias para prédio anexo, a iniciar-se; 

 Apoio administrativo na elaboração de relatórios técnicos para a unidade de 

Infraestrutura e auditorias realizadas no órgão; 

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

Prédio Anexo, a saber: aspectos acústicos, luminotécnicos e detalhes arquitetônicos; 

 Elaboração de pesquisas e análises para implementação de ações de sustentabilidade 

dentro da estrutura física da sede, tais como certificações de padrões de ecologia para 

confecção e compra de peças de mobiliário, assim como análise qualitativa da água da 

sede, para fins de utilização de bebedouros filtrantes; 

 Apoio e supervisão de mudanças de layouts simples (sem divisórias) em setores 

diversos, conforme solicitação; 

4.5.2.4 Supervisão de Serviços de Apoio – SUSAP 

4.5.2.4.1 - Área de Conservação e Manutenção das Instalações Prediais e dos Bens 

Patrimoniais. 

 Substituição de trincos nos gabinetes dos Conselheiros Blecaute, Washington e na 

Ouvidoria e UTCEX4; 

 Aplicação de Manta em toda cobertura do prédio para cessar goteiras; 

 Retirada de entulho (30 metros) da rede de esgoto;  

 Troca de assento de vazo sanitário banheiro feminino do 2º andar e masculino do 1º 

andar; 

 Remanejamento de lâmpadas nas salas da UTCEX 1, 2, 3, 4 e 5; 

 Reposição de aparelho novo na portaria; 

 Lavagem de 2 (duas) cadeiras de almofada da SUVID e SUSAP; 

 Instalação de Persiana da UTCEX 1, e aplicação de película nas janelas dos gabinetes do 

Conselheiro Edmar Cutrim; 

 Conserto de forros das salas da UNINF, SUSAP e do estacionamento do Conselheiro 

Substituto. 
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4.5.2.4.2 - Área de Controle de Recepção e Estacionamento 

 Foram recepcionados e identificados cerca de 1.619 (mil seiscentos e dezenove) 

visitantes, os quais foram orientados  até a chegada ao seu destino; 

 Monitoramentos dos veículos oficiais e suas devidas observações; 

 Foram feitas 08 (Oito) autorizações de permanência dando acesso a 14 (Quatorze) 

pessoas a permanecerem no prédio fora do horário de expediente. 

4.5.2.4.3 - Área de Copeiragem 

 Preparar e servir café, lanche, água para os Conselheiros, funcionários e visitantes; 

 Lavagem e higienização de todos os utensílios da copa. 

 

4.5.2.4.4 - Área de Serviços Gerais 

 Organização e locomoção de processos; 

 Reposição de água nos bebedouros; 

 Transportar mesas e cadeiras. 

 

4.5.2.5 Supervisão de Serviços de Transporte  – SUSET 

Quadro 49 - Quilometragem dos veículos no trimestre 

MÊS TOTAL KM RODADOS 

Janeiro 1817 

Fevereiro 1711 

Março 1958 

TOTAL DE KILOMETRAGEM 5486 

Quadro 50 - Despesas com veículos 

 

 

TIPO DE DESPESA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 
TOTAL 

TRIMESTRE 

Despesas com Manutenção e 
Reposição de Peças e Assessórios 

R$ 16.225,50 R$ 13.651,80 R$ 32.562,90 R$    62.440,20 

Despesas com Consumo de 
Combustíveis de Lubrificantes  

R$ 14.180,76 R$ 13.293,00 0 R$    27.473,76 

Despesas com Locação de Veículos 0 R$      954,00 R$ 46.746,00 R$    47.700,00 

TOTAL R$ 30.406,26 R$ 27.898,80 R$ 79.308,90 R$ 137.613,96 
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4.6 Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTEC) 

4.6.1 Atribuições da Unidade 

 Propor políticas e diretrizes de tecnologia da informação e coordenar as ações dela 

decorrentes, de modo a dotar o Tribunal e as unidades da Secretaria do Tribunal de 

atividades e de soluções corporativas, que permitam a produção, o armazenamento, a 

transmissão, o acesso e uso da informação, inclusive para fins de atendimento à Lei 

12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), de modo a 

contribuir com a implementação das estratégias e dos resultados da organização.  

4.6.2 Inovação/Avanços 

Utilização do sistema de Prestação de Contas anual eletrônica - ePCA. 

4.6.3 Atividades realizadas 

4.6.3.1 Gestão da Tecnologia da Informação 

Quadro 51 - Softwares em desenvolvimento no trimestre 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

SAAP/CESMA – Municipais executivo e legislativo (alterações de sistema e recepção dos dados) 

SAAP/CESMA – Estado do Maranhão (Desenvolvimento do sistema) 

SAAP/CESMA – Início de desenvolvimento do módulo folha de pagamento 

SAAP/Inatividade – Correções de bugs e melhorias de desempenho 

WEB SERVICE SACOP – Melhorias técnicas no sistema de exportação de informações 

SACOP – Criação de relatórios gerenciais 

SACOP – Desenvolvimento de novas funcionalidades referentes ao contrato / contratante 

SACOP – Atualização do código 

OBRA LEGAL – Modelagem e desenvolvimento do sistema 

SAE – Implementação do caso de uso Encerramento do Exercício 

EPCA – Desenvolvimento do Sistema e  de relatórios gerenciais para disponibilização à comunidade 

FINGER -  Implementação da automatização do relatório de transparência dos municípios 

FINGER (em desenvolvimento) -  Implementação da automatização do relatório Quadrimestral  e Semestral de Gestão Fiscal 

Portal da Transparência dos Municípios -  Remodelagem completa do portal 

Portal de Gestores Inadimplentes – Remodelagem completa da interface 

Sistema Integrado de Fiscalização(em desenvolvimento) – Automação do relatório de Contas de Governo 

Sistema Integrado de Fiscalização(em desenvolvimento) – Automação do relatório de Contas de Governo 

Sistema Integrado de Fiscalização(em desenvolvimento) – Automação do relatório de Contas de Gestão 

Sistema Integrado de Fiscalização(em desenvolvimento) – Automação do relatório de Acompanhamento 

Desenvolvimento do sistema de prontuário eletrônico do paciente 

Desenvolvimento do sistema de avaliação Anual de Saúde 

IEGM (em desenvolvimento) – Versão do sistema para dispositivos móveis 

IEGM (em desenvolvimento) – Desenvolvimento do Portal do IEGM 

Consulta de Processos Digital – Adaptações referentes ao novo modelo de prestação de contas 

Ouvidoria – Inclusão de novo tipo de demanda (Defesa) 

SAE Importação – Desenvolvimento do módulo de Importação de dados do SAE  e relatórios 

Sanções – Ajustes na Interface 

 

Quadro 52 - Atividades de suporte desenvolvidas no trimestre 

ATIVIDADES DE SUPORTE 

Implementação de Cluster Wildfly 9.0.2 

Implementação de Cluster Wildfly 11 

Implementação de servidor de banco de dados Postgresql 9.5  

Suporte técnico ao cluster Vmware 
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Suporte  e acompanhamento ao sistema de importação SAE 

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

Implementação de Storage de altíssima performance SSD 

Implementação do sistema de roteamento BGP (em andamento) 

Suporte e manutenção do FW Checkpoint 

Suporte e manutenção da pagina do TCE 

Criação do portal da transparência 

Criação do portal ECONEX 

Suporte e manutenção do serviço de email (ZIMBRA) 

 Em face do contrato Nº 06/CLC/CG, referente 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 deu continuidade à fiscalização na distribuição e prestação dos 

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

novos e legados (computadores, notebooks e impressoras). 

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

informática 600 (seiscentos) computadores, 50 (cinquenta) notebooks e 65 (sessenta e cinco) 

impressoras multifuncionais, todos ativos novos, que totalizam 675 (seiscentos e sessenta e 

cinco) equipamentos. 

 Fiscalização de todo o trabalho executado pela Empresa no Órgão, através de pesquisa sobre a 

qualidade do atendimento aos usuários. De um total de 1794 (um mil setecentos e noventa e 

quatro) atendimentos, 64 foram respondidos dos quais 63 (sessenta e três) tiveram avaliação 

positiva, enquanto 01 (uma), negativa, o que equivale respectivamente a  98,44%, e  1,56%. 

Quadro 53 - Quantidade de atendimentos aos usuários internos 

ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS INTERNOS DO TCE/MA QUANTIDADE 

Atendimento ao usuário em 1º nível 27 

Atendimento ao usuário em 2º nível 84 

Atendimento ao usuário em 3º nível 1.028 

TOTAL 1.139 

Quadro 54 - Atividades de atendimento ao usuário de TI 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Gerenciamento de todo o parque tecnológico do TCE/MA 

Assessoria e Suporte técnico aos usuários 

Manutenção do cabeamento estruturado do TCE em diversos pontos de rede do TCE 

Reparo em 02(dois) AP´s da rede WIFI do TCE 

Suporte na digitalização de documentos do: SUAPE/ARQUIVO,  SUPED e CTPRO 

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

Manutenção no sistema dos correios SIGEP no CTPRO 

Monitoramento do ambiente de rede (Central de Serviços HPService Manager) 

Substituição de dois micros ponto eletrônico 

Substituição da base do monitor em duas máquinas do ponto eletrônico 

Reparo em 03 (três) impressoras HP j4660 

Remanejamento de impressoras e computadores 

Quadro 55 - Outras atividades desenvolvidas pela SUTEC 

Outras atividades de desenvolvidas 

Manutenção no Sistema MENTORH 

Manutenção do sistema de CFTV 

Fiscalização, supervisão e monitoração da central de serviços (microcity) 
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5 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO 

5.1  Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (OUVID) 

5.1.1 Atribuições da Unidade 

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

instituição e qualquer cidadão do estado e país.  

 Canal adequado para receber denúncias, críticas, reclamações, sugestões, solicitações 

de informações e elogios sobre qualquer assunto ligado à atuação do TCE ou a atos de 

qualquer um de seus fiscalizados. 

A implantação da Ouvidoria do TCE-MA, sinaliza sua disposição em dialogar de forma cada vez 

mais franca com a coletividade. Cabe ao cidadão fazer bom uso dessa ferramenta, utilizando seu potencial 

para exercer o direito constitucional e de também controlar os gastos públicos, com a autoridade de quem 

sabe melhor que ninguém onde os recursos são necessários. 

Cumprindo o disposto no art. 17, da Resolução TCE/MA Nº 207/2013 e o inciso IX, do art. 98-A 

do Regimento Interno, o presente relatório desta Unidade é referente ao primeiro trimestre de 2018, 

contendo projetos em andamento, atividades desenvolvidas, bem como a estatística das demandas 

recebidas. 

5.1.2 Atividades realizadas 

5.1.2.1 Projetos 

 O Conselheiro Ouvidor aguarda resposta da FIEMA e SESI, para que o Tribunal de Contas do 

Estado, por meio da Ouvidoria, possa participar como apoiador institucional do Projeto 

RELIX, executado pelo Instituto Origami, de Pernambuco, em parceria com a Federação das 

Indústrias do Maranhão e o SESI local. O projeto RELIX (Recuse, Repense, Reduza, 

Reutilize, Recicle) é um projeto de educação ambiental criado para ajudar o Brasil a vencer 

uma das suas piores dificuldades que é reciclar apenas 2% do lixo produzido. Trata-se de um 

projeto multidisciplinar, composto por: apresentações teatrais educativas em escolas, 

indústrias, teatros e praças; doação de ecobicicletas coletoras concebidas e produzidas 

especialmente para os catadores; distribuição de cartilhas educativas com conteúdo 

dinâmico e atrativo; manual pedagógico para que professores trabalhem os temas em sala 

de aula; exposição fotográfica com o intuito de criar a consciência da necessidade de não 

apenas reciclar o lixo, mas de evitá-lo o máximo possível, entre outras ações. Ressalta-se que 

a participação da Ouvidoria e de outros setores do TCE/MA neste projeto depende da 

aprovação e execução da Federação das Indústrias do Federação das Indústrias do Estado do 

Maranhão - FIEMA e do Serviço Social da Indústria - SESI, instituições que executarão o 

projeto caso seja aprovado. 

 Outro projeto previsto é o Projeto de Sensibilização Interna, que pretende divulgar a 

Ouvidoria no âmbito interno do Tribunal de Contas, estimulando os servidores e 

colaboradores a conhecer a Unidade, sua importância e seu papel; como apresentar 

uma manifestação, esclarecer dúvidas e ajudar a melhorar não só os nossos serviços, 

mas do Tribunal como um todo. 

5.1.3 Outras atividades 

 A Ouvidoria participou do Encontro de Controle Social na Gestão Pública, realizado no 

dia 8 de março, no Auditório do TCE, com o objetivo de promover a formação de 
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auditores sociais, através de palestras e oficinas, apresentando as ações de orientação, 

fiscalização e controle desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

O evento foi fruto de uma parceria entre TCE e OAB/MA e contou com a participação 

de diversas entidades da sociedade civil organizada como sindicatos; associações 

comunitárias e de moradores; câmaras e secretarias municipais. Na ocasião, foram 

realizadas também oficinas nos laboratórios 1 e 2.  

 Promovido pela Controladoria Geral da União - CGU, Reclame Aqui e Banco Nacional 

de Desenvolvimento Social – BNDES e com o apoio do Hotel Urbano, participamos do 

Ouvidoria 3.0 - Construindo o futuro, evento que aconteceu nos dias 12 e 13 de março,  

no Teatro do BNDES no Rio de Janeiro.  Foi proferida uma palestras com o tema "Os 

Desafios e Novos Paradigmas das Ouvidorias", com o objetivo de apresentar as boas 

práticas das empresas privadas para a gestão pública e vice-versa. Na oportunidade 

foram abordados outros assuntos como: O Novo Consumidor; Desburocratização; 

Acesso à Informação, Controle Social e Liberdade de Expressão; A Ouvidoria e a 

Construção do Futuro, dentre outros. Os assuntos foram apresentados por técnicos de 

órgãos da Administração Pública como CGU, MPF e ENAP e de gandes empresas 

brasileiras e multinacionais como Volkswagen, Reclame Aqui, Hotel Urbano, Magazine 

Luiza e OLX, além de entidades da sociedade civil, como Observatório das Favelas, que 

apresentou palestra sobre Participação Social, Inclusão Digital e Políticas Urbanas. 

 O Conselheiro Ouvidor do TCE-MA, Washington Luiz, participou da Audiência Pública 

de Controle Social e Cidadania realizada no município de Viana. O evento faz parte da 

Rede de Controle, formada por órgãos federais, estaduais e municipais, como  

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas 

da União (TCU), Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), Ministério Público 

Federal (MPF), Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), Tribunal de Contas 

do Estado do Maranhão (TCE-MA), Secretaria de Transparência e Controle do Estado 

do Maranhão (STC-MA) e Controladoria Geral do Município de São Luís, dentre outros. 

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

fiscalização, auditoria e controle interno e externo, têm o objetivo de formar 

“Auditores Sociais” para promover ações voltadas para o monitoramento da gestão 

pública, a fim de diagnosticar e combater a corrupção, incentivar e fortalecer o 

controle social, compartilhar informações e documentos e ainda fomentar o 

intercâmbio de experiências e a educação fiscal para a cidadania.  

 Desde maio de 2015, a Ouvidoria, quando solicitada, passou a emitir, em situação 

específica, certidão Nada Consta para pessoa física ou jurídica, além de atendimento 

às manifestações cadastradas. A Ouvidoria também atende ligações telefônicas por 

intermédio do serviço de 0800, disponível de segunda a sexta-feira, das 8 h às 14 h. 

 
Quadro 56 – Gestão de Indicadores da Ouvidoria 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO 1º TRIMESTRE 2018 
Comunicação de Irregularidades 27 
Denúncia 15 
Pedidos de Acesso à Informação 29 
Reclamação/Crítica 05 
Sugestão 04 
Elogio 00 

TOTAL 80 
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6  MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

6.1 Atribuições da Unidade 

 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.  

 

6.2 Atividades realizadas 

6.2.1 Atividades Extraprocessuais 

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

pré-inscrição na dívida ativa de 36 (trinta e seis) Acórdãos do TCE-MA que aplicaram multas a 

jurisdicionados, totalizando R$ 4.207.452,53. Tais medidas atendem à Resolução TCE/MA nº 

214 de 30/04/2014. 

6.2.2  Atividades Processuais 

No decorrer do primeiro trimestre ingressaram neste MPC, 1106 (um mil centos e 

seis) processos de diversas naturezas. Foram emitidos no exercício,  727 (setecentos e vinte e 

sete) pareceres, conforme quadro demonstrativo anexo. 

Quadro 57– Relatório de produtividade do MPC 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES DO 
MPC/NATUREZA 

QTDE PROCESSOS 
DISTRIBUÍDOS 

QTDE PARECERES 
EMITIDOS 

Acompanhamento 1 0 

Acompanhamento da Gestão Fiscal 0 0 

Acompanhamento da Gestão Rec. Vinculados 0 0 

Adiantamento 0 0 

Admissão 0 0 

Aposentadoria 128 68 

Auditoria 3 7 

Comunicado 1 2 

Concorrência 0 1 

Consulta 13 7 

Contrato 38 21 

Convênio 1 0 

Denúncia 17 11 

Diárias e Passagens Aéreas 0 0 

Dispensa de Licitação 0 0 

Documentação de Prestação de Contas 0 1 

Encaminha Cópia de Documento 11 7 

Encaminha Cópia de Sentença Trabalhista 1 0 

Inexigibilidade de Licitação 0 0 

Impugnação 0 0 

Licitação 8 2 

Manifestação em Ouvidoria 7 2 

Pensão 46 22 

Plano de Fiscalização 0 1 

Prestação de Contas Anual de Gestão 47 30 
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Prestação de Contas Anual de Governo 4 2 

Prestação de Contas Anual de Prefeito 55 52 

Prestação de Contas de Adiantamento 4 0 

Prestação de Contas de Contrato 0 1 

Prestação de Contas de Convenio 0 0 

Prestação de Contas do Presidente de Câmara 64 31 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades 
da Administração Indireta 

12 10 

Processo Eletrônico de Aposentadoria 179 82 

Projeto 0 0 

Recurso de Reconsideração 1 1 

Recurso de Revisão 2 8 

Reforma Ex-ofício 0 0 

Relação de Adiantamentos 0 0 

Relatório de Auditoria 1 2 

Relatórios 0 0 

Representação 107 55 

Requerimento 6 4 

Requerimento de Servidor 0 0 

Resenha de Contrato 0 0 

Retificação de Aposentadoria (documento) 2 3 

Retificação de Pensão 1 1 

Revisão de Proventos 0 0 

Solicita auditoria 0 0 

Solicita informação 0 0 

Solicita providências 0 0 

Solicitação 9 4 

Solicitação de cópias de documentos 0 0 

Termo Aditivo 5 2 

Termo de Adesão (documento) 0 0 

Tomada de Contas 0 3 

Tomada de Contas dos Gestores da 
Administração e dos Fundos 

0 1 

Tomada de Contas dos Gestores da 
Administração Direta 

32 23 

Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos 
Municipais 

168 134 

Tomada de Contas Especial 121 119 

Tomada de Preço 0 0 

Transferência para a Reserva 11 7 

TOTAL 1106 727 

 

6.3 Outras atividades 

Os Procuradores de Contas receberam a premiação "Talentos do Ministério Público 

de Contas Brasileiro" pela atuação na questão das contratações de escritórios advocatícios 

para recuperação de diferença do FUNDEF. 
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7 ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO (ESCEX) 

7.1 Atribuições da Unidade 

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. De acordo com o disposto nos art. 2º da 

Portaria TCE/MA nº 342, de 04 de março de 2013 suas atribuições são: 

 Promover o desenvolvimento educacional de servidores e colaboradores do Tribunal 

de Contas; 

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

 Promover a formação e a integração de novos servidores; 

 Promover ações educativas voltadas ao público externo que possam contribuir a 

efetiva cidadania; 

 Oferecer suporte metodológico e logístico à 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. 

7.2  Inovação/avanços 

 Criação de uma base de dados para reserva de salas, que incluem: inclusão, pré-

autorização e remoção da reserva de salas. Via portal, o chefe imediato pode 

desautorizar a reserva; 

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

seminários; 

 Autorização do lay-out do visual do portal. 

 

7.3 Atividades realizadas 

Quadro 58 – Ações educacionais desenvolvidas pela ESCEX 

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

Curso com desembolso 2 60 60 32 93.333,34  

Curso sem desembolso 1 600 288 5 -  

Congresso 0 0 0 0 -  

Simpósio 0 0 0 0 -  

Seminário 0 0 0 0 -  

Fórum 0 0 0 0 -  

Encontro 1 120 120 1 -  

Workshop 2 120 120 1 -  

TOTAL 4 780 468 38,0 93.333,34  
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Quadro 59 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BIBLIOTECA – POR TIPO TOTAL 

Processamento técnico (registro, classificação, indexação e classificação de publicações) 14 

Empréstimo de publicações 32 

Pesquisa local, Estudo, Leitura dos matutinos 16 

Pesquisa Bibliográfica 1 

Atendimento à solicitação de legislação oficial 6 

Inscrição de novo usuário 2 

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

Terceiros) 

236 

Formatação e inserção de Atos Normativos no sítio do TCE. 6 

Publicação de Portarias no Boletim Eletrônico 2 

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais 6 

 


