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1 SOBRE O TCE MARANHÃO 

1.1 Nossa história 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA foi criado pelo Decreto Lei 

nº 134, de 30 de dezembro de 1946, e instalado no dia 02 de janeiro de 1947 nas 

dependências do Palácio dos Leões, pelo então interventor federal Saturnino Bello, 

assumindo as atribuições do extinto Departamento Central de Contabilidade, como órgão 

fiscal da administração financeira do Estado. 

Até 1980, o TCE foi 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 das contas municipais voltaram a estar sob a 

responsabilidade do TCE. 

 

1.2 Competências e jurisdição 

O Tribunal de Contas tem sede na capital e jurisdição em todo o Estado do 

Maranhão. 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, são os principais cânones 

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

Quadro 1 – Competências essenciais e complementares do TCE/MA 

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS BASE FORMALIZAÇÃO 

Emitir Parecer Prévio Contas Anuais do Chefe 
do Poder Executivo 

Parecer Prévio + 
Relatório 

Julgar as Contas dos Gestores Prestação e Tomada de Contas Acórdão 

Apreciar a legalidade dos atos de pessoal para fins de 
registro 

Atos de Pessoal (Admissão/ 
Aposentadorias) 

Decisão 

Apreciar a legalidade de Atos e Contratos 
Administrativos 

Atos ou Contratos de que 
resulte receita e despesa 

Decisão 

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

Planos de Auditorias Relatório de 
Auditoria 

 

COMPETÊNCIAS COMPLEMENTARES BASE FORMALIZAÇÃO 

Fiscalizar a distribuição da cota-parte do ICMS e do 
IPVA 

Relatórios fornecidos pelo 
Poder Executivo Estadual 

Decisão 

Decidir sobre Denúncia que lhe seja encaminhada 
acerca de irregularidades ou ilegalidades 

Denúncia oferecida Decisão 

Processar e julgar as infrações administrativas contra as leis 
de finanças públicas (art. 5º. Lei nº 10. 028, de 19/10/2000) 

Relatórios da LRF e Prest. 
Anual Contas de Governo 

Acórdão 

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

Relatórios da LRF e 
Prestação Anual de Contas 
de Governo 

Decisão 

Alertar os poderes e órgãos jurisdicionados sobre 
comprometimento de limites e metas impostos pela 
LRF (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  

Consulta formulada Decisão (caráter 
normativo) 

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

Regimento Interno Inst. Normativa e 
Dec. Normativa 

Representar ao Poder Competente sobre 
irregularidades ou abusos apurados 

Irregularidades ou ilegalidade 
constatadas pelo TC 

Decisão 
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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 Estado do Maranhão e seus 217 municípios. 

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

competências para fiscalizar os recursos originalmente pertencentes ao ente 

federativo que está sob o âmbito de sua jurisdição. 

 Em razão da matéria – O Tribunal de Contas tem sua atuação subdividida em: 

Competências Essenciais (Constitucionais) e Competências Complementares (Legais). 
 

1.3 Estrutura organizacional 

 

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

Câmaras. O Plenário é integrado por sete Conselheiros e presidido pelo Presidente do 

Tribunal. Os Conselheiros Substitutos, em número de 03 (três), substituem os Conselheiros, 

em suas ausências e impedimentos legais. 

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

externo exercida pelo órgão - é estruturado de acordo com o estabelecimento nos artigos 

106 a 114, da Lei n. º 8.258/05 (Lei Orgânica do Tribunal) e suas alterações. 

O Tribunal dispõe de uma Secretaria regimental, atualmente subdividida em três 

Secretarias, que presta apoio técnico e executa os serviços administrativos do Tribunal de 

Contas, através das unidades organizacionais. A Lei Estadual nº 9.936, de 22 de outubro de 

2013 (D.O.E. de 24/10/2013), alterada pela Lei Estadual nº 11.170, de 25 de novembro de 

2019 (D.O.E. de 26/11/2019), define o atual organograma do TCE. 

Quadro 2 - Organograma do Tribunal 
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Quadro 3 - Composição do quadro de membros do Tribunal 

CONSELHEIROS 
 

 

 

 

 Joaquim Washington Luiz de Oliveira 
PRESIDENTE 

 

 

 
  

Álvaro César de França Ferreira 
VICE-PRESIDENTE 

João Jorge Jinkings Pavão 
CORREGEDOR 

José de Ribamar Caldas Furtado 
OUVIDOR 

   
Marcelo Tavares Silva 

 
Edmar Serra Cutrim Raimundo Oliveira Filho 
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CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS 
 

 

 

 

 

 
Antônio Blecaute Costa Barbosa Melquizedeque Nava Neto Osmário Freire Guimarães 

   

PROCURADORES DO MPC JUNTO AO TCE 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jairo Cavalcanti Vieira  
PROCURADOR-GERAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Douglas Paulo da Silva Flávia Gonzalez Leite Paulo Henrique Araújo dos Reis 
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1.4 Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

 

1. Joaquim Washington Luiz de Oliveira 
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: 21 de julho de 2021 a dezembro de 2022 

 

2. Álvaro César de Ferreira França 
Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: 21 de julho de 2021 a dezembro de 2022 

 

3. Raimundo Nonato Monteiro Cardoso 
Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
Função Comissionada de Gestor da Unidade de Finanças – UNFIN 

 

4. João Batista de Sousa Lima 
Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
Função Comissionada de Supervisor de Contabilidade Governamental 

 

  



 

11 | P á g i n a  
 

Nossa Missão

Fiscalizar e orientar a 
gestão pública em 

benefício da sociedade
(Plano Estratégico 2019-2027)

Transparência

Ética

Efetividade

Inovação

Sustentabilidade

Comprometimento

Nossa Visão de Futuro 
Ser reconhecido pela efetividade no controle da gestão pública. 

2 GESTÃO ESTRATÉGICA 

2.1 Plano Estratégico 

 

O Planejamento Estratégico do TCE/MA, com vigência de 2019 a 2027, focaliza a 

efetividade no controle externo da Administração Pública, apoiado no tripé tecnologia, 

inovação e aprendizado, reforçando, assim, a missão constitucional do Tribunal e a sua 

natureza de fiscal das contas públicas a serviço do cidadão. 

Quadro 4 – Missão, visão de futuro e valores do TCE/MA 
 

Quadro 5 – Mapa Estratégico 2019 -2027 
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2.2 Plano de Gestão 2022 - Ações e projetos 

 

O Plano de Gestão 2022 é o instrumento integrador dos esforços de 

aprimoramento de todas as unidades organizacionais do Tribunal, alinhados ao Planejamento 

Estratégico 2019-2027 e às prioridades da atual gestão. As ações e projetos vinculados ao 

Plano têm seus resultados monitorados e divulgados, bem como os demais projetos de 

melhoria e inovação informados pelas áreas. 

 

Quadro 6 – Plano de Gestão 2022 

Nº 
PROJETO/ 
INICIATIVA 

AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL 
PERSPECTIVA/ OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 01 Divulgar as ações 
do TCE/MA 

1- Acompanhamento das 
audiências públicas de Controle 
Social e Cidadania; 
2- Executar o projeto Conhecendo 
o TCE; 
3- Realizar o Programa de TV “TCE 
em pauta”. 

- Ampliação da divulgação das 
Audiências Públicas de 
Controle Social e Cidadania; 
- Exibição do Programa "TCE 
em pauta". 

ASCOM PROCESSOS INTERNOS-
Ampliar os instrumentos 
de transparência e de 
comunicação institucional 

 02 Desenvolver Nova 
Carta de Serviços 
do Tribunal 

Apresentar Nova Carta de Serviço 
do TCE e avaliação dos serviços 
prestados. 

Nova Carta de Serviço do 
TCE/MA. 

OUVID PROCESSOS INTERNOS - 
Ampliar os instrumentos 
de transparência e de 
comunicação institucional 

 03 Realizar a 
"Caravana da 
Ouvidoria" 

Realizar encontros em escolas 
públicas de ensino médio no 
Estado. 

Visitas a escolas públicas de 
ensino médio para divulgação 
do papel do TCE e da 
Ouvidoria. 

OUVID PROCESSOS INTERNOS - 
Ampliar os instrumentos 
de transparência e de 
comunicação institucional 

 04 Incentivar a 
criação de 
Ouvidorias nas 
Prefeituras e 
Câmaras 

Estimular a criação de Ouvidorias 
nos Municípios e Câmaras 
Municipais que ainda não a 
possuem, em cumprimento a Lei 
13.460/2017. 

Termo de acordo de 
cooperação com a FAMEM e 
outras entidades para 
incentivo à criação das 
Ouvidorias nos Municípios e 
Câmaras Municipais. 

OUVID PROCESSOS INTERNOS - 
Ampliar os instrumentos 
de transparência e de 
comunicação institucional 

05 Instrumentalizar 
o exercício do 
Controle Social 

1- Promover eventos tele 
presencial e/ou presencial para 
divulgar e estimular o controle 
social. 
2 - Produzir minivídeos para 
divulgar e estimular o controle 
social. 

- Série de Webnários sobre o 
Controle social das Políticas 
Públicas; 
- Série de minivídeos com 
temáticas para o controle 
social. 

ESCEX PROCESSOS INTERNOS-
Ampliar os instrumentos 
de transparência e de 
comunicação institucional 

06 Desenvolver 
programas de 
Comunicação 
Institucional 

1- Projeto "Diálogos 
Transparentes"; 
2- Projeto "Encontro com 
Escritores"; 
3- Projeto "Clube de Leitura 
"Maria Firmina dos Reis". 

- Eventos "Diálogos 
Transparentes"; 
- Encontro com escritores; 
- Formação de acervo cultural, 
especializado em literatura 
maranhense; Evento alusivo à 
comemoração do centenário 
de Maria Firmina dos Reis. 

ESCEX PROCESSOS INTERNOS - 
Ampliar os instrumentos 
de transparência e de 
comunicação institucional 

 07 Criar acervo 
móvel para o 
Memorial do 
TCE/MA 

Identificar, recuperar e 
disponibilizar móveis de valor 
histórico para o Memorial do TCE. 

Acervo de móveis de valor 
histórico para exposição 
permanente no Memorial do 
TCE. 

SEGES/  
COPAT 

PROCESSOS INTERNOS - 
Ampliar os instrumentos 
de transparência e de 
comunicação institucional 

08 Implantar o Aviso 
de Recebimento 
(AR) Digital 

Automatizar a forma de 
recebimento dos AR´s junto aos 
correios. 

Aviso de Recebimento Digital. SEGER/  
SEPRO 

PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

 09 Implantar a nova 
Lei de Licitação 
(Lei 14.133/2021) 

Readequar os procedimentos 
internos de acordo com a nova Lei 
de Licitação. 

Nova Lei de licitações 
incorporada aos processos de 
trabalho da COLIC. 

SEGES/  
COLIC 

PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

10 Implantar o novo 
modelo de 
Gestão de 
Contratos 

Readequar os processos de gestão 
de contratos 

Manual de gestão contratos  SEGES/  
COLIC 

PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

11 Implantar Sistema 
de Escrituração 
Fiscal Digital - 
EFD-Reinf 

1- Treinar equipes da área de 
finanças. 
2- Implantar rotinas. 

- Equipe da UNFIN habilitada 
no sistema; 
- Rotinas testadas e 
implantadas. 

SEGES/ UNFIN PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 
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12 Implantar Sistema 
de Cobrança de 
Multas 

1- Treinar equipes da UNFIN e 
demais setores interessados na 
cobrança de multas. 
2- Elaborar tutorial da ferramenta. 

- Equipes do Tribunal 
habilitadas para inserção de 
dados, consulta e orientação 
aos jurisdicionados; 
- Sistema rodando em 
formato Web e disponível no 
site do TCE. 

SEGES/ UNFIN PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

13 Definir e 
documentar 
fluxos de 
processos 

Identificar os macro processos do 
TCE/MA, definindo atribuições 
setoriais e fluxos processuais. 

- Novos fluxos de macro 
processos administrativos 

SETIN/ 
SEGES 

PROCESSOS INTERNOS- 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

 14 Inovar produtos e 
serviços com uso 
da Tecnologia da 
Informação 

1- Desenvolver solução para 
comunicação com o fiscalizado 
(Sistema Comunica); 
2- Intensificar a aplicação de novas 
metodologias com uso da TI; 
3- Implantação do Sistema de 
Informações para Controle (SINC). 

- Sistema Comunica; 
- Ampliação do uso de novas 
metodologias através da TI; 
- Melhoria do Sistema SINC. 
 

SETIN/ 
SEFIS 

APRENDIZAGEM - 
Promover a inovação e 
potencializar o uso da TI 

15 Orientar, treinar e 
capacitar 
Fiscalizados 

1- Realizar encontro anual de 
gestores públicos; 
2 - Capacitar gestores na aplicação 
dos instrumentos de 
planejamento governamental 
(PPA, LDO e LOA); 
3 - Treinar para uso dos sistemas 
do TCE – Treinamento SAAP; 
4 - Treinar para uso dos sistemas 
do TCE – Treinamento SACOP; 
5 - Treinar para uso dos sistemas 
do TCE – Treinamento SINC; 
6 - Capacitar na aplicação da Nova 
Lei de Licitações e Contratos. 
7 - Capacitar sobre a IN TCE/MA 
59/2020 - Fiscalização dos sítios 
e/ou portais da transparência 

- Encontro de Gestores; 
- “Treinamento ‘Planejamento 
Governamental (PPA, LDO, 
LOA)”; 
- Treinamento "Sistema 
SAAP"; 
- Treinamento "Sistema 
SACOP"; 
- Treinamento "Sistema SINC"; 
- Capacitação "Nova Lei de 
Licitações e Contratos 
Administrativos" - Fiscalizados. 
- Treinamento sobre a IN 
TCE/MA 59/2020. 

ESCEX PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar ações de 
orientação e de 
fiscalização concomitante 

16 Capacitar Corpo 
Técnico do 
TCE/MA (1) 

 Capacitar Corpo Técnico do 
TCE/MA em Riscos e 
Planejamento na Auditoria 
Concomitante. 
 

- Capacitação em "Análise de 
riscos de auditoria, utilização 
da matriz de riscos e 
efetividade da auditoria 
concomitante". 

ESCEX PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar ações de 
orientação e de 
fiscalização concomitante 

16 Capacitar Corpo 
Técnico do 
TCE/MA (2) 

1 - Capacitar Corpo Técnico do 
TCE/MA em governança e ética. 
2 - Nivelar conhecimento em 
Inovação e promover o incentivo à 
construção conjunta de soluções 
de problemas. 

Curso "Formação de Líderes". 
Programa de incentivo à 
Inovação 
Curso de Ética 

ESCEX APRENDIZAGEM - 
Aprimorar a governança 
institucional 

17  Desenvolver 
políticas de 
Gestão de 
Desempenho 

1- Implementar a política e 
estratégia de Gestão de Pessoas 
do TCE/MA; 
2- Implementar política de gestão 
de desempenho: 
dimensionamento e distribuição 
justa de carga de trabalho; 
avaliação de níveis de serviços 
entregues. 

- Modelo de avaliação de 
desempenho de servidores  

SEGES/  
UNGEP 

APRENDIZAGEM - 
Promover o 
desenvolvimento do 
corpo funcional com foco 
no desempenho 

18 Ampliar o uso do 
Sistema de 
Gestão de 
Pessoas - 
MENTHOR 

1- Digitalização dos dossiês de 
servidores; 
2- Implantação das progressões 
funcionais no Módulo de 
Progressão; 
3- Implantação do controle de 
atendimento médico no Módulo 
Assistência Médica; 
4- Integração da Gestão por 
Competência ao Sistema 
MENTHOR. 

- Dossiês digitais de servidores; 
- Incorporação das 
funcionalidades do Módulo 
Progressão - Sistema 
MENTHOR; 
- Incorporação das 
funcionalidades do Módulo 
Assistência Médica do Sistema 
MENTHOR; 
 - Incorporação das 
funcionalidades do Módulo 
Gestão de Competência - 
Sistema MENTHOR. 

SEGES/  
UNGEP 

PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

 19 Implantar o E-
Social 

Melhorar a qualidade 
(atualização) das bases de 
informação. 

Sistema MENTHOR integrado 
ao E-Social. 

SEGES/  
UNGEP 

PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

 20 Intensificar a 
Gestão do 
TCE/MA 

1- Implementar e monitorar 
planos anuais de ação estratégica; 
2 - Implantar Novo Modelo de 
Relatório de Atividades. 

- Avaliação dos Planos de ação 
das unidades do TCE/MA; 
- Novo modelo de Relatório de 
Atividades. 

SEGER/ 
COING 

APRENDIZAGEM - 
Aprimorar a governança 
institucional 
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 21 Ampliar 
mecanismos de 
Gestão e 
Governança 

1- Aprimorar ações do controle 
interno; 
2- Fomentar melhorias da 
governança e da gestão. 

- Redefinição de 
procedimentos padrão;  
- Manualização do 
funcionamento da UNCIT;  
- Plano de Governança 
Corporativa do TCE/MA. 
- Plano de Integridade. 
- Comitê de Governança, 
Integridade, Riscos e 
Controles. 

SEGER/  
UCINT 

APRENDIZAGEM - 
Aprimorar a governança 
institucional 

22 Gerenciar a 
utilização dos 
bens do TCE/MA 

Disciplinar utilização, conservação 
e mobilidade dos bens 
permanentes. 

Normativo sobre utilização, 
conservação e movimentação 
dos bens permanentes. 

SEGES/  
COPAT 

PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

 23 Priorizar ações 
concomitantes de 
alto impacto 

1- Realizar auditorias temáticas 
nas áreas de saúde, educação, 
obras, receita e outros; 
2- Aprimorar e intensificar a 
auditoria de conformidade e a 
fiscalização concomitante; 
3- Disponibilizar dados da gestão 
orçamentária, financeira e 
patrimonial (SINC) e dos RREO e 
RGF no sistema de auditoria 
eletrônica. 

- Realização de auditorias 
temáticas; 
- Auditorias de conformidade 
e a fiscalização concomitante; 
- Dados da gestão 
orçamentária, financeira e 
patrimonial (SINC) e dos RREO 
e RGF disponíveis no sistema 
de auditoria eletrônica. 

SEFIS/ 
NUFIS 2 

PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar ações de 
orientação e de 
fiscalização concomitante 

24 Eliminar/reduzir 
estoque de 
processos do 
TCE/MA 

1- Levantar estoque; 
2- Definir diretrizes para 
redução/eliminação do estoque; 
3- Monitorar o cumprimento das 
diretrizes. 

Redução do estoque de 
processos. 

SEFIS/ 
NUFIS 1 

PROCESSOS INTERNOS - 
Assegurar a 
tempestividade das ações 
de controle 

 25 Automatizar os 
Relatórios de 
Instrução 

Automatizar os Relatórios de 
Instrução em processos de 
Denúncia e Representação. 

Relatórios de Instrução - em 
processos de Denúncia e 
Representação - 
automatizados. 

SEFIS/ 
NUFIS 2 

PROCESSOS INTERNOS- 
Aprimorar ações de 
orientação e de 
fiscalização concomitante 

 26 Otimizar o uso 
dos prédios do 
TCE/MA com foco 
na responsabilidade 
socioambiental 

1- Levantamento das condições 
atuais de utilização dos prédios do 
Tribunal e redefinição do uso com 
foco na diminuição dos custos; 
2- Efetivar nova forma de 
manutenção predial; 
3- Adotar melhor faixa de trabalho 
pra gerar economia efetiva de 
energia na sede e anexo do TCE; 
 4- Adotar modelo mais eficiente e 
econômico de climatização. 

Uso racional dos prédios do 
TCE/MA com foco na 
diminuição de custos. 

SEGES/  
UNINF 

PROCESSOS INTERNOS - 
Aprimorar o modelo de 
gestão e da TI 

 

2.3 Outras ações de melhoria e inovação em curso 

 
Gestão processual 

 Instituição da Tabela de Temporalidade Documental. Aprovada a Resolução TCE/MA 
nº 361, de 9/03/2022, regulamentando a gestão dos documentos de arquivo do 
Tribunal. 

 Recadastramento dos responsáveis por órgãos, fundos e entidades sob jurisdição 
do TCE. Ação realizada por intermédio do SIGER, com base na Portaria TCE nº 285, de 
30/03/2022, com intuito de revisão dos dados e a implantação de nova autenticação 
de usuários de sistemas externos. 
 

Gestão de pessoas 

 Gestão de Desempenho por Competência. Estão sendo realizados estudos para 
Implementação do modelo de Gestão de Desempenho por competências nos termos 
das Políticas de Gestão de Pessoas do TCE/MA. Foram ouvidas 3 (três) empresas de 
consultorias para apresentação de propostas de metodologia para implantação do 
sistema de GDC. Além disso, foi instituído o novo Comitê de Gestão de Pessoas para 
discutir essas questões. 

 Digitalização de dossiês funcionais de servidores. Continuam os trabalhos de 
digitalização com o fim de tornar acessíveis as informações funcionais para melhor 
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agilidade e eficiência dos processos. Disponibilização dos dados no sistema de gestão 
de pessoas. 

 Implantação do e-Social. Iniciada a 3ª fase de implantação do novo Sistema de 
Informações das Obrigações Tributárias criadas pelo Governo Federal, consolidadas 
no novo Sistema e-Social. 

 
Gestão de licitações e contratos 

 Contratação mediante regime de execução indireta. Utilização, como parâmetro, 
nos editais e Minutas de Contrato das disposições contidas no Decreto Federal nº 
9507/2018, combinado com a Portaria nº 443/2018 – MPDG e Instruções Normativas 
nº 005/2017 e 006/2018 – SEGES/ME. 

 Responsabilidade socioambiental dos licitantes. Acréscimo, nos editais, de cláusulas 
relativas à responsabilidade socioambiental das licitantes, conforme art. 3º da Lei nº 
8.666/1993 e art. 5º da Lei nº 14.133/2021. 

 Melhoria na fiscalização de contratos. Aperfeiçoamento da utilização de 
mecanismos eletrônicos de gestão e fiscalização dos Contratos do TCE (SCO). 

 Incorporação das novas regras de Pregão Eletrônico. Estudo e utilização, nos editais, 
do Decreto nº 10.024/2019, sobre Pregão Eletrônico, e início da implantação da Lei 
14.133/2021, inclusive com o retorno de publicações no DOEMA e jornais de 
circulação local. 

 
Gestão de materiais e patrimônio 

 Sistema de Banco de Preços. Aperfeiçoamento da pesquisa de preço no processo de 
contratação e aquisições de bens e serviços, utilizando-se a ferramenta do Sistema 
de Banco de Preço, adquirido por este Tribunal, com a finalidade de nos permitir 
calcular o valor básico de referência de bens e serviços no mercado, com agilidade, 
segurança e eficiência. 
 

Gestão de infraestrutura 

 Organização do estacionamento. Reconfiguração de vagas de estacionamento 
institucionais. 

 Melhoria da Comunicação Visual. Desenvolvimento de projetos de comunicação 
visual em parceria com programador visual da Assessoria de Comunicação – ASCOM. 
Seleção e aquisição de placas estilo suportes de acrílico, para composição de refis 
permanentes de dinâmicas trocas de informações de comunicação visual nas 
instalações da sede do TCE-MA. 

 Melhoria da acessibilidade. Serviços de melhoria em cabine de Toalete tipo “PcD” no 
1º pavimento do Prédio Anexo do TCE-MA, com aperfeiçoamento de barra de apoio. 

 Contratação de empresa de serviços gerais. Finalização dos processos licitatórios 
para contratação de empresa especializada nos serviços de asseio e conservação, 
serviços de copeiragem, recepção e telefonista e serviços de dedetização, 
descupinização e desratização. 
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3 ATIVIDADES PROCESSUAIS E PLENÁRIAS 

3.1 Gestão Processual e de Arquivo 

A gestão de processos do Tribunal é desempenhada pela Secretaria Executiva de 

Tramitação Processual (Sepro) que tem como missão programar, coordenar e executar as 

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

arquivamento, expedição e diligências. 

No período o Tribunal recebeu e autuou 2.761 processos, incluindo físicos e digitais. 

 

Quadro 7 - Processos recebidos e autuados pelo serviço de protocolo 

 

* Notas explicativas:  

Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal: São processos de Aposentadoria, Pensões, Reformas, Contratação Temporária de 

Pessoal etc. 

Recurso de Reconsideração e Embargos de Declaração: São documentos juntados aos processos originais (físicos e/ou digitais). 

Requerimentos Diversos: Dentre tais documentos constam os da Rede de Controle (Rede de Controle da Gestão Pública de 

formação interorganizacional que busca aprimorar a efetividade da função de controle do Estado sobre a gestão pública, 

formada pelo MPE/MA, CGU, TCU, TCE/MA, STC/MA, Controladoria do Município de São Luís). 

Recurso de Revisão: São autuados como novos processos. 

 

No período, o Tribunal expediu 1.844 (um mil, oitocentos e quarenta e quatro) 

processos e outros documentos a diversas entidades e jurisdicionados. Destacam-se os 

processos e documentos de prestação de contas e tomada de contas (físicos e digitais) que, 

depois de transitado em julgado e finalizados todos os prazos processuais (recursos), são 

enviados ao órgão de origem, atendendo a Portaria TCE nº 605, de 25/07/2016. 

 
 
 
  

6

839

84

30

9

518

114

195

0

103

584

5

52

165

20

4

33

Acompanhamento da Gestão Fiscal

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal mun. e est.

Consulta

Denúncia

Embargos de Declaração*

Outros

PC Anual - Órgãos Estaduais

PC Anual de Gestores/PM e CM

PC dos Gestores das Ent.da Adm. Indireta

PC dos Gestores das Ent.da Adm. Direta

PC dos Gestores dos Fundos Mun.e Est.

Recurso de Revisão*

Representação

Requerimentos diversos*

Recursos de Reconsideração

Tomada de Contas Especial

Vistas e cópias

Processos no Tribunal
processos entraram no Tribunal no período 

Fonte: SPE - Sepro
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Quadro 8 - Processos expedidos pela secretaria processual 

NATUREZA QTDE VOLUMES 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal estadual (processos físicos) * 377 377 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal (processos físicos) * 0 0 

Correspondências diversas** 1269 1269 

Outros (Requerimento/Certidão) 35 53 

TOTAL DE PROCESSOS 1681 1699 

Notas Explicativas: 

* Quantitativo baixo em função da transição entre os processos físicos em eletrônicos.  

** Documentos expedidos, tais como: Citações / Notificações / Ofícios / Comunicações, documentos produzidos nos Gabinetes 

e nas Unidades Técnicas referentes a processos físicos e eletrônicos. 

Quadro 9 – Encaminhamento de Prestações de Contas Anuais 

NATUREZA QTDE VOLUMES 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 18 427 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 16 281 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 20 791 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Entidades da Administração Indireta 3 32 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Câmaras Municipais 2 18 

Prestação de Contas Anual de Governo - Estadual 6 32 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Adiantamento 0 0 

TOTAL DE PROCESSOS 65 1581 

Nota Explicativa: 
* Atividades relativas ao encaminhamento das Prestações de Contas (processo físico ou pendrive), após apreciação do 

Plenário (trânsito em julgado), aos órgãos de origem. 

       

Quadro 10 – Entrega e distribuição de documentos 

NATUREZA QTDE 

Documentos entregues pelo Oficial de Comunicação do TCE/MA* 154 

Distribuição interna de documentos às Unidades** 402 

TOTAL DE PROCESSOS 556 

Nota Explicativa: 
* Documentos entregues presencialmente em órgãos e entidades pelo Oficial de Comunicação. 

** Documentos recebidos e distribuídos internamente a diversas unidades administrativas do Tribunal.  

       

 

O Tribunal, no trimestre, procedeu a recepção, catalogação e arquivamento de 

3.319 (três mil, trezentos e dezenove) processos e documentos (físicos e digitais), de 

diversas naturezas como Prestações de contas Anuais de Gestor, Tomadas de Contas 

Especial, Denúncias etc. 
 

Notas: 

Os processos físicos de Prestação de Contas e de Tomada de Contas são arquivados na Supervisão de Arquivo/ Supar pelo 

período de um ano após o trânsito em julgado de decisão sobre a qual couber a interposição de Recurso; findado esse prazo, a 

Sepro providencia: a) o dossiê digital com as principais peças processuais, na qual será arquivado; b) a devolução dos 

documentos e processos ao órgão de origem (pela Suped); c) envio de comunicação de julgamento irregular e das 

irregularidades à Procuradoria do Estado ou do Município e d) envio ao Ministério Público ou órgão similar, do julgamento 

irregular e as irregularidades detectadas nas prestações e/ou tomada de contas, bem como os documentos que deram causa ao 

julgamento. Quando os processos ou documentos são eletrônicos, as mídias eletrônicas com os respectivos documentos 

protocolados no TCE, bem como o dossiê digital, são remetidas ao órgão de origem.Após a devolução ao órgão de origem de 

documento ou processo físico ou digital (mídias eletrônicas), a Sepro providencia a “baixa” no Sistema de Processo 

Eletrônico/SPE do TCE.Este fluxo está disciplinado na Portaria TCE nº 605, de 25/07/2016 – que trata dos prazos de permanência 

e a destinação de documentos e processos do TCE/MA. A guarda dos documentos e processos arquivados de forma temporária 

ou permanentemente nas dependências desta Corte de Contas maranhense cabe à Supervisão de Arquivo/  Supar. 
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Através do convênio com os Correios, o TCE realiza o envio de documentos e processos aos jurisdicionados, depois de transitado 

em julgado, e os acompanha por meio de código de rastreamento. Após a entrega das encomendas, os Correios entregam à 

Suped o Aviso de Recebimento (AR’s) devidamente datado e assinado.  As Citações/ Notificações/ Ofícios direcionam-se para o 

jurisdicionado a fim de que apresente defesa ou se manifeste acerca de alguma ocorrência ou fato instruído pelo Relator. As 

respostas às diligências se configuram em peça processual juntada aos autos. 

 

3.2 Gestão Plenária 

A gestão das atividades das Primeira e Segunda Câmara e do Plenário é 

desempenhada pela Secretaria Executiva das Sessões (SESES) que tem como missão 

programar, coordenar e executar as ações referentes às sessões das Câmaras e do Plenário e 

suas atividades correlatas. 

Quadro 11 – Produtividade nas sessões plenárias 

 
Nota Explicativa: 
1 Dos 1.163 processos em pauta, 125 não foram relatados, sendo 115 no Pleno e 10 na 1ª Câmara. 
2 No Pleno 22 processos foram incluídos extraordinariamente. 

 

Quadro 12 – Deliberações do Plenário e Câmaras 

 
Nota Explicativa: 
1 A diferença entre o total de Atos Normativos julgados pelo Pleno (03) e a quantidade de Atos Normativos Deliberados (04)  
deveu-se  a publicação de uma Resolução Administrativa (Resolução 367/2022) de iniciativa da Presidência, com a convocação 
para a  CONSOCIAL, projeto que vem de encontro à consecução do segundo Objetivo Estratégico, sob a  perspectiva dos 
“Resultados”, constante  no Plano Estratégico 2019-2027 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, qual seja,  “Fomentar a 
Transparência e o Exercício do Controle Social”. 
 
 

  

11

3

3

483

426

254

Pleno

Primeira Câmara

Segunda Câmara

Processos em pauta nas sessões
processos entraram em pauta no período

Sessões

Processos

Fonte: Seple, Secam1, Secam2

Acórdão Decisão Decisão
Normativa

Instrução
Normativa

Parecer
Prévio

Resolução

0

416

0 0 0 01

253

0 0 0 0

194
141

0 1
42

3

Deliberações 
deliberações foram produzidas no trimestre

1ª CÂMARA

2ª CÂMARA

PLENO

Fonte: Seple, Secam1, Secam2
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Quadro 13 – Processos com apreciação e julgamento no Plenário 

 

Nota explicativa: 
1 Foram 1.038 processos julgados/apreciados nas sessões, sendo 368 no Pleno, 416 na 1ª Câmara e 254 na 2ª Câmara. 
 

 

 

Quadro 14 – Atos normativos emitidos pelo Tribunal 

NORMA SESSÃO  EMENTA 

Resolução nº 359/2022  
Proc. nº 2685/2013 

Presidência 
Publicação: 27/01/2022 

12/01/2022 Dispõe sobre a realização das sessões do Plenário e das Câmaras 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão em ambiente 

eletrônico, mediante uso de videoconferência, em caráter 
excepcional e temporário, decorrente do aumento de casos de 
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença 
Infecciosa Viral) e do surto de influenza (H3N2). 

Resolução nº 361/2022 
Proc. nº 2685/2013 
Relator: MNN 

Publicação: 06/04/2022 

09/03/2022 Dispõe sobre a regulamentação da gestão de documentos por 
meio de uma Tabela de Temporalidade. 

Resolução nº 365/2022  
Proc. Nº 5214/2022 
Relator: ABCB 

Publicação: 20/04/2022 

30/03/2022 Dispõe sobre a adoção do teletrabalho no âmbito da Secretaria do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Instrução Normativa Nº 73/2022 
Proc. nº 8865/2021 
Relator: JRCF 

Publicação: 14/03/2022 

09/03/2022 Dispõe sobre a instituição do Módulo - Contratações Públicas do 
Sistema de Informações para Controle (Sinc-Contrata) 

Fonte: SESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

121

39

1

11

27

58

21

1

24

3

8

1

5

Prestação de contas anual de governo

Prestação de contas anual de gestores

Tomadas de contas especial

Tomada de contas

Fiscalização

Denúncia

Representação

Consulta

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal

Apreciação da legalidade dos atos e contratos

Atos normativos

Processo Administrativo

Recurso de revisão

Outros processos em que haja necessidade de decisão…

Processos por natureza
processos foram deliberados pelo Plenário

Fonte: SPE - Seses
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Quadro 15 – Publicações no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal 

 

1

134

3

1

708

15

316

16

352

192

Gabinete dos Procuradores de Contas

Gabinete dos Relatores

Núcleo de Fiscalização II

Núcleo de Fiscalização III

Pleno

Presidência

Primeira Câmara

Secretaria de Fiscalização

Secretaria de Gestão

Segunda Câmara

Publicações no Diário Eletrônico
atos foram publicados no período

Fonte: Sudof
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4 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 

 A Secretaria de Fiscalização - SEFIS, a quem compete o exercício da atividade 

finalística do tribunal, é subdividida em 3 (três)  Núcleos de Fiscalização: Núcleo de 

Fiscalização 1 (NUFIS1), Núcleo de Fiscalização (NUFIS2) e Núcleo de Fiscalização (NUFIS3). 

 4.1 Núcleo de Fiscalização 1 (Nufis1) 

Compete ao Núcleo de Fiscalização 1 a realização de ações voltadas à 

regulamentação das atividades do controle, a orientação técnica e pedagógica aos 

fiscalizados, a fiscalização prévia da correta e adequada prestação de informações pelos 

fiscalizados por meio dos sistemas fiscalizados e o atendimento a demandas especiais do 

próprio Tribunal e do Sistema de Tribunais de Contas do Brasil.  

4.1.1 Acompanhamento do Planejamento Governamental e IEGE 

A avaliação da adequação dos projetos das peças orçamentárias à legislação, 

realizado através da verificação dos projetos do Plano Plurianual - PPA , da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias  - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA -   que visa contribuir para a 

melhoria na aplicação dos recursos públicos por meio do aperfeiçoamento do planejamento  

- foi realizada conforme o planejado pelo Núcleo e o acompanhamento na produção dos atos 

normativos e da inserção dessas peças na plataforma de recepção do Tribunal,  foram 

concluídos no trimestre. 

No primeiro trimestre, foram aplicados os questionários referentes ao Índice de 

Efetividade da Gestão Estadual  - IEGE, e revisadas as questões  relativas ao questionário a 

ser aplicado para mensuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal  - IEGM, ambos    

referentes ao exercício 2021. 

No período, foram concluídas a fases Execução de Auditoria, Entrevista de Gestores 

e Análise Documental relativas às Auditorias Procidades BID 2020 e Profisco BID 2020 2021, 

além de interposição de representação sobre a Taxa de Iluminação Pública.  

4.1.2 Consultas e Atos Normativos 

A instrução de processos referente a consultas, a elaboração de atos normativos e o 

apoio técnico aos trabalhos realizados no âmbito do controle externo, no que tange à 

aplicação ou ao desenvolvimento de métodos, técnica e ferramentas de trabalho, inclusive 

com proposição de normatização e padronização de procedimentos afetos à prestação de 

contas por parte dos fiscalizados produziram no primeiro trimestre 22 (vinte e duas) 

instruções de processos referentes  a consultas que foram propostas ao tribunal, 5 (cinco) 

atos normativos e 10 (dez) instruções referentes  a outros processos. 
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Quadro 16 – Consultas instruídas pela unidade técnica 

Fonte: NUFIS1 

Quadro 17 – Instrução de processos  

 

4.2 Núcleo de Fiscalização 2 (Nufis2) 

A Gerência do Núcleo de Fiscalização 2 (Nufis2) tem com atribuição planejar, 

coordenar e supervisionar as ações das equipes de fiscalização que estiverem em seu 

respectivo segmento temático de atuação e promove o desenvolvimento e operacionalização 

de mecanismos necessários para avaliar a transparência e realizar o controle financeiro dos 

entes públicos. 

Vinculadas à NUFIS 2 estão 5 (cinco) Lideranças, são elas: Liderança 1: Fiscalização e 

orientação da gestão pública em beneficio da sociedade; Liderança 4: Procedimentos 

Especiais em Licitações e Contratos; Liderança 5: Fiscalização de Obras; Liderança 6: Auditoria 

de Conformidade e Operacional e; Liderança 7: Controle Financeiro e Transparência. 

Entre as atividades executadas pela Gerência do Núcleo de Fiscalização 2 no 

período destacam-se: 

 Elaboração, em conjunto com os líderes, do Plano Anual de Atividades para o 

exercício de 2022, com o objetivo de demonstrar as áreas de atuação pretendidas, 

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

significância, definindo o escopo das fiscalizações de forma adequada, visando 

verificar a higidez das contratações públicas e de seus demais atos, de maneira a 

atingir o maior número possível de fiscalizados, desenvolvimento e operacionalização 

de mecanismos necessários para avaliar a transparência e realizar o controle 

financeiro dos entes públicos;  

 Elaboração do Relatório Anual de Atividades, exercício financeiro de 2021; 

 Acompanhamento dos levantamentos e resultados produzidos nos processos de 

Representação e Acompanhamento, autuados pelas Lideranças do NUFIS II;  

 Distribuição e coordenação das atividades e processos entre as equipes do NUFIS 2; 

 Estruturação das equipes, com objetivo de realizar as fiscalizações no Plano. 

22

5

10

Consultas

Atos normativos

Outros

Consultas, Atos Normativos e outros
processos referentes a consultas instruídos

Fonte: NUFIS 1

TEMAS DE CONSULTAS NO PERÍODO 
QTDE NO 1º 
TRIMESTRE 

QTDE NO 
EXERCÍCIO 

Fundeb 15 15 

Licitações e Contratos 2 2 

Previdência 3 3 

Tomada de Contas Especial 1 1 

Subsídio de Vereador 1 1 

TOTAL  22 22 
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4.2.1 Fiscalização e orientação da Gestão Pública em benefício da sociedade   

 É atribuição da Liderança de Fiscalização 1 acompanhar e assegurar que as 

informações encaminhadas pelos fiscalizados, por meios dos sistemas informatizados, sejam 

enviadas nos prazos e nos padrões estabelecido pelo TCE/MA.  

4.2.1.1 Atividades realizadas pela Liderança 1 

Iniciou-se em março - último mês referente ao primeiro trimestre de 2022 - 

fiscalização na modalidade Levantamento, em 600 (seiscentas) unidades de ensino 

fundamental, vinculadas às Secretarias de Educação Municipais, acerca da infraestrutura 

escolar preparada para a retomada das aulas presenciais, avaliando as condições dos itens 

básicos e locais de convivência visando um retorno seguro para os alunos e professores. 

A metodologia do trabalho envolve a coleta de dados em meio eletrônico 

(questionário); a elaboração de relatório gerencial com informações de interesse público; a 

realização de visitas in loco para validação das respostas dos questionários em 30 (trinta) 

unidades de ensino (5% das unidades que responderem o questionário) e a elaboração de 

relatório consolidado, com dados segmentados e regionalizados. 

Na análise dos dados da planilha “Fiscalização da Infraestrutura Escolar” foi 

detectado preliminarmente que: 

 667 (seiscentos e sessenta e sete) questionários referentes à infraestrutura escolar 

foram respondidos nesta fiscalização, porém deste total somente 513 (quinhentos e 

treze) correspondem às escolas sorteadas do total de 600 (seiscentas) previamente 

determinada; 

 87 (oitenta e sete) das escolas selecionadas não responderam;  

 16 (dezesseis) dos 217 (duzentos e dezessete) municípios não responderam o 

questionário sobre nem uma das escolas selecionadas.  

Quadro 18 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 1 

Fonte: NUFIS 2/Liderança 1 

4.2.2 Procedimentos especiais em Licitações e Contratos  

Compete à Liderança de Fiscalização 4 a análise com foco no controle preventivo 

das licitações e contratos, tanto na esfera estadual como municipal, excluindo destas as 

contratações que envolvem obras e serviços de engenharia. Integram ainda as atividades 

dessa liderança a análise das Denúncias e Representações, com ou sem requerimento de 

medida cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43 da Lei 8.250/ (Lei Orgânica), envolvendo, 

ATIVIDADE PRODUTO RESULTADOS 

Fiscalização/ Levantamento da infraestrutura 
de 600 escolas 

Fiscalização 1 

Fiscalização/ Acompanhamento de contratos 
de iniciativa da NUFIS 2 (análise da defesa) 

Relatório de Instrução Preliminar 1 

Instrução Técnica ou Análise da defesa de 
Representações e Denúncias 

Relatório de Instrução 
Denúncia 

2 

Relatório de Instrução 
Representação 

3 

Análise de Processos de Prestação de Contas Relatório de Instrução Preliminar 19 

Outras atividades 
Despachos internos e outros documentos 
gerados incluindo aqueles emitidos nos 
processos de Prestação de Contas 

72 
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no caso demandas internas e externas, mas que não tenham como objeto obras e serviços de 

engenharia. 

4.2.2.1 Atividades realizadas peça Liderança 4 

Quadro 19 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 4 

Fonte: NUFIS 2/Liderança 4 

4.2.3 Fiscalização de Obras 

A Liderança de Fiscalização 5 é o setor especializado em fiscalização de obras 

públicas e serviços de engenharia, sendo o objeto definido com base nos riscos e/ ou temas 

de maior significância, visando verificar a higidez das contratações públicas e de seus demais 

atos, de maneira a atingir o maior número possível de fiscalizados. É atividade dessa 

liderança a análise das Denúncias e Representações, com ou sem requerimento de medida 

cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43, da Lei 8.250/ (Lei Orgânica), envolvendo, no caso, 

demandas internas e externas, que tenham como objeto obras e serviços de engenharia.  

4.2.3.1 Atividades realizadas pela Liderança 5 

Quadro 20 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 5 

Fonte: NUFIS 2-Liderança 5 

4.2.4 Auditoria de Conformidade e Operacional 

Compete à Liderança 6 realizar fiscalizações, entre elas, auditorias de conformidade 

e operacional. A auditoria de conformidade tem por objetivo o exame da legalidade e da 

legitimidade dos atos de gestão dos fiscalizados quanto aos aspectos contábil, financeiro, 

orçamentário e patrimonial. Quanto à auditoria operacional, esta avalia a gestão de órgãos 

ou entidades integrantes da Administração Pública municipal ou estadual, bem como o 

desenvolvimento de programas, projetos ou atividades governamentais em ambas as 

ATIVIDADE PRODUTO RESULTADOS 

Fiscalização/ Levantamento Fiscalização 1 

Representações de iniciativa da NUFIS 2/ LÍDER 4 Peça/Autuação 1 

Análise da defesa de Acompanhamentos/ contratos de 
iniciativa da NUFIS 2 

Relatório de Instrução 1 

Análise técnica e de defesa de Representações Relatório de Instrução 50 

Análise técnica e de defesa de Denúncias Relatório de Instrução 26 

Outros processos que exigiram Instrução Técnica ou análise da 
defesa 

Processo 6 

Análise de processos de Prestação de Contas Relatório Preliminar 16 

Despachos internos e outros documentos gerados pelo setor Despacho/documento 308 

ATIVIDADE PRODUTO RESULTADOS 

Fiscalização/Acompanhamento Fiscalização 3 

Representações de iniciativa da NUFIS 2/ LÍDER 5 Peça/ Autuação 0 

Instrução de Acompanhamentos/contratos de 
iniciativa da NUFIS 2/ LÍDER 5 ou análise da defesa 

Relatório de Instrução 4 

Análise técnica e de defesa de Representações Relatório de Instrução 8 

Análise técnica e de defesa de Denúncias Relatório de Instrução 2 

Outros processos que exigiram Instrução Técnica ou 
análise da defesa 

Processo 2 

Despachos internos e outros documentos gerados 
pelo setor 

Despacho/Documento 117 



 

25 | P á g i n a  
 

esferas, quanto aos aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, visando a 

aperfeiçoar a gestão pública e a fomentar o controle social. O monitoramento verifica o 

cumprimento das deliberações do Tribunal e os resultados delas advindos, objetivando a 

verificação da efetividade, adequabilidade e tempestividade das providências adotadas pelos 

fiscalizados.  

4.2.4.1 Atividades realizadas pela Liderança 6 

Quadro 21 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 6 

Fonte: NUFIS 2-Liderança 6 

4.2.5 Controle Financeiro e Transparência 

A Liderança 7 tem por atribuição desenvolver e operacionalizar os mecanismos 

necessários para avaliar a Transparência e realizar o controle financeiro dos entes públicos 

sob jurisdição do Tribunal de Contas, através da integração todos os relatórios e 

demonstrativos em um único portal capaz de gerar informações consolidadas com o 

compartilhamento de dados referente à coleta de informações da Gestão Fiscal, Saúde, 

Educação, Transparência e Gestão Financeira dos fiscalizados. 

4.2.5.1 Atividades realizadas pela Liderança 7 

Quadro 22 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 7  

Fonte: NUFIS 2-Liderança 7 

ATIVIDADE PRODUTO RESULTADOS 

Representações de iniciativa da NUFIS 2/ LÍDER 6 Peça/Autuação 0 

Análise da defesa de Acompanhamentos/contratos 
de iniciativa da NUFIS 2 

Relatório de Acompanhamento 1 

Análise técnica e de defesa de Representações Relatório de Instrução 9 

Análise técnica e de defesa de Denúncias Relatório de Instrução 6 

Outros Processos que exigiram Instrução Técnica ou 
análise da defesa 

Processo 2 

Análise de Processos de Prestação de Contas Relatório Preliminar 25 

Despachos internos e outros documentos gerados 
pelo setor 

Despacho/Documento 65 

ATIVIDADE PRODUTO RESULTADOS 

Fiscalização / Monitoramento Fiscalização 1 

Fiscalização / Auditoria Fiscalização 1 

Fiscalização / Levantamento Fiscalização 1 

Representações de iniciativa da NUFIS 2/ LÍDER 7 Peça/Autuação 0 

Instrução de Acompanhamentos da Gestão Fiscal de iniciativa 
da NUFIS 2/ LÍDER 7 

Relatório de 
Acompanhamento 

6 

Análise técnica e de defesa de Representações Relatório de Instrução 6 

Análise técnica e de defesa de Denúncias Relatório de Instrução 13 

Análise de Solicitação de Certidão Solicitação 5 

Avaliação ou reavaliação do Portal de Transparência dos Entes 
(Executivo e Legislativo) 

Relatório ou Despacho 249 

Outros Processos que exigiram Instrução Técnica ou análise 
da defesa 

Instrução técnica ou 
Análise de defesa 

4 

Análise de Processos de Prestação de Contas Relatório Preliminar 25 

Despachos internos e outros documentos gerados pelo setor Documento/despacho 415 
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4.3 Núcleo de Fiscalização 3 (Nufis3)  

A Gerência do Núcleo de Fiscalização 3 (Nufis3) tem como atribuições planejar, 

coordenar e supervisionar as ações das equipes de fiscalização que estiverem em seu 

respectivo segmento temático de atuação;  atuar na análise das contas do Governador do 

Estado, dos prefeitos municipais, do Presidente da Câmara, dos Gestores da Administração 

Direta e das entidades da Administração Indireta, dos Gestores de Fundos Municipais, e 

quaisquer outras contas de gestão. Inclui a análise de defesas e recursos decorrentes dessas 

contas e atuar na fiscalização dos atos sujeitos a registro, tais como aposentadorias, pensões, 

reformas, transferências e admissões, além do esforço atual na análise de acúmulo de 

cargos.  

Vinculadas à Nufis 3 estão 4 (quatro) Lideranças, são elas: Liderança 8: Contas do 

Governador e prefeitos; Liderança 9: Contas do Presidente de Câmara e demais gestores; 

Liderança 10: Atos sujeitos a registro; Liderança11: Defesas, Recursos e contas não analisadas 

no mesmo exercício financeiro. 

4.3.1. Prestação de Contas de Governo , de Gestores e Atos de Sujeitos a Registro 

Quadro 23 – Processos de Prestação de Contas encaminhados para relatoria 

NATUREZA DE 
PROCESSO/RELATOR 

ACFF ESC JJJP JRCF MTS ROF ABCB MNN OFG TOTAL 

Atos de Pessoal 46 33 08 34 72 50 33 46 40 362 

Contas de Governo 
2017 

11 16 19 13 10 16 12 14 27 138 

Contas de Gestão 
2017/2018/2019 

26 27 20 38 36 28 34 27 35 271 

Tomada de Contas 
Especial 

01 02 01 01 03 05 02 - 02 17 

Representação 07 07 12 10 09 04 09 03 11 72 

Denúncia  02 01 01 03 06 01 04 06 07 31 

Reconsideração  - - - - - - - - - 0 

Revisão 01 - - - - - 01 01 - 3 

Fonte:NUFIS3 

Quadro 24 – Produtividade por natureza de processo   

 

  

362

138

271

17

72

31

0

3

Atos de Pessoal

Contas deGoverno 2017

Contas de Gestores 17/18/19

Tomada de Contas Especial

Representação

Denúncia

Reconsideração

Revisão

Prestação de Contas e Atos de Pessoal
Processos instruídos e encaminhados para a relatoria

Fonte: NUFIS3
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5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

5.1 Gestão de Pessoas 

A atividade de gestão de pessoas é desempenhada pela Unidade de Gestão de 

Pessoas, que tem como missão planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades 

referentes à gestão de pessoas, incluídas as relativas à capacitação (em parceria com a 

Escex), desenvolvimento e carreira, direitos e deveres dos servidores, remuneração e 

benefícios e atendimento médico odontológico e de assistência social. 

5.1.1 Perfil da força de trabalho 

5.1.1.1 Quadro de Pessoal Efetivo e Comissionado 

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

Maranhão, aprovado pela Lei nº. 11.134, de 21 de outubro de 2019, conta com 388 cargos 

efetivos aprovados. Ao final de 1º trimestre, o TCE contabilizou 283 cargos ocupados e 109 

vagos.  

Quadro 25 – Quadro de pessoal ativo do Tribunal 

CAPITAL HUMANO TCE/MA EXISTENTES OCUPADOS OCUPADOS% VAGOS 
DISTRIBUIÇÃO 
DE OCUPADOS 

1. Membros do Pleno 14 14 100,00% 0 100,00% 

 1.1 Conselheiros 7 7 100,00% 0 50,00% 

1.2. Substitutos de Conselheiros 3 3 100,00% 0 21,43% 

1.3. Procuradores do MP de Contas 4 4 100,00% 0 28,57% 

2. Servidores do Quadro Efetivo 388 279 71,91% 109 100,00% 

2.1 Efetivos - Nível Superior 230 172 74,78% 58 61,65% 

2.2 Efetivos - Nível Médio 135 84 62,22% 51 30,11% 
2.3 Efetivos - Nível Fundamental* 23 23 100,00% 0 8,24% 

3. Quadro Especial 4 4 100,00% 0 100,00% 

3.1 Especial – Nível Médio 2 2 100,00% 0 50,00% 

3.2 Especial – Nível Fundamental 2 2 100,00% 0 50,00% 

4. Servidores à Disposição do Tribunal 113 113 100,00% 0 100,00% 

4.1 A disposição - Nível Superior 23 23 100,00% 0 20,35% 

4.2 A disposição - Nível Médio 74 74 100,00% 0 65,49% 
4.3 A disposição - Nível Fundamental 16 16 100,00% 0 14,16% 

5. Servidores Exclusivamente Comissionados 142 142 100,00% 0 100,00% 

5.1 Exc.Comissionado – Nível Superior 89 89 100,00% 0 62,68% 

5.1 Exc.Comissionado – Nível Médio 50 50 100,00% 0 35,21% 

5.1 Exc.Comissionado– Nível Fundamental 3 3 100,00% 0 2,11% 

6. Servidores militares requisitados 14 14 100,00% 0 100,00% 

6.1 Oficiais da PM/MA e CBM/MA 2 2 100,00% 0 16,66% 
6.2 Praças da PM/MA e CBM/MA 12 12 100,00% 0 83,34% 

TOTAL DE POSTOS DE TRABALHO 682 570 
 

109 
 

* O Cargo Efetivo de Auxiliar de Controle Externo está extinto a vagar conforme § 4º do Art. 2º da Lei nº 11.134/2019. 

Fonte: UNGEP - Situação em 01.04.2022 

Quadro 26 – Servidores em situação funcional específica 
 

QTD CATEGORIA DO 
SERVIDOR 

BASE LEGAL SITUAÇÃO ÔNUS 
TCE 

01 Efetivo - Nível Superior Afastamento Mandato Eletivo Deputado Estadual - MA Não 

01 Efetivo - Nível Superior Cessão ao Gov. Estadual  Reitor da UEMA Não 

01 Efetivo - Nível Superior Cessão ao TJ-MA Diretora de Secretaria no TJ Não 

01 Efetivo - Nível Superior Cessão ao Gov. Estadual Secretário de Transparência Não 

01 Efetivo - Nível Fundamental Processo de Readmissão Aguardando Decisão Não 

Fonte: UNGEP - Situação em 01.04.2022 
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5.1.1.2 Distribuição funcional 

O quadro a seguir apresenta a situação dos servidores distribuídos no Tribunal de 

Contas, alocados por unidades administrativas. Destaca-se que, 76% dos Auditores Estaduais 

de Controle Externo estão lotados na área fim deste Tribunal.  

Quadro 27 – Servidores por área de atividade 

ÁREA DE LOTAÇÃO TODAS AS CATEGORIAS 
AUDITOR EST. DE 

CONTROLE EXTERNO 

 QUANT. % QUANT. % 

Unidades da Atividade Meio 276 50,46% 41 23,84% 

Unidades da Atividade Finalistica 271 49,54% 131 76,16% 

TOTAL  547 100,00% 172 100,00% 

Fonte: UNGEP – Sistema Mentorh- Situação em 01.04.2022 

5.1.2 Programa de Estágio 

Considerando a importância de oferecer uma oportunidade de aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nas escolas de ensino médio e superior, o Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão implantou procedimentos de captação de candidatos ao programa de 

estágio para estudantes, através de processo seletivo. 

Quadro 28 – Estagiários por categoria 

CATEGORIA* 
ARÉA DE 

TI 
DEMAIS 
ÁREAS 

TOTAL 

Extracurricular Nível Superior 5 32 37 

Extracurricular Nível Médio (Técnico) 2 13 15 

Curricular (não remunerado) 0 0 0 

TOTAL 7 45 52 

* Os estagiários de Nível Superior e Técnico são selecionados através de Edital e possuem bolsa remunerada.  

Fonte: UNGEP – Situação em 01.04.2022 

 

O quadro a seguir apresenta a lotação dos estagiários nas respectivas áreas do 

Tribunal de Contas. 

Quadro 29 – Estagiários por lotação 

LOTAÇÃO 

FORMAÇÃO 

TOTAL NÍVELSUPERIOR 
NÍVEL 

MÉDIO 

TI  Outros TI Outros 

GABINETES DOS CONSELHEIROS 0 2 0 5 7 

GABINETES DOS CONSELHEIROS SUBSTITUTOS 0 2 0 0 2 

GABINETES DOS PROCURADORES (SUPEX) 0 2 0 2 4 

UNIDADES DA PRESIDÊNCIA (GAPRE, ASCOM, ASESP) 0 3 0 0 3 

ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO 1 3 2 0 6 

OUVIDORIA 0 0 0 0 0 

UNIDADES DA SEGER (UCINT, SESES, SEPRO E COING) 0 7 0 2 9 

UNIDADES DA SEGES (COLIC, COPAT, UNGEP, UNINF E UNFIN) 0 7 0 4 13 

UNIDADES DA SEFIS (NUFIS 1, NUFIS 2 E NUFIS 3) 0 6 0 0 6 

UNIDADES DA SETIN (GETEC) 4 0 0 0 4 

TOTAL 5 32 2 13 52 

Fonte: UNGEP – Situação em 01.04.2022 

 

No primeiro trimestre de 2022, foram contratados, para o Programa de Estágio 

Remunerado do TCE, um total de 15 (quinze) estagiários de nível técnico e 37 (trinta e sete) 

de nível superior, totalizando 52 (cinquenta e duas) contratações. 
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Em relação ao estágio extracurricular (remunerado) realizou-se uma despesa anual 

no valor de R$ 179.246,95 (cento e setenta e nove mil duzentos e quarenta e seis reais e 

noventa e cinco centavos). 

Quadro 30 - Gasto trimestral com contrato de estagiários 

PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS NÍVEL TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR DESPESA 

Valor pago em bolsa-auxílio 30.829,30 123.236,45 154.065,75 

Valor pago em auxílio-transporte 4.413,20 15.184,40 19.597,60 

Custo Operacional 1.108,80 4.474,80 5.583,60 

DESPESA TOTAL 36.351,30 142.895,65 179.246,95 

Fonte: UNGEP – Situação em 01.04.2022 

5.1.3 Qualidade de Vida 

A Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID realizou, no 1º trimestre de 2022 cerca 

de 1.347 (um mil, trezentos e quarenta e sete) atendimentos para os servidores e 

dependentes de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, dos quais 1.278 

(um mil, duzentos e setenta e oito) atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, 

e 69 (sessenta e nove) atendimentos de psicologia. 

Quadro 31 – Total de atendimentos de saúde 

 

5.1.4 Desenvolvimento funcional 

No primeiro trimestre ano de 2022, foram concedidas 72 (setenta e dois) atos de 

desenvolvimento funcional aos servidores do quadro efetivo deste Tribunal, sendo 68 

(sessenta e oito) Progressões Funcionais por Tempo e 03 (três) Progressões por 

Merecimento, além de 01 (um) reenquadramento funcional. 

Quadro 32 – Atos de desenvolvimento funcional 

ASSUNTO QTDE 

Aprovação de servidor em Estágio Probatório 0 

Concessão de Progressão Funcional por Tempo (art. 14 da Lei 11.134/2019) 68 

Concessão de Progressão Funcional por Merecimento (art. 15 da Lei 11.134/2019) 3 

Reenquadramento Funcional 1 

 

1.278 atendimentos; 
95%

69 atendimentos 5%

Atendimentos de saúde
atendimentos realizados  no período

Atendimentos do Serviço Médico –
Odontológico

Atendimentos de  Psicologia

Fonte: Ungep - Suvid



 

30 | P á g i n a  
 

5.2 Gestão Orçamentária e Financeira 

A gestão orçamentária e financeira do Tribunal é realizada pela Unidade de 

Finanças (UNFIN) que tem como missão programar, coordenar, executar e supervisionar as 

atividades econômico-financeiras do Tribunal, relativas ao orçamento, pagamentos, 

adiantamentos, contabilização, licitações e contratações de fornecimento, obras e serviços e 

prestação de contas do TCE e Fumtec. 

5.2.1 Execução Orçamentária e Financeira 

A Lei Orçamentária anual – LOA (Lei nº 11.639/2021) destinou crédito orçamentário 

financeiro ao TCE/MA no valor de R$ 172.956.000,00 (cento e setenta e dois milhões 

novecentos e cinqüenta e seis mil reais) distribuídos por grupo de despesa. 

Até o primeiro trimestre de 2022, foram realizadas alterações orçamentárias no 

montante de R$ 8.358.830,00 (oito milhões trezentos e cinqüenta e oito mil oitocentos e 

trinta reais), conforme quadro a seguir.  

Quadro 33 – Previsão e alterações orçamentárias por grupo de despesa 

GRUPO DE 
DESPESA 

DISCRIMINAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL 
CREDITO 

SUPLEMENTAR 
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

1 Pessoal e encargos sociais 155.208.000,00 0,00 155.208.000,00 

3 Outras despesas correntes1 16.731.000,00 4.000.000,00 20.731.000,00 

4 Investimentos1 1.017.000,00 4.358.830,00 5.375.830,00 

 TOTAL 172.956.000,00 8.358.830,00 181.314.830,00 

Fonte: Sigef – Nota orçamentária 01/2022. 
¹ O crédito suplementar deriva de superávit financeiro apurado em balanço. Até o fechamento deste relatório a nota 

orçamentária 2022NO00001 referente ao crédito suplementar ainda não havia sido atendida.    

     

O TCE/M realizou - no primeiro trimestre - despesas no valor de R$ 46.161.413,50 

(quarenta e seis milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e treze reais e cinqüenta 

centavos), correspondente a 25% do total autorizado.  

Quadro 34 – Execução orçamentária por ação e subação até o trimestre - TCE 

ÓRGÃO  
TCE MA  
AÇÃO 

SUBAÇÃO 
- PLANO 
INTERNO 

DOTAÇÃO INICIAL 
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 
(a) 

DESPESA 
EMPENHADA 

(b) 

% 
EXECU-

ÇÃO 
c= (b/a) 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

(d) 

DESPESAS 
PAGAS 

(d) 

SALDO DE 
DOTAÇÃO 

e= (a-b) 

2349 – 
Fiscalização 
externa 

21 – Auxilio 
Alimentação 

7.140.000,00 7.140.000,00 1.767.143,90 24,75% 1.767.143,90 1.767.143,90 5.372.856,10 

22 – Auxilio 
Saúde 

3.110.000,00 3.110.000,00 779.406,52 25,06% 779.406,52 779.406,52 2.330.593,48 

23 – Auxílio 
transportes 

23.000,00 23.000,00 5.335,40 23,20% 5.335,40 5.335,40 17.664,60 

24 – FGTS 36.500,00 36.500,00 7.168,38 19,64% 7.168,38 7.168,38 29.331,62 

25 – FISEX – 
Fiscalização 
externa1 

7.450.000,00 15.808.830,00 2.145.858,07 13,57% 2.033.852,64 2.028.178,72 13.662.971,93 

27 – PESSOAL – 
Salários e 
vencimentos 

117.281.500,00 117.281.500,00 32.593.086,89 27,79% 32.593.086,89 32.593.086,89 84.688.413,11 

16639 – Salário 
família 

8.000,00 8.000,00 1.133,64 14,17% 1.133,64 1.133,64 6.866,36 

3062 – 
Construção do 
Prédio Anexo 

28 – OBRA 
ANEXO 

17.000,00 17.000,00 0 0,00% 0,00 0,00 17.000,00 

900 – 
Contribuição à 
Previdência do 
Servidor Público 

18 – Regime 
próprio 
previdência – 
FEPA 

34.200.000,00 34.200.000,00 7.899.598,14 23,10% 7.899.598,14 7.899.598,14 26.300.401,86 
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901 – 
Contribuição ao 
Regime Geral de 
Previdência 

19 – Regime 
Geral 
previdência - 
INSS 

3.250.000,00 3.250.000,00 506.983,34 15,60% 263.518,97 263.518,97 2.743.016,66 

963 – 
Contribuição 
para o Fundo de 
Benefícios dos 
Servidores 
Públicos 
Estaduais 

20 – 
Contribuição 
para o Fundo 
de Benefícios – 
FUNBENTCE 

440.000,00 440.000,00 112.218,62 25,50% 112.218,62 112.218,62 327.781,38 

TOTAL TCE/MA 172.956.000,00 181.314.830,00 45.817.932,90 25,27% 45.462.463,10 45.456.789,18 135.496.897,10 

Fonte: Sigef – Nota orçamentária 01/2022         
1 O crédito suplementar deriva de superávit financeiro apurado em balanço. Até o fechamento deste relatório a nota 

orçamentária do crédito suplementar ainda não havia sido atendida. 

Quadro 35 – Execução orçamentária por ação e subação até o trimestre - FUMTEC 

ÓRGÃO – 
FUMTEC 

AÇÃO 

SUBAÇÃO 
PLANO 

INTERNO 

DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(a) 

DESPESA 
EMPENHADA 

(b) 

% 
EXECU-

ÇÃO 
c= (b/a) 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

(d) 

DESPESAS 
PAGAS 

(d) 

SALDO DE 
DOTAÇÃO 

e= (a-b) 

4550 – Política 

de Gestão 
Estratégica 

Voltada para o 
Desempenho 

Organizacional 

29 – Política de 

Gestão 
Estratégica – 
GESTRATCE 

3.300.000,00 3.300.000,00 343.480,60 10,41% 340.505,57 340.505,57 2.956.519,40 

TOTAL FUMTEC 3.300.000,00 3.300.000,00 343.480,60 10,41% 340.505,57 340.505,57 2.956.519,40 

TOTAL TCE + FUMTEC 176.256.000,00 184.614.830,00 46.161.413,50 25,00% 45.802.968,67 45.797.294,75 138.453.416,50 

Fonte: Sigef 2022 - resumo de folha pessoal e encargos jan-mar 2022. 

5.2.2 Relatório de Gestão Fiscal 

Os Relatórios de Gestão Fiscal estão sendo elaborados quadrimestralmente, 

obedecendo modelo fixado pela Secretária do Tesouro Nacional – STN. Publicados na forma 

fixada pelo art. 54 da Lei Complementar nº 101/200. 

5.2.3 Transparência de dados 

A transparência da gestão, na perspectiva da execução orçamentária, financeira e 

fiscal dá-se por meio “Portal da Transparência – Despesa” no Sitio do Tribunal de Contas do 

Estado. 

5.3 Gestão de Licitações e Contratos 

A gestão das licitações e contratos no Tribunal é realizada pela Coordenadoria de 

Licitação de Contratos (COLIC) que tem como missão gerenciar e executar as atividades 

inerentes à aquisição de bens patrimoniais e de consumo, contratação de obras e serviços 

em geral, bem como supervisionar a execução de convênios e contratos administrativos 

firmados pelo Tribunal. 

5.3.1 Contratações públicas 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos gerenciou e executou diversas 

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

quais, destaca-se a realização de Concorrência Pública 001/2022 – CEL/TCEMA, a publicação 

de 06 (seis) licitações, sendo 5 (cinco) delas na modalidade Pregão Eletrônico, a emissão de 

27 (vinte e sete) pareceres, dos quais 24 (vinte e quatro) foram emitidos pela Assistência 
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Jurídica junto à COLIC e 03 (três) foram emitidos pela SUPEC; formalização de 32 (trinta e 

dois) instrumentos contratuais, 244 (duzentas e quarenta e quatro) comunicações, 08 (oito) 

registros de cumprimento de sentença e 41 (quarenta e uma) publicações, sendo 34 (trinta e 

quatro) da SUPEC, abrangendo extratos de contratos e notas de empenho, e 07 (sete) da 

SULIC, que se referem a avisos de licitação. 

 

Quadro 36 – Atividades relacionadas às licitações e contratos 

MODALIDADE ESPÉCIE QTDE 

PARECERES DA 

SUPEC 

Aditivo de prorrogação 1 

Aditivo de prorrogação/reajuste 0 

Aditivo valor/prazo 0 

Aditivo de valor (acréscimo ou supressão) 0 

Revisão 0 

Repactuação 0 

Reajuste 1 

Outros/ Termo de Reconhecimento de Dívida 1 

TOTAL 3 

COMUNICAÇÕES 

Memorando 11 

Despacho 213 

Ofício 0 

Notificação 1 

Outros* 19 

TOTAL 244 

PARECERES DA 
ASSESSORIA 
JURÍDICA 

Dispensa de licitação 2 

Pagamento de indenização 1 

Aditivos aos contratos 2 

Aplicação de penalidade 0 

Reajuste/revisão/repactuação  0 

Análise da minuta do contrato 0 

Termo de doação 0 

Inexigibilidade de licitação 5 

Termo de adesão 0 

Convênios 6 

Solicitação de adesão à ata de registro de preços 1 

Análise de edital de licitação 5 

Outros 2 

TOTAL 24 

LICITAÇÃO 

Pregão eletrônico 5 

Pregão presencial 0 

Concorrência 1 

Outros 0 

TOTAL 6 

INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS 

Aditivos 4 

Apostilamento 1 

Ata de registro de preços 5 

Contratos 4 

Erratas 1 

Termo de reconhecimento de dívida 2 

Convênios 3 

Nota de Empenho 12 

TOTAL 32 

APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE 

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

1 

TOTAL 1 

OUTROS Registro de cumprimento de sentença 8 

TOTAL 8 

* Refere-se a 5 Informações e 14 Termos de Juntada. 
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Quadro 37 – Publicações de licitação 

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE 

Avisos de licitação* 7 

Extratos de contratos e notas de empenho 34 

Homologações** 0 

TOTAL 41 

*Foram publicados 7 avisos de licitação que se referiram aos Pregões 01, 02, 03, 04 e 05/2022 e à Concorrência 001/2022 que, 
por ter sido republicada, constou com 02 (dois) avisos. 
** Inexistiram homologações publicadas. As realizadas o foram dentro do segundo trimestre. 

 

Quadro 38 – Detalhamento das licitações realizadas 

PROCESSO 
IDENTIFICAÇÃO 

LICITAÇÃO 
OBJETO 

VALOR 
ESTIMADO 

VALOR 
ADJUDICADO 

ECONOMIA ADJUDICATÁRIO(S) 

5723/2021* 
PE 001/2022 
SRP 

Registro de Preços 
para locação de 
veículos 

261.588,00 0,00 0,00 
Fracassada (Sem 
vencedor) 

6105/2019 
Concorrência 
001/2022 

Contratação de 
empresa para serviços 
contínuos de 
manutenção predial 

668.277,12 649.537,41 18.739,71 

POLC 
Empreendimentos, 
Serviços e Comércio 
(14.667.684/0001-94) 

8848/2021 
PE 002/2022 
SRP 

Registro de Preços 
para água mineral e 
alimentos (açúcar, 
café, adoçante e leite) 

256.576,20 187.880,00 68.696,20 

L H Durans Pinheiro 
(12.532.115/0001-06); 
Terezinha de Jesus 
(18.701.121/0001-26) 

VALOR TOTAL ADJUDICADO 1.186.441,32 837.417,41 87.435,91  

Obs.: Os Pregões 003/2022 e 005/2022 ainda estão em andamento e o Pregão 004/2022 foi suspenso para correções no TR e 
será republicado no segundo trimestre (mês de abril/2022). 

* Esta licitação foi republicada em abril - Pregão Eletrônico 007/2022 – SRP – com data da sessão pública agendada para 
03/05/2022. 

Quadro 39 – Demonstrativo das contratações diretas 

PROCESSO OBJETO 
VALOR ANUAL 

CONTRATADO (R$) 
TIPO DE CONTRATAÇÃO 

DIRETA 
CONTRATADO 

469/2022 
Prestação de serviços de software 
para inserção e validação da 
assinatura digital 

9.360,00 
Dispensa, art. 75, II da lei 
nº 14.133/2021 

Lacuna Software 
LTDA 

8868/2021 
Aquisição de material 
odontológico 

17.694,70 
Dispensa, art. 75, II da lei 
nº 14.133/2021 

D. F. Comercial 
Odontológica 
LTDA 

1571/2021 
Prestação de serviços de recepção 
e copeiragem 

119.243,36 
Dispensa,777 art. 75, 
inciso III Lei nº 14.133/21 

Arthos Excelência 
em Serviços 

504/2022 
Prestação do serviços de 
“abstração urbana, medindo 
1.60x80 cm 

1.500,00 
Inexigibilidade, art. 74, III, 
Lei nº 14.133/21 

Fabio Vidotti 

87432021 Curso de capacitação  4.638,04 
Inexigibilidade, art. 74, III, 
Lei nº 14.133/21 

Consultre 
Consultoria e 
Treinamento Ltda. 

7639/2021 
Capacitação na área de 
comunicação 

21.250,00 
Inexigibilidade, art. 74, III, 
Lei nº 14.133/21 

Rafaela Lima 
Marques 

1629/2022 
Consultoria em Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

13.420,00 
Inexigibilidade, art. 74, III, 
Lei nº 14.133/21 

HSO Engenharia 

1973/2022 Capacitação /UNFIN 1.487,00 
Inexigibilidade, art. 74, III, 
Lei nº 14.133/21 

Open Treinamento 
e Editais 

VALOR TOTAL CONTRATADO 188.593,10 
  

OBS. Não houve contratação direta pelo FUMTEC no período. 

5.4 Gestão de Materiais e Patrimônio 

A gestão de materiais e patrimônio do Tribunal é realizada pela Coordenadoria de 

Patrimônio (COPAT) que tem como missão 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. 
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Quadro 40 – Demonstrativo de compras 

ITEM 
VALOR DE COMPRAS NO 

TRIMESTRE 
VALOR ACUMULADO NO 

ANO 

Material de Consumo R$ 7.835,00 R$ 7.835,00 

Material de Expediente -  -  

Material Permanente R$ 10.563,45 R$ 10.563,45 

TOTAL R$ 18.398,45 R$ 18.398,45 

 

No primeiro trimestre, foi concedido o valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a 

título de suprimento de fundos (adiantamento) para fazer face às despesas de fornecimento 

de material de caráter urgente. 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão não realizou doações de bens no 

período. 

5.5 Gestão de Infraestrutura 

A gestão de infraestutura do Tribunal envolve manutenção predial, logística de 

transporte além de serviços de obras e arquitetura; é realizada pela Unidade de 

Infraestrutura (UNINF) que tem como missão planejar, organizar, coordenar e controlar as 

atividades administrativas relativas à gestão de contratos terceirizados de escopo e de 

serviços continuados de ampliação, modificação e manutenção predial; operação e 

manutenção de telefonia fixa e telefonia móvel pessoal; operação e manutenção de veículos; 

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

recepção, copeiragem e serviços gerais. Atua também na operação e manutenção de 

elevadores e sistemas de refrigeração, serviços de reprografia e encadernação de 

documentos. 

5.5.1 Gestão de transporte 

Quadro 41 - Quilometragem da frota de veículos 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL KM RODADOS 

Região Metropolitana 2489 2129 6771 11389 

Viagens ao interior do Estado 0 4650 0 4650 

TOTAL RODADO (EM KM) 2489 6779 6771 16039 

Quadro 42 - Chamadas de transporte atendidas (saídas) 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL KM RODADOS 

Região Metropolitana 36 42 113 191 

Viagens ao interior do Estado 0 3 0 3 

TOTAL DE CHAMADO 36 45 113 194 

Quadro 43 - Gastos com manutenção de frota de veículos 

TIPO DE DESPESA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL  

Manutenção e Reposição de Peças e Acessórios R$ 2.238,00 R$ 7.161,60 R$ 4.699,80 R$ 14.099,40 

Combustíveis e Lubrificantes  R$ 5.216,11 R$ 6.520,19 R$ 9.538,20 R$ 21.274,50 

Locação de Veículos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Aquisição de Novos Veículos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Licenciamento, multas e seguros R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL DE DESPESAS R$ 7.454,11 R$ 13.681,79 R$ 14.238,00 R$ 35.373,90 
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Quadro 44 - Indicadores de custos de transporte 

 

Quadro 45 - Frota de veículos 

MODELO 
NOVOS 

 (DO ANO) 
SEMINOVOS 
(ATÉ 3 ANOS) 

USADOS 
 (4 OU MAIS) 

TOTAL 

Médio porte (picape, suv, utilitário, van) 0 4 3 7 

Pequeno porte (hatch, sedan, perua) 0 0 0 0 

TOTAL DE VEÍCULOS 0 4 3 7 

5.5.2 Gestão de consumo, serviços gerais e manutenção 

Quadro 46 - Consumo de materiais  

TIPO DE CONSUMO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL  

Cópias xerográficas (unid.) 3.050 3.189 615 6.854 

Encadernações (unid.) 5 20 0 25 

Quadro 47 - Despesas de consumo e serviços de manutenção  

TIPO DE DESPESA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL  

Energia Elétrica 
* Equatorial Energia – Processo nº 5124/2020 

R$ 63.122,12 R$ 100.796,91 R$ 104.453,98 R$ 268.373,01 

Água e Esgoto (consumo do mês)  
* Caema – Processo 693/20 

R$ 5.929,12 R$ 4.905,28 R$ 6.494,02 R$ 17.328,42 

Água e Esgoto (parcelamentos)  
* Caema – Processo 693/20 

R$ 10.486,32 R$ 10.486,32 R$ 10.958,20 R$ 31.930,84 

Telefonia Fixa 
* Claro - Cont. nº 006/18 

R$ 2.725,38 R$ 2.693,64 R$ 2.649,76 R$ 8.068,78 

Telefonia Móvel 
* Claro - Cont. nº 002/22 

R$ 8.202,51 R$ 8.928,45 R$ 7.895,03 R$ 25.025,99 

Manutenção Estrutural – V. A. S LIRA processo 
7465/21  

R$ 9.452,70 R$ 13.722,92 R$ 41.002,99 R$ 64.178,61 

Manutenção Ar condicionado- Sistema VRF- J. C. 
PEREIRA processo 5220/22 

R$ 25.571,05 R$ 22.728,23 R$ 8.052,25 R$ 56.351,53 

Manutenção de Elevadores 
Hxcel/ Nordeste – Cont. 09/20 e 02/19 

R$ 3.028,00 R$ 3.028,00 R$ 3.028,00 R$ 9.084,00 

Manutenção Predial 
* xxx - Cont. nº xxx/xxxx 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Serviço de Reprografia (Tricom Alliance)  
 - Cont. nº 007/18 

R$ 6.884,13 R$ 6.884,13 R$ 6.884,13 R$ 20.652,39 

Serviços de Limpeza e Conservação 
Empresa Maranata - Cont. nº 009/17 

R$ 64.049,15 R$ 64.049,15 R$ 64.049,15 R$ 192.147,45 

Serviços de Copeiragem, Recepção e Apoio 
Empresa Arthos- Cont. nº 008/16 

R$ 53.878,32 R$ 53.878,32 R$ 37.714,84 R$ 145.471,48 

TOTAL DE DESPESAS R$ 253.328,80 R$ 292.101,35 R$ 293.182,35 R$ 838.612,50 

VARIAÇÃO DO VALOR DO MÊS COM O ANTERIOR -31,34 41,28 3,63  
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Quadro 48 – Variação das despesas de consumo – água, energia e telefonia  

 
 

Quadro 49 - Serviços de manutenção executadas 

AÇÕES DE MANUTENÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL 

Manutenção Hidráulica  4 5 6 15 

Manutenção do Sistema de Transporte Vertical (elevadores) 2 1 1 4 

Manutenção no Sistema de Ar condicionado  4 5 6 15 

Manutenção Elétrica  5 4 3 12 

Atendimento de Serviços de Apoio  15 12 20 47 

Confecção de chaves (por sala) 4 6 7 17 

Composições de “Layouts” de Interiores e/ou Consultorias 
Arquitetônicas de Adequações de Espaços. 

1 1 2 4 

Consertos de trincos 3 4 6 13 

TOTAL DE INTERVENÇÕES 38 38 51 127 

Quadro 50 - Contratos, convênios e outros instrumentos vigentes 

NOME DA EMPRESA 
TIPO INSTRUMENTO/ 

Nº 
OBJETO 

VALOR 
GLOBAL 

VIGÊNCIA 

Secretaria Estadual de 
Gestão Penitenciária 
– SEAP 

Convênio S/N  
 (Proc. nº 1466/2022) 

Fornecimento de peças de 
mobiliário (estações de trabalho, 
armários, cadeiras e afins) 

Em definição 
Em processo de 

formalização 

KM LAVRA Comércio 
e Serviços 

Contrato/Ata de 
Registro de Preços 

003/2022 –  
COLIC TCE-MA 

Fornecimento de materiais de 
acabamento (tapetes, persianas, 
películas e elementos afins) 

R$ 52.734,73 
31/12/2022 

 (1ª Contratação da 
Ata em execução) 

Quadro 51 - Adiantamentos para infraestrutura concedidos no trimestre 

NOME DO SERVIDOR 
Nº DO 

PROCESSO 
NATUREZA 

VALOR 
CONCEDIDO  

PERÍODO DE 
UTILIZAÇÃO 

Marcelo Bastos Espíndola (SUARQ)  Nº 737/2022 Material de Consumo R$ 2.000,00 
90 (noventa) dias 

a partir do crédito 

Marcelo Bastos Espíndola (SUARQ) Nº 1127 / 2022 
Despesas com Pessoa 

Jurídica 
R$ 1.500,00 

90 (noventa) dias 
a partir do crédito 

Célio Roberto (SUSET) Nº 1038 / 2022 
Despesa com Pessoa 

física/ jurídica  
R$ 2.000,00 

90 (noventa) dias 
a partir do crédito 

Edmar Carvalho (SUSET) Nº 466 / 2022 
Despesa com Pessoa 

física/ jurídica  
R$ 2.000,00 

90 (noventa) dias 
a partir do crédito 

Antonio Marques (SUSET) Nº 465 / 2022 
Despesa com Pessoa 

física/ jurídica  
R$ 3.000,00 

90 (noventa) dias 
a partir do crédito 

Henrique Jorge (SUSET) Nº 445 / 2022 
Despesa com Pessoa 

física/ jurídica  
R$ 3.000,00 

90 (noventa) dias 
a partir do crédito 

Gilvan Maia Pacheco (SUSAP) Nº 330/2022 
Despesa com Pessoa 

física/ jurídica  
R$ 4.000,00 

90 (noventa) dias 
a partir do crédito 

Gilvan Maia Pacheco (SUSAP) Nº 331/2022 
Despesa com Pessoa 

física/ jurídica  
R$ 4.000,00 

90 (noventa) dias 

a partir do crédito 

-37.36 

59.69 

3.63 

-6.13 

-17.27 

32.39 

-
- 4.50 

-2.82 -1.16 -1.63 

-28.01 

8.85 

-11.57 

-60.00

-40.00

-20.00

 -

 20.00

 40.00

 60.00

VARIAÇÃO DEZ-JAN VARIAÇÃO JAN-FEV VARIAÇÃO FEV-MAR

DESPESAS DE CONSUMO
é a redução no total das contas de consumo entre janeiro e o mês anterior

Energia elétrica

Água e esgoto
(consumo do mês)
Água e esgoto
(parcelamento)
Telefonia fixa

Telefonia móvel

Fonte: Uninf
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5.5.3 Gestão de obras e arquitetura 

Quadro 52 – Status dos projetos, obras e serviços afins 

TÍTULO/ DESCRIÇÃO 
CUSTO FINANCEIRO 

ESTIMADO 
DATA DE 

INÍCIO 

PREVISÃ
O 

TÉRMIN
O 

STATUS 

Formatação final de projetos arquitetônicos de reforma 

de interiores de Ala da Presidência e do Plenário, com 
respectivos Registros de Responsabilidade Técnica - 
RRT’s. 

(valor estimativo 
de execução 

abaixo) 
01/10/21 30/03/22 Concluído 

Projeto Básico de Engenharia para Contratação de 

Execução de Obras de Reforma e Restauro em: 
Presidência, Plenário e Auditório. 

R$ 450.637,07 01/10/21 31/12/22 Concluído 

5.5.4 Gestão de portaria e segurança 

No trimestre foram registrados 627 (seiscentos e vinte e sete) acessos de visitantes 

às dependências do Tribunal (sede e anexo), sendo 60 (sessenta) em janeiro, 145 (cento e 

quarenta e cinco) em fevereiro e 422 ( quatrocentos e vinte e dois) em março. 
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6 ATIVIDADES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

6.1 Gestão da Tecnologia e Inovação 

A gestão das atividades de Tecnologia da Informação e inovação é realizada pela 

Secretaria de Tecnologia e Inovação (SETIN) que tem como missão planejar, organizar, dirigir, 

controlar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades do Comitê de Tecnologia (TECNO), 

Comitê de Inovação (INOVA) e da Gerência de Tecnologia da Informação (GETEC), provendo-

os de orientação e meios necessários ao bom desempenho de suas atividades. 

A Gerência de Tecnologia da Informação (GETEC), por sua vez, é a unidade 

responsável por implementar políticas e diretrizes de tecnologia da informação e 

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

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

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

atendimento à Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), de 

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

GETEC concentra as atividades de suporte tecnológico, manutenção de rede e 

desenvolvimento de sistemas.  

6.1.1 Desenvolvimento de sistemas 

Quadro 53 - Softwares em desenvolvimento 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

SINC - Sistema de Informações para Controle  

- Desenvolvimento e implantação do módulo FISCAL 

- Desenvolvimento e implantação do módulo FOLHA 

- Desenvolvimento e implantação do módulo CONTRATA 

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 

- Criação de relatórios de instrução e contas de governo exercício 2021 

- Implementação de novas funcionalidades e relatórios gerenciais 

Portal do Controle Social 

- Implantação de novas funcionalidades         

SIGER - Sistema de Informações Gerenciais e Responsáveis 

- Desenvolvimento e implantação. 

EPCA 

- Desenvolvimento de novas funcionalidades 

IEGM 

- Atualizações de funcionalidades 

E-TOMADA 

- Desenvolvimento do sistema. 

Sistema de Consulta de Processos 

- Desenvolvimento do novo sistema 

Site de Internet e Intranet do TCE-MA 

- Desenvolvimento de hotsites dos novos sistemas desenvolvidos 

E-CONSULTA 

- Levantamento de requisitos e início do desenvolvimento 

 

6.1.2 Suporte e manutenção de sistemas e rede 

Quadro 54 - Atividades de suporte realizadas 

ATIVIDADES DE SUPORTE 

Atualização de portal da Transparência 

Atualização do servidor WSUS 

Atualização do site do TCE-MA 

Configuração do servidor do site da Transparência 

Configuração do monitoramento do no-break  

Configuração do RDS  
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Criação de ambiente SEI 

Criação de backup de máquinas virtuais  

Criação de máquinas virtuais  

Criação de backup de pastas em servidor virtual 

Gerenciamento e monitoramento de todos os sistemas  

Instalação do Agent de monitoramento em servidor virtual  

Instalação do agente de monitoramento em novo servidor 

Instalação e gerenciamento do monitoramento em servidor virtual  

Migração de dados em servidores de arquivos  

Migração de aplicação local para nuvem 

Migração de serviço de DNS 

Monitoramento de log no servidor virtual 

Montagem de infraestrutura para suporte 

6.1.3 Atendimento ao usuário de TI 

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

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

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

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

assumiu a atribuição de dar continuidade à fiscalização na distribuição e prestação dos 

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

novos e legados (computadores, notebooks e impressoras). 

Como resultado da contratação de outsourcing, atualmente estão presentes no 

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

(sessenta e cinco) impressoras multifuncionais, todos ativos novos, que totalizam 715 

(setecentos e quinze) equipamentos de informática. 

Quadro 55 – Registros de atendimento ao usuário de TI 

 

Quadro 56 - Atividades de atendimento ao usuário de TI 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Assessoria e suporte técnico aos usuários 

Ativação de pontos de rede prédio anexo 

Configuração do sistema de gravação e transmissão das sessões plenárias 

Distribuição de webcams 

Fiscalização, supervisão e monitoramento da central de serviços (Microcity) 

Gerenciamento de todo o parque tecnológico do TCE 

Instalação de switchs 

Manutenção do cabeamento estruturado do TCE em diversos pontos da rede 

Manutenção preventiva nos computadores, notebook e impressoras 

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

Monitoramento do Whatsapp da central de serviços 

Organização do cabeamento dos racks  

Suporte ao sistema de gravação e transmissão das sessões plenárias 

Suporte aos usuários do sistema dos correios - SIGEP - na SESES 

Janeiro Fevereiro Março

173
241

344

Atendimento a usuários de TI
atendimentos pela equipe de suporte

Fonte: Getec - SETIN
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Conforme os registros de impressão de páginas, o TCE atingiu o volume total de 

156.316 (cento e cinqüenta e seis, trezentos e dezesseis) páginas impressas registradas no 

primeiro trimestre, em um parque de 73 (setenta e três) impressoras laser identificadas no 

PaperCut. 

Quadro 57 – Relatório de páginas impressas no trimestre 
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7 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO 

7.1 O TCE na mídia 

O TCE/MA vem constantemente informando a sociedade da importância do 

controle externo, divulgando sua missão institucional e suas principais ações de fiscalização. 

Neste papel, destaca-se a atuação da Assessoria de Comunicação (ASCOM). Suas atividades 

envolvem o envio de releases para a imprensa, a produção de matérias para internet e 

intranet e a elaboração de revistas e informativos, entre outros. 

 

7.1.1 Matérias de destaque publicadas no trimestre 

 

TCE promove testagem para Covid-19 na próxima terça-feira 

07 Janeiro 2022 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) promove, nesta terça-feira (11), a partir das 09h, testagem 

para Covid-19 destinada a seu corpo funcional. Um total de 600 testes do tipo Antígeno, com eficácia 

superior a 98%, foi disponibilizado à corte de contas pela Prefeitura de São Luís, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde - Semus, diante do aumento de novos casos na capital maranhense.   

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2210-tce-promove-testagem-para-covid-19-na-proxima-

terca-feira 

-------------------------- 

Testagem para Covid-19 no TCE ganhará mais um dia 

12 Janeiro 2022 

Ganhará uma segunda etapa a testagem para detecção do novo coronavírus (Covid-19) entre 

servidores, membros, estagiários e terceirizados do Tribunal de Contas do Estado. Inicialmente 

previsto apenas para a última terça-feira (11), o procedimento teve sua duração estendida visando 

alcançar um número maior de pessoas, especialmente àquelas com sintomas gripais. A nova data será 

divulgada tão logo haja equipes da Semus disponíveis, podendo ser ainda nesta semana. 

Um total de 248 pessoas se submeteram à testagem para o novo coronavírus (Covid-19) na última 

terça-feira (11), sendo 158 servidores, 66 terceirizados e 24 estagiários. Desse total, 31 testaram 

positivo, o que corresponde a 12,5 por cento do universo testado. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2212-testagem-para-covid-19-no-tce-ganhara-mais-um-

dia 

---------------------------- 

  

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2210-tce-promove-testagem-para-covid-19-na-proxima-terca-feira
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2210-tce-promove-testagem-para-covid-19-na-proxima-terca-feira
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2212-testagem-para-covid-19-no-tce-ganhara-mais-um-dia
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2212-testagem-para-covid-19-no-tce-ganhara-mais-um-dia


 

42 | P á g i n a  
 

Segunda etapa da testagem para Covid-19 será nesta sexta-feira (14) 

13 Janeiro 2022 

Será nesta sexta-feira (14), das 09h às 14h, a segunda etapa a testagem para detecção do novo 

coronavírus (Covid-19) entre servidores, membros, estagiários e terceirizados do Tribunal de Contas 

do Estado. Inicialmente previsto para apenas um dia, o procedimento teve sua duração estendida 

visando alcançar um número maior de pessoas, especialmente àquelas com sintomas gripais. O local 

será o mesmo, o hall de entrada do prédio anexo do TCE. Nessa segunda etapa, será necessária 

apresentação de documento de identidade. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2214-segunda-etapa-da-testagem-para-covid-19-sera-

nesta-sexta-feira-14 

------------------------------ 

TCE realizará processo seletivo para estágio remunerado 

13 Janeiro 2022 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) realizará processo seletivo destinado ao 

provimento de vagas para estágio remunerado não obrigatório para estudantes dos cursos de 

graduação de nível superior e do ensino profissionalizante de nível técnico. 

O edital com as normas do certame foi publicado na edição do dia 12 do Diário Oficial Eletrônico do 

TCE e pode ser consultado na página da Corte de Contas maranhense na internet: www.tce.ma.gov.br, 

no banner Diário Oficial. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2216-tce-realizara-processo-seletivo-para-estagio-

remunerado 

---------------------------- 

TCE define novas regras para solicitação de reavaliação dos portais da 

transparência 

13 Janeiro 2022 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) definiu as novas regras que devem ser 

cumpridas pelos fiscalizados do órgão de controle externo para a solicitação de reavaliação dos portais 

da transparência. O novo disciplinamento consta da Portaria TCE/MA N° 062, de 12 de janeiro de 

2022, que altera a redação do art. 3° da Portaria Nº 706, de 14 de outubro de 2020, do Tribunal de 

Contas do Maranhão, e dá outras providências. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2218-tce-define-novas-regras-para-solicitacao-de-

reavaliacao-dos-portais-da-transparencia 

-------------------------- 

  

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2214-segunda-etapa-da-testagem-para-covid-19-sera-nesta-sexta-feira-14
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2214-segunda-etapa-da-testagem-para-covid-19-sera-nesta-sexta-feira-14
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2216-tce-realizara-processo-seletivo-para-estagio-remunerado
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2216-tce-realizara-processo-seletivo-para-estagio-remunerado
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2218-tce-define-novas-regras-para-solicitacao-de-reavaliacao-dos-portais-da-transparencia
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2218-tce-define-novas-regras-para-solicitacao-de-reavaliacao-dos-portais-da-transparencia
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TCE adotará sistema de teletrabalho parcial no próximo dia 20 

17 Janeiro 2022 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão publicou no Diário Oficial Eletrônico da instituição, 

edição de hoje, 17, a Portaria TCE Nº 67, que estabelece o sistema de teletrabalho parcial dos 

servidores, estagiários e terceirizados no âmbito da Corte de Contas maranhense, decorrente do 

aumento de casos de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) e do surto de Influenza (H3N2). 

O instrumento normativo determina que, sempre que a natureza das atribuições do cargo, emprego 

ou função permitirem, os servidores, estagiários e terceirizados do TCE atuarão no regime de 

teletrabalho parcial, sob o sistema de revezamento dos servidores. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2220-tce-adotara-sistema-de-teletrabalho-parcial-no-

proximo-dia-20 

--------------------------------- 

TCE adota medidas restritivas em razão do aumento de casos de contaminação por 

coronavírus (Covid-19) e do surto de Influenza (H3N2) 

17 Janeiro 2022 

O TCE maranhense adotou uma série de medidas restritivas em virtude do aumento de casos de 

contaminação pelo coronavírus (Covid-19) e do atual surto de Influenza (H3N2). O Diário Oficial 

Eletrônico da instituição, edição de hoje, 17, publicou a Portaria TCE Nº 68, que disciplina os 

procedimentos que foram implementados. Entre eles ficam suspensas a visitação pública às 

dependências da Corte de Contas maranhense e o atendimento presencial que possa ser prestado por 

meio eletrônico e/ou telefônico. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2221-tce-adota-medidas-restritivas-em-razao-do-

aumento-de-casos-de-contaminacao-por-coronavirus-covid-19-e-do-surto-de-influenza-h3n2 

-------------------------------- 

TCE divulga resultado de avaliação de portais da transparência 

24 Janeiro 2022 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) divulgou o resultado da primeira avaliação 

realizada este ano nos portais da transparência de entes municipais, os portais fiscalizados integram a 

Ordem de Serviço – SEFIS Nº 01/2022, emitida pela Secretaria de Fiscalização da Corte de Contas 

maranhense. Fundamentam as avaliações periódicas dos portais da transparência executadas pelo TCE 

a Constituição Federal, a Lei Orgânica deste TCE/MA, o Regimento Interno – TCE/MA, a Lei 

Complementar nº 101/2000 e nº 156/2016, bem como o cumprimento da Lei Federal nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), e da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 

2017, Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, entre outros dispositivos legais. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2226-tce-divulga-resultado-de-avaliacao-de-portais-da-

transparencia 

------------------------------ 

  

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2220-tce-adotara-sistema-de-teletrabalho-parcial-no-proximo-dia-20
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2220-tce-adotara-sistema-de-teletrabalho-parcial-no-proximo-dia-20
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2221-tce-adota-medidas-restritivas-em-razao-do-aumento-de-casos-de-contaminacao-por-coronavirus-covid-19-e-do-surto-de-influenza-h3n2
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2221-tce-adota-medidas-restritivas-em-razao-do-aumento-de-casos-de-contaminacao-por-coronavirus-covid-19-e-do-surto-de-influenza-h3n2
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2226-tce-divulga-resultado-de-avaliacao-de-portais-da-transparencia
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2226-tce-divulga-resultado-de-avaliacao-de-portais-da-transparencia
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Secretaria de Fiscalização do TCE torna pública nova lista de portais da 

transparência a ser avaliados 

24 Janeiro 2022 

A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis) divulgou mais uma 

lista com os nomes de entes que terão os seus portais de transparência submetidos à avaliação. 

A relação de entes constantes da Ordem de Serviço – SEFIS/NUFIS 2 Nº 02/2022 é relativa a 

jurisdicionados que fazem parte do Poder Legislativo. O processo de avaliação a ser realizado pelo TCE 

tem fundamento na Lei nº 12.527, Lei de Acesso à Informação, que reforça o dever dos órgãos e 

entidades públicas promoverem a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, 

sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2225-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-torna-publica-

nova-lista-de-portais-da-transparencia-a-ser-avaliados 

------------------------------ 

Inovações em sistemas de TI consolidam posição do TCE na era do controle digital 

 27 Janeiro 2022 

Por meio de sua Secretaria de Tecnologia e Inovação - Setin, o Tribunal de Contas do Estado concluiu, 

nesta semana, a migração seu Portal para o domínio próprio dos Tribunais de Contas do Brasil na 

Internet, alterando o endereço www.tce.ma.gov.br para www.tcema.tc.br. 

Mais do que uma simples mudança endereço na Internet, o Instituto Rui Barbosa (IRB), entidade 

voltadas para estudos e pesquisas no âmbito dos TC's, acredita que o fato é um divisor de águas na 

consolidação da autonomia dos Tribunais de Contas do Brasil, especialmente no contexto das Normas 

Brasileiras de Auditoria no Setor Público - NBASP10, regramento que estabelece a independência das 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) como requisito essencial para uma auditoria do setor 

público. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2228-inovacoes-em-sistemas-de-ti-consolidam-posicao-

do-tce-na-era-do-controle-digital 

-------------------------------- 

Secretaria de Fiscalização do TCE divulga resultado de avaliação de portais da 

transparência do Poder Executivo 

02 Fevereiro 2022 

A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis) divulgou o resultado 

de mais uma avaliação realizada nos portais da transparência de fiscalizados do TCE. Os dados 

divulgados se referem a portais de entes que fazem parte do Poder Executivo, especificados na Ordem 

de Serviço Sefis nº 02/2022. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2230-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-divulga-resultado-

de-avaliacao-de-portais-da-transparencia-do-poder-executivo 

------------------------------- 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2225-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-torna-publica-nova-lista-de-portais-da-transparencia-a-ser-avaliados
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2225-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-torna-publica-nova-lista-de-portais-da-transparencia-a-ser-avaliados
http://www.tcema.tc.br/
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2228-inovacoes-em-sistemas-de-ti-consolidam-posicao-do-tce-na-era-do-controle-digital
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Secretaria de Fiscalização do TCE divulga nova lista de portais da transparência que 

serão submetidos à avaliação 

02 Fevereiro 2022 

A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis) divulgou mais uma 

relação de portais da transparência que serão submetidos a processo de avaliação pelo órgão de 

controle externo. 

Conforme definido na Ordem de Serviço Sefis n° 03/2022, publicada na edição do Diário Oficial 

Eletrônico do TCE do dia 01/02, os portais que serão objeto da fiscalização pertencem a entes que 

integram o Poder Executivo e órgãos estaduais. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2231-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-divulga-nova-

lista-de-portais-da-transparencia-que-serao-submetidos-a-avaliacao 

-------------------------------- 

TCE orientará gestores sobre reajuste do piso do magistério 

04 Fevereiro 2022 

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) recebeu na manhã de hoje, 4, 

na sede do TCE, representantes da diretoria Federação dos Municípios do Estado do Maranhão 

(FAMEM) para analisar e esclarecer dúvidas dos prefeitos maranhenses sobre o cumprimento do 

percentual de reajuste recentemente aprovado pelo Governo Federal no piso do magistério.  

Durante o encontro, o presidente da Corte de Contas estadual, conselheiro Washington Oliveira, 

afirmou que o órgão de controle externo emitirá nota técnica com orientações para elucidar 

interpretações sobre a nova lei do Fundeb, assim como da Portaria do Ministério da Educação que 

instituiu o novo piso salarial. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2234-tce-orientara-gestores-sobre-reajuste-do-piso-do-

magisterio 

----------------------------- 

TCE participa de seminário do projeto Transforma Agora em Imperatriz 

 07 Fevereiro 2022 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) foi uma das instituições que participaram na 

manhã de hoje, 7, na cidade de Imperatriz, da terceira edição do “Transforma Agora”, projeto 

organizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão – Sebrae/MA. 

Além do TCE, estiveram no evento representantes do Governo do Estado, da Controladoria-Geral da 

União no Maranhão (CGU-MA), do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), Federação das 

Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), Junta Comercial do Maranhão (Jucema), Associação 

Comercial (ACM), prefeitos, presidentes de câmaras municipais, empresários, lideranças sindicais e 

membros da comunidade. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2235-tce-participa-de-seminario-do-projeto-

transformaagora-em-imperatriz 

---------------------------------- 
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TCE participa de seminário do programa “Transforma Agora” em Açailândia 

 08 Fevereiro 2022 

Em continuidade às atividades do programa “Transforma Agora”, promovido pelo Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Maranhão (Sebrae-MA), foi realizado na manhã de hoje, 8, seminário 

na cidade de Açailândia. O Transforma Agora é uma iniciativa do Sebrae-MA que tem como propósito 

contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, particularmente o que envolve as micro e 

pequenas empresas, com foco na prevenção e combate à corrupção. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2236-tce-participa-de-seminario-do-programa-

transformaagora-em-acailandia 

---------------------------------- 

Entrevista – Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira – Presidente do TCE-

MA 

 08 Fevereiro 2022 

“Melhorar o ambiente de negócios e fortalecer as micro e pequenas empresas contribui para o 

desenvolvimento local, possibilitando a geração de emprego e renda” 

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), conselheiro Joaquim 

Washington Luiz de Oliveira, participou hoje, 8, de seminário do programa “Transforma Agora” 

realizado em Açailândia. O Transforma Agora integra o Programa Cidade Empreendedora, iniciativa do 

Sebrae que tem como objetivo promover a dinamização econômica, social e cultural de municípios, 

por meio da atuação conjunta do Sebrae e governos municipal e estadual, disponibilizando uma série 

de ferramentas para estimular a cultura empreendedora, gestão, inovação e políticas públicas, com 

foco no desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios locais. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2237-entrevista-conselheiro-joaquim-washington-luiz-

de-oliveira-presidente-do-tce-ma 

------------------------------- 

TCE participa de seminário do programa “Transforma Agora” em Balsas 

10 Fevereiro 2022 

Foi realizado na manhã desta quinta-feira, 10, na cidade de Balsas, localizada na região sul do estado, 

mais um seminário do programa “Transforma Agora”, iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas do Maranhão (Sebrae-MA) que objetiva estimular os pequenos empreendimentos a adotar 

procedimentos de controle interno que resultem num ambiente de negócios mais dinâmico e 

sustentável para este segmento produtivo, fortalecendo, simultaneamente, o combate à corrupção. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2244-ce-participa-de-seminario-do-programa-

transformagora-em-balsas 

------------------------------ 
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Entrevista – Gilberto Socoloski – Mestre em Engenharia de Produção e consultor do 

Sebrae 

 10 Fevereiro 2022 

“Um ambiente de negócios baseado na ética e na integridade é fundamental para o desenvolvimento 

socioeconômico do país” 

O professor Gilberto Socoloski Júnior, Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal 

de Santa (UFSC) proferiu durante o III Ciclo do Programa “Transforma Agora”, realizado nas cidades de 

Açailândia, Balsas e Imperatriz a palestra “Corrupção: o concorrente desleal do mercado. Proteja sua 

empresa e conquiste melhores oportunidades!". 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2243-entrevista-gilberto-socoloski-mestre-em-

engenharia-de-producao-e-consultor-do-sebrae 

------------------------------- 

Entrevista – Fábio Alex de Melo – Secretário de fiscalização do TCE 

 10 Fevereiro 2022 

“Os municípios devem contemplar em seus Planos Plurianuais ações que contribuam de modo 

efetivo para o desenvolvimento local tendo como foco a atuação das micro e pequenas empresas” 

O secretário de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), Fábio Alex de 

Melo, foi um dos debatedores do seminário do programa “Transforma Agora”, realizado na manhã 

desta quinta-feira, 10, na cidade de Balsas. 

Em sua terceira edição, o “Transforma Agora” é uma iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Maranhão (Sebrae-MA) que pretende contribuir para o incremento do 

ambiente de negócios nos municípios maranhenses, beneficiando os micro e pequenos 

empreendimentos e favorecendo, ao mesmo tempo, a implementação de medidas de combate à 

corrupção. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2242-entrevista-fabio-alex-de-melo-secretario-de-

fiscalizacao-do-tce 

----------------------------------------- 

TCE condena ex-prefeita de Presidente Dutra a devolver R$ 2,4 milhões em recursos 

de convênio 

10 Fevereiro 2022 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) condenou, na sessão do Pleno desta quarta-feira (09), a ex-prefeita do 

município de Presidente Dutra, Irene de Oliveira Soares, a devolver ao erário um total de R$ 2,4 milhões (R$ 

2.404.766,40) relativo a convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação – Seduc e a Prefeitura do 

município. Os valores deverão ser devidamente atualizados nos termos da legislação em vigor. 

O débito decorre do julgamento irregular da Tomada de Contas Especial do referido convênio (nº 006/2012 

SEDUC) e corresponde ao dano causado ao erário identificado pela análise técnica do órgão, uma vez que a 

gestora incorreu em omissão do dever de prestar contas, de acordo com o artigo 9º da Instrução Normativa (IN) 

TCE-MA nº 18/2008 e com o artigo 7º, § 1º da Instrução Normativa (IN) TCE nº 50/2017. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2241-tce-condena-a-ex-prefeita-de-presidente-dutra-a-

devolver-r-2-4-milhoes-em-recursos-de-convenio 
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------------------------------- 

João Carlos Pimentel lança segunda edição do livro CANTANHEDE – memórias 

terceiras 

 16 Fevereiro 2022 

Artista de muitas talentos, o servidor do TCE-MA, João Carlos Pimentel, lança, neste sábado, às 17h, 

no Convento das Mercês, a segunda edição do livro CANTANHEDE – memórias terceiras. 

A publicação é um misto de memórias, romance, crônicas e contos narrando fatos ligados a diversos 

aspectos das cidades de Itapecuru Mirim e Cantanhede, principalmente da vida no campo, e tem como 

fio condutor a família Cantanhede no Maranhão. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2245-joao-carlos-pimentel-lanca-segunda-edicao-do-

livro-cantanhede-memorias-terceiras 

--------------------------------- 

Novo presidente do TJMA faz visita de cortesia ao TCE 

16 Fevereiro 2022 

Substituindo o conselheiro Washington Luiz de Oliveira no exercício da presidência do Tribunal de 

Contas do Estado (TCE-MA), o conselheiro Álvaro César, vice-presidente da corte de contas 

maranhense, recebeu nesta sexta-feira (11), a visita do desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, 

recém-eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 

O novo dirigente do Judiciário maranhense foi recebido na sala da presidência do TCE, em reunião que 

contou com a participação dos conselheiros Edmar Cutrim, Marcelo Tavares, Caldas Furtado e 

Raimundo Oliveira Filho. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2246-novo-presidente-do-tjma-faz-visita-de-cortesia-ao-

tce 

---------------------------------- 

São Luís recebe seminário do programa “Transforma Agora” 

20 Fevereiro 2022 

Representando o Tribunal de Contas do Estado, o auditor e secretário de Fiscalização Fábio Alex Melo 

tomou parte, nesta sexta-feira (18), da etapa São Luís, da iniciativa Transforma Agora, ciclo III, da qual 

o TCE é um dos parceiros institucionais ao lado da Controladoria Geral da União no Estado (CGU-MA), 

Ministério Público do Maranhão (MPMA) e Governo do Estado. Tendo como tema Ética e Integridade, 

o evento foi realizado no Auditório Armando Gaspar, na sede do Sebrae Jaracaty. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2248-sao-luis-recebe-seminario-do-programa-

transformaagora 

------------------------------- 
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Presidente do TCE-MA recebe secretário de Indústria, Comércio e Energia do 

Maranhão 

22 Fevereiro 2022 

O presidente do TCE-MA, conselheiro Washington Oliveira, recebeu na terça-feira (22) o titular da 

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão (Seinc), Sérgio Sombra, quando 

trataram de temas convergentes nas agendas das duas instituições. 

“Foi uma satisfação receber o secretário Sérgio Sombra e ouvir suas idéias. O TCE-MA comunga do 

esforço empenhado em prol do desenvolvimento do Maranhão. Nosso tribunal faz questão de ser um 

dos indutores desse processo e a Seinc é parceira prioritária nessa iniciativa”, disse o conselheiro 

Washington Oliveira. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2249-presidente-do-tce-ma-recebe-secretario-de-

industria-comercio-e-energia-do-maranhao 

------------------------------------ 

Já está circulando a nova edição da revista TCE em Pauta 

 07 Março 2022 

Trazendo como matéria de capa a assinatura do Termo de Cooperação que vai garantir a atuação 

conjunta de 20 entidades na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado, está 

circulando a partir desta segunda-feira a edição de nº 26 da revista “TCE em Pauta” informativo 

semestral de 40 páginas do Tribunal de Contas do Estado. A revista cobre as pautas mais relevantes 

geradas pelo TCE maranhense ao longo do segundo semestre do ano passado, entre elas, a conclusão 

do Marco Zero do Plano Nacional de Prevenção à Corrupção, o lançamento do Projeto TCE Cultural, no 

final do ano, além de artigos e a entrevista do semestre, dessa vez com o secretário de Tecnologia e 

Inovação, Renan de Oliveira. 

Circulando eletronicamente em formato PDF, a revista pode acessada por qualquer pessoa no site do 

TCE, sem necessidade de login. Basta clicar na aba “comunicação”, no menu da página inicial, ou no 

link: 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2254-ja-esta-circulando-a-nova-edicao-da-revista-tce-

em-pauta 

https://www.tcema.tc.br/index.php/comunicacao/revistas-do-tce 

---------------------------------- 

TCE-MA realiza palestra e lançamento de livro de servidor 

07 Março 2022 

O técnico do TCE-MA João Carlos Pimentel Cantanhede, professor, escritor e mestre em Artes Visuais, 

será o protagonista de dois momentos culturais na quinta-feira, 10 de março, na Sala Retrátil da Escola 

de Contas do TCE (Escex). A iniciativa é do projeto TCE Cultural. 

Às 10h, Pimentel ministrará palestra com o tema “A Semana de Arte Moderna e o Modernismo no 

Maranhão”. Logo após, às 11h, lançará seu livro CANTANHEDE – memórias terceiras. Em seguida, será 

servido um coffee break. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2255-tce-ma-realiza-palestra-e-lancamento-de-livro-de-

servidor 
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----------------------------------- 

TCE adverte fiscalizados de que prazo final para entrega das contas não será 

prorrogado 

 07 Março 2022 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) está alertando seus fiscalizados para o fato de, por conta da 

organização dos trabalhos adotada, este ano não haverá prorrogação no prazo de entregas das 

prestações de contas anuais. O prazo se encerra no dia 04 de abril, de acordo com o que estabelece a 

Constituição Federal. Até o momento, apenas as prefeituras de Benedito Leite, Joselândia, Nova 

Colinas e Paulo Ramos cumpriram com o dever constitucional de prestar contas, enquanto 35 câmaras 

municipais entregaram suas prestações de contas. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2256-tce-adverte-fiscalizados-de-que-prazo-final-para-

entrega-das-contas-nao-sera-prorrogado 

----------------------------- 

Ouvidorias dos Tribunais vão comemorar Dia do Ouvidor com evento nacional 

 10 Março 2022 

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE-RN) e sua Ouvidoria, com o apoio do Comitê 

Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), em uma ação 

conjunta com as ouvidorias dos demais Tribunais de Contas do Brasil, promovem, no próximo dia 16, a 

segunda edição do Ouvidoria Day. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2257-ouvidorias-dos-tribunais-vao-comemorar-dia-do-

ouvidor-com-evento-nacional 

-------------------------------------- 

TCE condena ex-prefeito de Amapá do Maranhão a devolver quase R$ 1 milhão 

10 Março 2022 

O ex-prefeito de Amapá do Maranhão, Juvencharles Lemos Alves, foi condenado pelo Tribunal de 

Contas do Estado (TCE-MA) a devolver ao erário a quantia de R$ 998 mil, e ao pagamento de multa de 

R$ 499 mil, valor correspondente a 50% do débito. A condenação foi decidida na sessão do Pleno 

desta quarta-feira (09), quando foi julgada irregular a Tomada de Contas Anual dos Gestores da 

Administração Direta do município, relativa ao exercício de 2013. 

Além do ex-prefeito, as contas têm como gestores Flávio Ferreira de Sousa (Secretário Municipal de 

Administração e Finanças) e de Edson Correa Costa (Tesoureiro). No entanto, ambos tiveram as contas 

sob sua responsabilidade julgadas regulares com ressalvas, com pagamento de multa. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2258-tce-condena-ex-prefeito-de-amapa-do-maranhao-

a-devolver-quase-r-1-milhao 

-------------------------------------- 
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Lançamento de livro e palestra compõem evento cultural no TCE-MA 

10 Março 2022 

“A realização desta ação, composta pela palestra sobre A Semana de Arte Moderna e o Modernismo 

no Maranhão e pelo lançamento do livro Memórias Terceiras, do autor João Carlos Pimentel, significa 

a valorização dos talentos internos do tribunal, além do compromisso de sedimentar uma nova 

instância de diálogo com a sociedade”, disse o presidente do TCE-MA, conselheiro Washington 

Oliveira, na abertura dos eventos desta quinta-feira, 10. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2259-lancamento-de-livro-e-palestra-compoem-evento-

cultural-no-tce-ma 

--------------------------------- 

TCE promove webnário sobre o bicentenário de Maria Firmina dos Reis 

11 Março 2022 

A Escola Superior de Controle Externo (Escex) do TCE-MA realiza na segunda-feira, 14 de março, das 

09h30 às 12h, o Webnário "Bicentenário Maria Firmina dos Reis" (1822-2022), com o objetivo de 

homenagear a pioneira escritora maranhense.  

A iniciativa da Escex se une a várias homenagens prestadas à intelectual pelo seu bicentenário. 

Nascida em São Luís, em 1822, Maria Firmina é considerada a primeira autora negra do Brasil com o 

romance Úrsula. O evento será transmitido pelo Canal do Youtube da Escex no endereço 

https://www.youtube.com/c/ESCEXEscolaSuperiordeControleExternoTCEMA. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2260-tce-promove-webnario-sobre-o-bicentenario-de-

maria-firmina-dos-reis 

------------------------------ 

TCE e SMTT discutem fiscalização no sistema de transporte público de São Luís 

15 Março 2022 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) deu início nesta terça-feira (15) aos entendimentos preliminares com a 

Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes, visando definir o formato da fiscalização 

programada pelo órgão tendo como objeto o sistema de transporte público da capital. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2262-tce-e-smtt-discutem-fiscalizacao-no-sistema-de-

transporte-publico-de-sao-luis 

------------------------------- 

Ouvidoria do TCE participa do I Encontro Virtual Maranhense de Ouvidorias 

15 Março 2022 

Como parte das comemorações pelo Dia Nacional do Ouvidor, que será celebrado amanhã, dia 16 de 

março, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) participou hoje do I Encontro Virtual 

Maranhense de Ouvidorias, evento tele presencial promovido pela Controladoria Geral da União – 

CGU, com a colaboração da regional do TCU/MA e da Rede de Controle do Maranhão. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2263-ouvidoria-do-tce-participa-do-i-encontro-virtual-

maranhense-de-ouvidorias 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2259-lancamento-de-livro-e-palestra-compoem-evento-cultural-no-tce-ma
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-------------------------------- 

Novo webnário sobre Maria Firmina acontece nesta sexta-feira, 18 de março. 

16 Março 2022 

A Escola Superior de Controle Externo (Escex) do TCE-MA dá prosseguimento às comemorações dos 

200 anos de nascimento da escritora maranhense Maria Firmina com a produção de um segundo 

Webnário "Bicentenário Maria Firmina dos Reis" (1822-2022), na sexta-feira, 18 de março, às 17h30, 

quando acontecerá o Painel Maria Firmina dos Reis: pensadora enraizada, intelectual moderna. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2264-novo-webnario-sobre-maria-firmina-acontece-

nesta-sexta-feira-18-de-marco 

------------------------------------ 

TCE e UFMA celebram acordo de parceria na área de Tecnologia da Informação 

17 Março 2022 

“Inteligência Computacional no Apoio às Ações de Controle Externo (ICCE)”. Sob essa rubrica, Tribunal 

de Contas (TCE-MA) e Universidade Federal do Maranhão (UFMA) assinaram nesta quinta-feira (17) 

acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O evento de assinatura se deu no 

Plenário do Tribunal, em cerimônia híbrida transmitida via canal do Youtube. Participaram 

presencialmente, além do presidente Washington de Oliveira e do Reitor da UFMA, Natalino Salgado, 

o secretário de Tecnologia e Inovação do TCE, Renan Oliveira, e a presidente da Fundação 

Sousândrade, Profª. Evangelina Noronha. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2266-tce-e-ufma-celebram-acordo-de-parceria-na-area-

de-tecnologia-da-informacao 

--------------------------------- 

Proposta de alterações na Lei Orgânica do TCE segue para comissão de Constituição 

e Justiça da Alema 

17 Março 2022 

Segue na próxima semana para a comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa o 

Projeto de Lei que dispõe sobre alterações na Lei Estadual nº 8.258, de julho de 2005 (Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado). O projeto foi protocolado na última terça-feira (15) junto à Mesa 

Diretora do parlamento estadual, durante reunião entre o presidente do TCE, conselheiro Washington 

de Oliveira e o presidente da Alema, deputado Othelino Neto. Tomaram parte ainda, pelo TCE, o 

conselheiro substituto Antonio Blecaute, e os secretários Geral e de Gestão, Bruno Almeida e 

Bernardo Leal. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2265-proposta-de-alteracoes-na-lei-organica-do-tce-

segue-para-comissao-de-constituicao-e-justica-da-alema 

------------------------------------ 
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TCE recebe até 15 de abril questionário sobre infraestrutura escolar, regime 

previdenciário e conselhos municipais 

18 Março 2022 

Já estão disponíveis desde a última segunda-feira (14) na página do TCE na internet os questionários 

eletrônicos que os gestores municipais devem responde sobre a infraestrutura das escolas, a atuação 

dos conselhos municipais e o Regime Próprio da Previdência Social. As respostas devem ser enviadas 

ao TCE exclusivamente em meio eletrônico e, por essa razão, não haverá prorrogação no prazo, que 

expira dia 15 de abril. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2267-tce-recebe-ate-15-de-abril-questionario-sobre-

infraestrutura-escolar-regime-previdenciario-e-conselhos-municipais 

------------------------------------ 

TCE apoia levantamento do TCU sobre estrutura tributária dos municípios 

brasileiros 

 18 Março 2022 

Até o final de março, o Tribunal de Contas da União (TCU) vai aplicar um questionário voltado para 

gestores municipais no intuito de conhecer melhor a realidade da arrecadação em nível municipal e a 

estrutura tributária dos municípios. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, como parceiro da 

Rede de Controle do MA, apoia a ação do TCU, para garantir que o questionário chegue aos gestores 

dos 217 municípios maranhenses. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2268-tce-apoia-levantamento-do-tcu-sobre-estrutura-

tributaria-dos-municipios-brasileiros 

------------------------------------ 

Live esclarece dúvidas acerca dos questionários sobre infraestrutura escolar, regime 

previdenciário e conselhos municipais 

 23 Março 2022 

O Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), por meio da Secretaria de Fiscalização, promove na 

sexta-feira, 25, a partir das 11h, a live “Questionários - infraestrutura escolar, regime previdenciário e 

conselhos municipais”, conduzida pelo secretário de Fiscalização do TCE, Fábio Alex de Melo. A 

transmissão acontecerá pelo canal no Youtube da Escex, no endereço 

https://www.youtube.com/c/ESCEXEscolaSuperiordeControleExternoTCEMA. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2270-live-esclarece-duvidas-acerca-dos-questionarios-

sobre-infraestrutura-escolar-regime-previdenciario-e-conselhos-municipais 

------------------------------ 

  

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2267-tce-recebe-ate-15-de-abril-questionario-sobre-infraestrutura-escolar-regime-previdenciario-e-conselhos-municipais
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2267-tce-recebe-ate-15-de-abril-questionario-sobre-infraestrutura-escolar-regime-previdenciario-e-conselhos-municipais
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2268-tce-apoia-levantamento-do-tcu-sobre-estrutura-tributaria-dos-municipios-brasileiros
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2268-tce-apoia-levantamento-do-tcu-sobre-estrutura-tributaria-dos-municipios-brasileiros
https://www.youtube.com/c/ESCEXEscolaSuperiordeControleExternoTCEMA
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2270-live-esclarece-duvidas-acerca-dos-questionarios-sobre-infraestrutura-escolar-regime-previdenciario-e-conselhos-municipais
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2270-live-esclarece-duvidas-acerca-dos-questionarios-sobre-infraestrutura-escolar-regime-previdenciario-e-conselhos-municipais


 

54 | P á g i n a  
 

Despesas não comprovadas com recursos do Fundeb resultam em débito de quase 

R$ 10 milhões 

23 Março 2022 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) condenou o ex-prefeito e o ex-secretário de Educação do 

município de Apicum-Açu, Sebastião Lopes Monteiro e Nivaldo Tavares de Almeida, a devolver aos 

cofres públicos a quantia de R$ 9,6 milhões. A decisão, da qual cabe recurso, foi tomada na sessão do 

Pleno desta quarta-feira (23), quando foram julgadas irregulares as contas do Fundo de 

Desenvolvimento e Manutenção do Magistério (Fundeb) relativas ao exercício de 2011. O débito 

decorre de despesas não comprovadas realizadas de janeiro a dezembro do exercício. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2271-despesas-nao-comprovadas-com-recursos-do-

fundeb-resultam-em-debito-de-quase-r-10-milhoes 

------------------------- 

Servidores do TCE-MA recebem doação de livro de técnico do tribunal 

24 Março 2022 

O técnico do TCE-MA João Carlos Pimentel Cantanhede, professor, escritor e mestre em Artes Visuais, 

fez doação de 25 exemplares do seu livro “CANTANHEDE – memórias terceiras” aos servidores 

terceirizados da empresa Maranata. A entrega aconteceu na quarta-feira, 23, na Biblioteca do TCE-

MA. “Primeiro eu dei um exemplar para a servidora que faz a limpeza da sala onde trabalho. Daí, tive a 

idéia de doar para todos do setor de serviços gerais. Foi agendado com a Teresa, responsável pela 

equipe, e a entrega aconteceu nesta quarta-feira, às 10h’, disse Pimentel. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2273-servidores-do-tce-ma-recebem-doacao-de-livro-

de-tecnico-do-tribunal 

------------------------------- 

TCE-MA e TJMA celebram acordo para continuidade de obras do Fórum de 

Imperatriz 

 29 Março 2022 

Um acordo entre o Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA) e o Tribunal de Justiça do Maranhão 

(TJMA) vai ajudar a destravar a construção do Fórum de Imperatriz, a segunda maior comarca do 

Maranhão, com uma população estimada em 260 mil pessoas. O empreendimento está com as obras 

paralisadas há alguns anos em decorrência de ações de fiscalização.  

A audiência de conciliação sobre o caso, promovida pelo Núcleo de Mediação e Conciliação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), teve participação de membros dos dois órgãos para análise e 

negociação das partes em busca da solução de pendências que impediam a retomada da obra.  

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2275-tce-ma-e-tjma-celebram-acordo-para-

continuidade-de-obras-do-forum-de-imperatriz 

---------------------------- 
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TCE lança cartilha sobre controle externo para público jovem 

 29 Março 2022 

Com a publicação online da cartilha “Merenda Escolar”, nesta terça-feira (29), o Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão (TCE-MA) dá a largada para o lançamento da coleção “Conhecendo o TCE”, cuja proposta é traduzir 

conceitos, programas e ações do controle externo em linguagem acessível para o público jovem. A coleção traz o 

mesmo nome do programa de visitas guiadas ao órgão que também está sendo retomado, depois de dois anos 

de interrupção em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2276-tce-lanca-cartilha-sobre-controle-externo-para-publico-jovem 

-------------------------- 

Pleno do TCE julga contas de gestores públicos 

30 Março 2022 

Reunidos em Sessão Plenária realizada na manhã desta quarta-feira, 30, os conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão (TCE-MA) e os procuradores do Ministério Público de Contas junto ao TCE (MPC-MA) 

julgaram as prestações de contas apresentadas pelos seguintes gestores: Antonio Marcos de Oliveira 

(Buriticupu/2011); Conceição de Maria Cutrim Campos (Olinda Nova do Maranhão/2011) e José Venâncio Corrêa 

Filho (Bacabeira/2011) tiveram suas prestações de contas aprovadas. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2277-pleno-do-tce-julga-contas-de-gestores-publicos 

------------------------------ 

Tribunal conclui desenvolvimento de módulo do Sinc voltado para contratações 

públicas 

30 Março 2022 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) concluiu o desenvolvimento do terceiro e último módulo que compõe 

o Sistema de Informações para Controle (Sinc). Lançado há pouco mais de um ano, o sistema se destina ao 

recebimento de informações sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades 

públicas sujeitos à fiscalização do TCE, em substituição ao antigo Sistema de Auditoria Eletrônica – SAE. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2279-tribunal-conclui-desenvolvimento-de-modulo-do-

sinc-voltado-para-contratacoes-publicas 

-------------------------------- 

TCE aprova Resolução que disciplina adoção do teletrabalho na instituição 

 30 Março 2022 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) aprovou em Sessão Plenária realizada hoje, 30, 

Resolução que disciplina a implementação do regime de teletrabalho no âmbito da instituição. O instrumento 

normativo foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes à sessão. A adoção do regime de 

teletrabalho pela Corte de Contas maranhense se harmoniza com as transformações atualmente verificadas no 

mundo do trabalho. Essas mudanças são marcadas pela intensa utilização dos recursos oriundos das tecnologias 

da informação e geram novas possibilidades de desenvolvimento das atividades de controle externo, permitindo 

que alguns procedimentos sejam feitos de forma remota ou em plataformas eletrônicas, sem prejuízo do grau de 

eficácia dos resultados. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2280-tce-aprova-resolucao-que-disciplina-adocao-do-

teletrabalho-na-instituicao 
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7.2 Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Ouvid) 

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

instituição e qualquer cidadão do estado e país. É o canal adequado para 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 Ouvidoria 

atende ligações telefônicas por intermédio dos telefones (98) 2016-6153/ 6155, de segunda a 

sexta-feira, das 8 h às 14 horas. 

Cumprindo o disposto no art. 17 da Resolução TCE/MA nº 207, de 04 de setembro 

de 2013, (que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Nacional nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011) e do art. 17 da Resolução TCE/MA nº 242, de 15 de abril de 2015 

(que regulamenta as competências e o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão e dá outras providências), são apresentados, a seguir, projetos em 

andamento, atividades desenvolvidas, bem como a estatística das solicitações recebidas. 

7.2.1 Ações da Ouvidoria em destaque 

 Evento Nacional em comemoração ao Ouvidoria Day. A Ouvidoria realizou atividade 

conjunta com as demais Ouvidorias dos Tribunais de Contas de todo o país, por ocasião do 

Dia do Ouvidor, comemorado dia 16 de março. O evento contou com o apoio do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN), que realizou o evento online 

“Ouvidoria Day”, pela passagem do Dia do Ouvidor. A transmissão foi transmitida pelo 

canal do TCE-ES no Youtube. O evento foi destinado aos fiscalizados dos Tribunais de 

Contas de todo o país, servidores das Ouvidorias e à sociedade em geral, por meio dos 

segmentos engajados no exercício e estímulo ao controle social. A iniciativa serviu para 

contribuir para o fortalecimento das Ouvidorias dos Tribunais de Contas, em seu papel de 

fomento ao Controle Social e à Transparência Pública. A palestra magna foi ministrada 

pelo Ouvidor-Geral da União e teve como foco a Lei de Acesso à Informação (LAI) e Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

 Fomento à criação de Ouvidorias nos municípios maranhenses. Iniciado o levantamento 

das Ouvidorias municipais existentes no Estado do Maranhão (Prefeituras e Câmaras), 

com o objetivo de fomentar a criação de Ouvidorias nos entes municipais que ainda não 

possuem essa ferramenta de comunicação e controle social. Enviado Ofício Circular para 

todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Maranhão informando sobre a necessidade 

de criação de canal de comunicação entre o órgão municipal e a sociedade, conforme reza 

a Lei 13.460/2017 (Código de Usuário dos Serviços Públicos), acompanhado de 

questionário que deverá ser respondido e enviado ao TCE/MA, além da cartilha “7 

PASSOS PARA CRIAR UMA OUVIDORIA NO MEU MUNICÍPIO”, produzida pela CGU que 

visa orientar a criação de Ouvidorias Municipais. 

 Curso Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados. Os servidores da 

Ouvidoria participaram do curso Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de 

Dados, promovido pela Ouvidoria Geral da União, nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022. 
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Quadro 58 – Quadro de indicadores da Ouvidoria 

 
 

  

30

32

30

6

1

0

1

Comunicação de Irregularidades

Denúncia

Pedidos de Acesso à Informação

Reclamação/Crítica

Sugestão

Elogio

Problema Técnico

Atendimentos da Ouvidoria
atendimentos realizados pela equipe da Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria do TCE/MA
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8 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (MPC) 

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. 

8.1 Ações do MPC em destaque 

8.1.1 Atividades extraprocessuais 

No primeiro trimestre de 2022, a Supervisão de Execuções de Acórdãos - SUPEX, 

efetuou a pré-inscrição na dívida ativa de Acórdãos do TCE-MA que aplicaram multas a 

jurisdicionados no valor total de R$ 6.573.545,46 (seis milhões, quinhentos e setenta e três 

mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Não houve inscrição de 

débitos devidos ao erário estadual. Ocorreu envio de ofícios a entes municipais para 

realização de cobrança de R$ 66.278.994,14 (sessenta e seis milhões, duzentos e setenta e 

oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos) em débitos devidos a 

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

 

8.1.2 Atividades processuais 

No decorrer do primeiro trimestre, ingressaram no Ministério Público de Contas - 

MPC  968 (novecentos e sessenta e oito) processos de diversas naturezas. Foram emitidos no 

mesmo período 808 (oitocentos e oito) pareceres, conforme quadro demonstrativo a seguir. 

Quadro 59 – Relatório de produtividade do MPC 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES DO MPC / NATUREZA 
QTDE  PROCESSOS  

DISTRIBUÍDOS 
QTDE PARECERES 

EMITIDOS 

Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal 626 595 

Apreciação da Legalidade dos Atos e Contratos 21 22 

Atos Normativos 0 0 

Consulta 21 15 

Denúncia 51 8 

Elaboração de Ato Normativo 0 0 

Fiscalização 11 6 

Outros 3 4 

Outros Processos em que haja necessidade de decisão colegiada do TCE 0 0 

Prestação de Contas Anual de Gestores 64 113 

Prestação de Contas Anual de Governo 22 23 

Processo Administrativo 15 3 

Processo Administrativo - Atos de Pessoal 0 0 

Processo Administrativo - Geral 6 1 

Recurso de Revisão 3 0 

Representação 99 9 

Sem Natureza Definida 0 0 

Tomada de Contas 0 0 

Tomada de Contas Especial 26 9 

TOTAL 968 808 
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9 ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO (Escex) 

A Escola Superior de Controle Externo (ESCEX) tem a missão de conduzir políticas e 

ações de educação corporativa e de gestão do conhecimento organizacional, estabelecida no 

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

As atribuições da ESCEX envolvem a promoção e o desenvolvimento educacional 

dos servidores e colaboradores do Tribunal de Contas, a promoção de ações educativas 

voltadas ao público externo, a oferta de suporte metodológico e logístico à pesquisa no 

âmbito do controle externo, a administração da Biblioteca do Tribunal de Contas e o auxílio 

na implementação de convênios e acordos de cooperação técnica na área de gestão do 

conhecimento. 

9.1 Ações da Escex em destaque 

 Lançamento do novo site da ESCEX. Criado o novo site da Escola Superior de Controle 

Externo – ESCEX. Acesso pelo endereço: http://escex.tce.ma.gov.br 

 Canal da ESCEX no YouTube:Canal oficial da Escola Superior de Controle Externo, 

acesse pelo endereço:http://youtube.com/ESCEXEscolaSuperiordeControleExternoTCEMA 

9.2 Eventos e atividades desenvolvidas pela Escex 

A Escex vem organizando e promovendo ”Lives” com diversas temáticas, tanto de 

natureza técnica, quanto cultural e científica. Também tem feito a divulgação interna das 

“Lives” realizadas por Tribunais de Contas e outras instituições, de forma a contribuir para 

um maior alcance da cultura e conhecimento em produção. 

Quadro 60 - Eventos promovidos pela Escex 

TIPO TÍTULO 
DATA 

REALIZAÇÃO 
PARTICIPAÇÃO 

DURANTE EVENTO 

Live Pública em parceria com a Suvid 
OBESIDADE. Moderadora: Dra. Ana Paula, 
médica do TCE e o palestrante foi a Dra. 
Maria das Graças Soares. 

15/02/2022 128 acessos 

Presencial e Live Pública em parceria 
com o Programa TCE-Cultural 

Lançamento do livro do Técnico de Controle 
Externo do TCE/MA, João Carlos Pimentel 

10/03/2022 
68 presenciais e 63 

acessos 

Live Pública em parceria com a Suvid 
DIA MUNDIAL DO RIM. Moderador: Dra. 
Ana Paula, médica do TCE e o palestrante foi 
o Dr. Felipe Seabra. 

15/03/2022 58 acessos 

Live Pública pela Biblioteca da Escex 
BICENTENÁRIO DE MARIA FIRMINA. 
Mediadora Rossana Ingrid, Supervisora da 
Biblioteca. 

18/03/2022 140 acessos 

Live Pública em parceria com a SEFIS 
Questionário sobre infraestrutura, escolar, 
regime previdenciário e conselhos 
municipais. 

25/03/2022 579 acessos 

Quadro 61 – Ações educacionais desenvolvidas pela Escex 

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

Curso com desembolso 0 0 0 0 - 

Curso sem desembolso 1 20 20 4h 0,00 

Congresso 0 0 0 0 - 

Simpósio 0 0 0 0 - 

Seminário 0 0 0 0 - 

Fórum 0 0 0 0 - 

Encontro 1 25 24 2h 0,00 

Workshop 0 0 0 0 - 

TOTAL 2 45 44 6h 0,00 

 

  

http://escex.tce.ma.gov.br/
http://youtube.com/escextcema
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Quadro 62 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BIBLIOTECA – POR TIPO 

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

Empréstimo de publicações 

Pesquisa local, estudo, leitura dos matutinos 

Pesquisa bibliográfica 

Atendimento à solicitação de legislação oficial 

Inscrição de novos usuários 

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

Formatação e inserção de Atos Normativos no sítio do TCE 

Publicação de Portarias do GED 

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais 

9.3 Outras atividades da Escola 

 Reserva de salas no sistema de registro da Escex. 
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AANNEEXXOOSS  
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ANEXO 1 – Atribuições das Unidades 

 

Secretaria Executiva de Tramitação Processual - SEPRO 

ATUAÇÃO: Gestão Processual e de Arquivo 

GESTOR: Mônica Bezerra da Rocha 

SUBUNIDADES: Supervisão de Protocolo 1– SUPRO1 
Supervisão de Protocolo 2 – SUPRO2 
Supervisão de Expedição e Diligências - SUPED 
Supervisão de Arquivo - SUPAR 

ATRIBUIÇÕES: Receber, verificar, classificar e enviar documentos; 

Consultar processos; 

Prestar informações gerais e específicas sobre o trâmite de 
documentos e processos; 

Gerir o arquivo; 

Zelar pela guarda e conservação dos documentos e, de acordo com a 
tabela de temporalidade, proceder ao descarte; 

Executar atos citatórios e intimatórios; 

Realizar apensamento, juntada de processos e desentranhamento de 
documentos; 

Controlar a expedição de documentos e correspondências; 

Digitalizar documentos e desenvolver outras atividades inerentes à sua 
finalidade. 

 

Secretaria Executiva das Sessões - SESES 

ATUAÇÃO: Gestão Cameral e Plenária 

GESTOR: Jaciara Ferreira Dantas 

SUBUNIDADES: Secretaria do Pleno - SEPLE 
Secretaria de Câmara 1 – SECAM1 
Secretária de Câmara 2 – SECAM2 
Supervisão do Diário Oficial Eletrônico - SUDOF 
Supervisão de Revisão de Atos Decisórios- SUPRA 

ATRIBUIÇÕES: 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 dos 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. 
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Núcleo de Fiscalização 1 - NUFIS1 

ATUAÇÃO: Atividades temáticas de Controle Externo 

GESTOR: Clecio Jads Pereira de Santana 

SUBUNIDADES: Liderança de Fiscalização 2 - LIDER2 
Liderança de Fiscalização 3 – LIDER3 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e supervisionar as ações das equipes de 
fiscalização que estiverem sob seu respectivo segmento temático de 
atuação; 

Monitorar e encaminhar as informações recebidas dos fiscalizados 
através dos sistemas informatizados; 

Acompanhar a elaboração e aprovação do planejamento do Estado e 
Municípios viabilizando sua divulgação para fins de controle social; 

Elaborar minutas de atos normativos e resposta a consultas. 

 

Núcleo de Fiscalização 2  - NUFIS2 

ATUAÇÃO: Atividades temáticas de Controle Externo 

GESTOR: Flaviana Pinheiro Silva 

SUBUNIDADES: Liderança de Fiscalização 1 – LIDER1 
Liderança de Fiscalização 4 – LIDER4 
Liderança de Fiscalização 5 – LIDER5 
Liderança de Fiscalização 6 – LIDER6 
Liderança de Fiscalização 7 – LIDER7 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e supervisionar as ações das equipes de 
fiscalização que estiverem em seu respectivo segmento temático de 
atuação; 

Atualmente uma das suas áreas de atuação está voltada para a 
estruturação, que compreende a definição das atribuições, 
competências, aderência às normas internacionais de auditoria; 

Atua na fiscalização propriamente dita, abrangendo a seleção do objeto 
com base nos riscos e/ou temas de maior significância, definindo o 
escopo das fiscalizações de forma adequada, visando verificar a higidez 
das contratações públicas e de seus demais atos, de maneira a atingir o 
maior número possível de fiscalizados; 

Também atua no desenvolvimento e operacionalização de mecanismos 
necessários para avaliar a transparência e realizar o controle financeiro 
dos entes públicos. 
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Núcleo de Fiscalização 3 - NUFIS3 

ATUAÇÃO: Atividades temáticas de Controle Externo 

GESTOR: Marcio Rocha Gomes 

SUBUNIDADES: Liderança de Fiscalização 8 – LIDER8 
Liderança de Fiscalização 9 – LIDER9 
Liderança de Fiscalização 10 – LIDER10 
Liderança de Fiscalização 11 – LIDER11 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e supervisionar as ações das equipes de fiscalização que 
estiverem sob seu respectivo segmento temático de atuação; 

Atua na análise das contas do Governador do Estado, dos prefeitos 
municipais, do Presidente da Câmara, dos Gestores da Administração Direta 
e das entidades da Administração Indireta, dos Gestores de Fundos 
Municipais, e quaisquer outra conta de gestão. Inclui a análise de defesas e 
recursos decorrentes dessas contas; 

Atua na fiscalização dos atos sujeitos a registro, tais como aposentadorias, 
pensões, reformas, transferências e admissões, além do esforço atual na 
análise de acúmulo de cargos. 

 

Unidade de Gestão de Pessoas  - UNGEP 

ATUAÇÃO: Gestão de Pessoas e de Desempenho 

GESTOR: Francisco Moreno Dutra 

SUBUNIDADES: Supervisão de Atos de Pessoal – SUAPE 
Supervisão de Folha de Pagamento I – SUFOP1 
Supervisão de Folha de Pagamento II – SUFOP2 
Supervisão de Desenvolvimento e Carreira – SUDEC 
Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID 

ATRIBUIÇÕES: Subordinada à Secretaria de Administração do Tribunal, tem como 
competência 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. 

 

Unidade de Finanças - UNFIN 

ATUAÇÃO: Gestão Orçamentária e Financeira 

GESTOR: Raimundo Nonato Monteiro Cardoso 

SUBUNIDADES: Supervisão de Gestão Orçamentária – SUGOR 
Supervisão de Contabilidade Governamental – SOGOV 
Supervisão de Gestão de Receitas Próprias – SUREP 

ATRIBUIÇÕES: 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 TCE/MA 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; 

Elaborar Prestação de Contas do Tribunal de Contas e do Fumtec. 
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Coordenadoria de Licitação de Contratos - COLIC 

ATUAÇÃO: Gestão de Licitações e Contratos 

GESTOR: Valeska Cavalcante Martins de Albuquerque 

SUBUNIDADES: Supervisão de Execução de Contratos- SUPEC 
Supervisão de Licitações - SULIC 

ATRIBUIÇÕES: Gerenciar e executar atividades inerentes à aquisição de bens 
patrimoniais e de consumo; contratação de obras e serviços em geral, 
bem como gestão de convênios e contratos administrativos firmados 
pelo Tribunal. Atividades específicas:  

1. Elaborar Edital de Licitação; 2. Analisar Termos de Referência e Projetos Básicos, fase 
interna e externa da licitação; 3. Alimentar e acompanhar o Sistema de Processo 
Eletrônico (SPE) e os diversos sistemas de controle (SACOP, SCO, Transparência, 
Publicações etc.); 4. Fazer a supervisão de todos os Contratos/Convênios em que o TCE 
é parte; 5. Analisar e emitir Parecer sobre Reajuste, Repactuação, Revisão, Aditivos, 
Apostilamentos, Termo de Reconhecimento de Dívida etc.; 6. Publicar Nota de 
Empenho/Contrato/ Aditivo; 7. Elaborar Aditivo/ Apostilamento/Termo de 
Reconhecimento de Dívida; 8. Elaborar Análise de Defesa/ Análise de Recurso 
(penalidades); 9. Inserção das Notas de Empenho, Contratos, Aditivos, Termo de 
Reconhecimento de Dívida e Apostilamento no SACOP e SCO; 
10.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; 11 Responder eventuais Auditorias realizadas 
pelo Controle Externo. 

 

Coordenadoria de Patrimônio - COPAT 

ATUAÇÃO: Gestão de Materiais e Patrimônio 

GESTOR: Bernadeth Pereira de Assunção Rodrigues 

SUBUNIDADES: Supervisão de Almoxarifado - SUPAX 
Supervisão de Compras - SUCOM 
Supervisão de Patrimônio - SUPAT 

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

Adotar medidas necessárias à proteção e à conservação do patrimônio, 
inclusive mediante securitização, propositura e uso de soluções 
corporativas fornecidas por recursos de computação; 

Planejar, coordenar e controlar o fornecimento, a conservação, a 
guarda e a distribuição de bens patrimoniais e de consumo no âmbito 
do Tribunal; 

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

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

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; 

Organizar e controlar o cadastro de fornecedores do Tribunal. 
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Unidade de Infraestrutura - UNINF 

ATUAÇÃO: Gestão de Obras, Manutenção e Logística 

GESTOR: Roberto Henrique Guimarães Teixeira 

SUBUNIDADES: Supervisão de Serviços de Apoio - SUSAP 
Supervisão de Serviços de Arquitetura - SUARQ 
Supervisão de Serviços de Engenharia - SUENG 
Supervisão de Serviços de Transporte - SUSET 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, gerenciar, fiscalizar, adquirir e controlar as 
atividades administrativas de apoio, arquitetura, engenharia e 
transporte relativas à: 

1. Gestão de contratos terceirizados de escopo e de serviços continuados de 
ampliação; 2. Modificação e manutenção predial; 3. Operação e manutenção de 
telefonia fixa e telefonia móvel pessoal; 4. Operação e manutenção de veículos; 5. 
Limpeza, conservação, higienização e jardinagem; 6. Fornecimento de energia elétrica e 
água; 7. Recepção, copeiragem e serviços gerais; 8. Operação e manutenção de 
elevadores; 11.  9. Sistemas de refrigeração; 10. Aparelhos de ar condicionado e Split; 
11. Manutenção da central de PABX; 12. Reprografia e encadernação de documentos; 
13. Dedetização, desratização e descupinização. 

 

Secretaria de Tecnologia e Inovação  - SETIN 

ATUAÇÃO: Gestão de Tecnologia e Inovação 

GESTOR: Renan Coelho De Oliveira 

SUBUNIDADES: Comitê de Tecnologia - TECNO 
Comitê de Inovação- INOVA 
Gerência de Tecnologia da Informação - GETEC 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, supervisionar e avaliar 
as atividades do Comitê de Tecnologia (TECNO), Comitê de Inovação 
(INOVA) e da Gerência de Tecnologia da Informação (GETEC), 
provendo-os de orientação e meios necessários ao bom desempenho 
de suas atividades. 

 

Gerência de Tecnologia da Informação - GETEC 

ATUAÇÃO: Gestão de Desenvolvimento, Suporte e Manutenção de Sistemas 

GESTOR: Luiz Carlos Melo Muniz 

SUBUNIDADES: Supervisão de Desenvolvimento de Sistemas - SUDES 
Supervisão de Redes e Segurança da Informação - SURED 
Supervisão de Sistemas de Informação - SUSIN 
Supervisão de Suporte e Atendimento - SUSAT 

ATRIBUIÇÕES: Implementar políticas e diretrizes de tecnologia da informação e 
acompanhar as ações dela decorrentes, de modo a dotar o Tribunal e 
as unidades da Secretaria do Tribunal de atividades e de soluções 
corporativas, que permitam a produção, o armazenamento, a 
transmissão, o acesso e uso da informação, inclusive para fins de 
atendimento à Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 
Informação), de modo a contribuir com a implementação das 
estratégias e dos resultados da organização. 
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Coordenadoria de Informações Gerenciais -COING 

ATUAÇÃO: Planejamento, Gestão de Projetos e Informações Gerenciais 

GESTOR: Gladys Aragão Melo Nunes 

SUBUNIDADES: - 

ATRIBUIÇÕES: Coordenação, monitoramento e avaliação dos processos de 
planejamento, além de suporte à gestão dos projetos, à melhoria dos 
processos de trabalho e à implantação e acompanhamento dos 
indicadores de desempenho do Tribunal. 

Coordena a aplicação, no TCE-MA, da avaliação nacional do MMD-TC. 
Elabora o Relatório de Atividades e de Gestão. 

 

Assessoria de Comunicação e Mídia -ASCOM 

ATUAÇÃO: Gestão de Mídia, Marketing e Comunicação 

GESTOR: Fernando Jose Gomes Abreu 

SUBUNIDADES: - 

ATRIBUIÇÕES: Informar a sociedade da importância do controle externo, através da 
divulgação de sua missão institucional e suas principais ações de 
fiscalização. 

Enviar releases para a imprensa, produzir matérias para internet e 
intranet e elaborar revistas e informativos. 

 

Ouvidoria do Tribunal de Contas - OUVID 

ATUAÇÃO: Gestão do Canal de Ouvidoria 

GESTOR: Wellington Salmito de Araujo 

SUBUNIDADES: - 

ATRIBUIÇÕES: Receber e processar 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. 

 

Ministério Público de Contas - MPTCE 

ATUAÇÃO: Fiscalização dos atos jurisdicionais 

GESTOR: Jairo Cavalcanti Vieira – Procurador-Chefe 

SUBUNIDADES: Supervisão de Execução de Acórdãos - SUPEX 

ATRIBUIÇÕES: 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. 
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Escola Superior de Controle Externo - ESCEX 

ATUAÇÃO: Gestão da Educação e do Conhecimento 

GESTOR: José de Ribamar Lopes Nojosa 

SUBUNIDADES: Secretaria Administrativo-Pedagógica – SECAP 
Supervisão da Escola Superior de Controle Externo, em número de 
quatro - SUPES1 a SUPES4 

ATRIBUIÇÕES: 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. 

Promover o desenvolvimento educacional de servidores e 
colaboradores do Tribunal de Contas; promover a formação e a 
integração de novos servidores; promover ações educativas voltadas ao 
público externo que possam contribuir a efetiva cidadania. 

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

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. 

 
 


	1 SOBRE O TCE MARANHÃO
	1.1 Nossa história
	1.2 Competências e jurisdição
	Quadro 1 – Competências essenciais e complementares do TCE/MA

	1.3 Estrutura organizacional
	Quadro 2 - Organograma do Tribunal
	Quadro 3 - Composição do quadro de membros do Tribunal

	1.4 Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos

	2 GESTÃO ESTRATÉGICA
	2.1 Plano Estratégico
	Quadro 4 – Missão, visão de futuro e valores do TCE/MA
	Quadro 5 – Mapa Estratégico 2019 -2027

	2.2 Plano de Gestão 2022 - Ações e projetos
	Quadro 6 – Plano de Gestão 2022

	2.3 Outras ações de melhoria e inovação em curso

	3 ATIVIDADES PROCESSUAIS E PLENÁRIAS
	3.1 Gestão Processual e de Arquivo
	Quadro 7 - Processos recebidos e autuados pelo serviço de protocolo
	Quadro 8 - Processos expedidos pela secretaria processual
	Quadro 9 – Encaminhamento de Prestações de Contas Anuais
	Quadro 10 – Entrega e distribuição de documentos

	3.2 Gestão Plenária
	Quadro 11 – Produtividade nas sessões plenárias
	Quadro 12 – Deliberações do Plenário e Câmaras
	Quadro 13 – Processos com apreciação e julgamento no Plenário
	Quadro 14 – Atos normativos emitidos pelo Tribunal
	Quadro 15 – Publicações no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal


	4 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO
	4.1 Núcleo de Fiscalização 1 (Nufis1)
	4.1.1 Acompanhamento do Planejamento Governamental e IEGE
	4.1.2 Consultas e Atos Normativos
	Quadro 16 – Consultas instruídas pela unidade técnica
	Quadro 17 – Instrução de processos


	4.2 Núcleo de Fiscalização 2 (Nufis2)
	4.2.1 Fiscalização e orientação da Gestão Pública em benefício da sociedade
	Quadro 18 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 1

	4.2.2 Procedimentos especiais em Licitações e Contratos
	Quadro 19 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 4

	4.2.3 Fiscalização de Obras
	Quadro 20 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 5

	4.2.4 Auditoria de Conformidade e Operacional
	Quadro 21 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 6

	4.2.5 Controle Financeiro e Transparência
	Quadro 22 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 7


	4.3 Núcleo de Fiscalização 3 (Nufis3)
	4.3.1. Prestação de Contas de Governo , de Gestores e Atos de Sujeitos a Registro
	Quadro 23 – Processos de Prestação de Contas encaminhados para relatoria
	Quadro 24 – Produtividade por natureza de processo



	5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	5.1 Gestão de Pessoas
	5.1.1 Perfil da força de trabalho
	5.1.2 Programa de Estágio
	5.1.3 Qualidade de Vida
	5.1.4 Desenvolvimento funcional

	5.2 Gestão Orçamentária e Financeira
	5.2.1 Execução Orçamentária e Financeira
	Quadro 33 – Previsão e alterações orçamentárias por grupo de despesa
	Quadro 34 – Execução orçamentária por ação e subação até o trimestre - TCE
	Quadro 35 – Execução orçamentária por ação e subação até o trimestre - FUMTEC

	5.2.2 Relatório de Gestão Fiscal
	5.2.3 Transparência de dados

	5.3 Gestão de Licitações e Contratos
	5.3.1 Contratações públicas
	Quadro 36 – Atividades relacionadas às licitações e contratos
	Quadro 37 – Publicações de licitação
	Quadro 38 – Detalhamento das licitações realizadas
	Quadro 39 – Demonstrativo das contratações diretas


	5.4 Gestão de Materiais e Patrimônio
	Quadro 40 – Demonstrativo de compras

	5.5 Gestão de Infraestrutura
	5.5.1 Gestão de transporte
	Quadro 41 - Quilometragem da frota de veículos
	Quadro 42 - Chamadas de transporte atendidas (saídas)
	Quadro 43 - Gastos com manutenção de frota de veículos
	Quadro 44 - Indicadores de custos de transporte
	Quadro 45 - Frota de veículos

	5.5.2 Gestão de consumo, serviços gerais e manutenção
	Quadro 46 - Consumo de materiais
	Quadro 47 - Despesas de consumo e serviços de manutenção
	Quadro 48 – Variação das despesas de consumo – água, energia e telefonia
	Quadro 49 - Serviços de manutenção executadas
	Quadro 50 - Contratos, convênios e outros instrumentos vigentes
	Quadro 51 - Adiantamentos para infraestrutura concedidos no trimestre

	5.5.3 Gestão de obras e arquitetura
	Quadro 52 – Status dos projetos, obras e serviços afins

	5.5.4 Gestão de portaria e segurança


	6 ATIVIDADES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
	6.1 Gestão da Tecnologia e Inovação
	6.1.1 Desenvolvimento de sistemas
	Quadro 53 - Softwares em desenvolvimento

	6.1.2 Suporte e manutenção de sistemas e rede
	Quadro 54 - Atividades de suporte realizadas

	6.1.3 Atendimento ao usuário de TI
	Quadro 55 – Registros de atendimento ao usuário de TI
	Quadro 56 - Atividades de atendimento ao usuário de TI
	Quadro 57 – Relatório de páginas impressas no trimestre



	7 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO
	7.1 O TCE na mídia
	7.1.1 Matérias de destaque publicadas no trimestre

	7.2 Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Ouvid)
	7.2.1 Ações da Ouvidoria em destaque
	Quadro 58 – Quadro de indicadores da Ouvidoria



	8 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (MPC)
	8.1 Ações do MPC em destaque
	8.1.1 Atividades extraprocessuais
	8.1.2 Atividades processuais
	Quadro 59 – Relatório de produtividade do MPC



	9 ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO (Escex)
	9.1 Ações da Escex em destaque
	9.2 Eventos e atividades desenvolvidas pela Escex
	Quadro 60 - Eventos promovidos pela Escex
	Quadro 61 – Ações educacionais desenvolvidas pela Escex
	Quadro 62 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca

	9.3 Outras atividades da Escola

	ANEXO 1 – Atribuições das Unidades

