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1 SOBRE O TCE-MA 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão foi criado pelo Decreto Lei 134, de 30 

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

Saturnino Bello, assumindo as atribuições do antigo Conselho Administrativo do Estado.  

Até 1980, o TCE era o único órgão encarregado da fiscalização das verbas públicas no 

Estado, quando passou a dividir atribuições com o Conselho de Contas dos Municípios, depois 

transformado em Tribunal de Contas dos Municípios. Com a extinção deste último, em 1992, 

as atribuições de Controle Externo, no âmbito estadual e municipal, voltaram à 

responsabilidade do TCE. 

 

 

 

 

 

1.1 Competências e jurisdição 

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

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

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

de Contas e o seu Regimento Interno, através da Resolução nº 01/2000, são os principais 

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

Contas. 

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

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

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

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

competências para fiscalizar e julgar os recursos originalmente pertencentes ao ente 

federativo que estiver sob o âmbito de sua jurisdição; 

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

Competências Complementares (Legais). 
 

 

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS BASE FORMALIZAÇÃO 

Emitir Parecer Prévio Contas Anuais do Chefe 
do Poder Executivo 

Parecer Prévio + 
Relatório 

Julgar as Contas dos Gestores Prestação e Tomada de 
Contas 

Acórdão 

Apreciar a legalidade dos atos de pessoal para 
fins de registro 

Atos de Pessoal 
(Admissão/ 
Aposentadorias) 

 
Decisão 

Apreciar a legalidade de Atos e Contratos 
Administrativos 

Atos ou Contratos de que 
resulte Receita e Despesa 

Decisão 

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

 
Planos de Auditorias 

Relatório de 
Auditoria 

  

Temos a visão de um Tribunal que seja reconhecido pela sociedade como órgão de controle 

externo eficiente na fiscalização dos recursos e no aperfeiçoamento da gestão pública. 



 

6 | P á g i n a  
 

COMPETÊNCIAS COMPLEMENTARES BASE FORMALIZAÇÃO 

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

Relatórios fornecidos 
pelo Poder Executivo 
Estadual 

 
Decisão 

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

 
Denúncia  oferecida 

 
Decisão 

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

Relatórios da LRF e 
Prestação Anual de 
Contas de Governo 

 
Acórdão 

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

Relatórios da LRF e 
Prestação Anual de 
Contas de Governo 

 
Decisão 

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

Relatórios da LRF e 
Prestação Anual de 
Contas de Governo 

 
Decisão 

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

 
 
Consulta formulada 

 
Decisão (caráter 
normativo) 

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

 
Regimento Interno 

Inst. Normativa 
e Decisão 
Normativa 

Representar ao Poder Competente sobre 
irregularidades ou abusos apurados 

Irregularidades ou 
ilegalidade constatadas 
pelo Tribunal de Contas 

 
Decisão 

 

 

 

  



1.2 Composição do quadro de membros do T
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1.2 Composição do quadro de membros do Tribunal 
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1.3 Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
 

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior
Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Mandato: janeiro de 201

 

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

 

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

 

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

 

1.4 Estrutura organizacional 

 

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

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

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

ausências e impedimentos legais.

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

exercida pelo órgão, é estruturado de acordo com o estabelecimento nos artigos 106 a 114 da Lei 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

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

Mandato: janeiro de 2019 a dezembro de 2020 

Joaquim Washington Luiz de Oliveira 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

Mandato: janeiro de 2019 a dezembro de 2020 

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

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

olegiado cujas deliberações são tomadas pelo Plenário e 1ª e 2ª 

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

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

s e impedimentos legais. 

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

exercida pelo órgão, é estruturado de acordo com o estabelecimento nos artigos 106 a 114 da Lei 

Orgânica do Tribunal, Lei n.º 8.258/05 e alterações efetuadas através da Lei n.º 8.59/07. 

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

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

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

  

 

olegiado 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 

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 

a Lei n.º 8.59/07.  

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

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

1.5.1 Quadro de Pessoal 

Quadro 1 – Demonstrativo da força de trabalho do TCE 

CAPITAL HUMANO DO TCE OCUPADOS VAGOS TOTAL 

1. Conselheiros  7 0 7 

2. Substitutos de Conselheiros 3 0 3 

3. Procuradores do Ministério Público de Contas 4 0 4 

4. Servidores do quadro efetivo ¹  289 100 389 

4.1 Efetivos - Nível Superior 178 52 230 

4.2 Efetivos - Nível Médio 87 48 135 

4.3 Efetivos - Nível Fundamental 24 0 24 

5. Quadro Especial 8 0 8 

5.1 Especial – Nível Superior 0 0 0 

5.1 Especial – Nível Médio 5 0 5 

5.1 Especial – Nível Fundamental 3 0 3 

6. Servidores à disposição do Tribunal ²  120 0 120 

6.1 A disposição - Nível Superior 25 0 25 

6.2 A disposição - Nível Médio 75 0 75 

6.3 A disposição - Nível Fundamental 20 0 20 

7. Servidores exclusivamente comissionados ³ 124 0 124 

7.1 Exc.Comissionado – Nível Superior 69 0 69 

7.1 Exc.Comissionado – Nível Médio 51 0 51 

7.1 Exc.Comissionado – Nível Fundamental 4 0 4 

Total de postos de trabalho 555 100 655 

8.Estagiário  77 0 77 

8.1 Nível Superior 46 0 46 

8.2 Nível Médio (Técnico) 26 0 26 

8.3 Curricular (não remunerado) 5 0 5 

TOTAL PESSOAL 632 100 732 
Fonte: UNGEP -  situação em 15/07/2019 

¹ O quantitativo total de cargos efetivos ocupados e vagos consta no Anexo I da Lei nº 10.759, de 21 de dezembro de 2017 

(publicada no Diário Oficial do Estado nº 237, de 21/12/2017) que trata do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores 

Efetivo do TCE/MA. O cargo de Auxiliar de Controle Externo está extinto a vagar (§2º do inciso III do art. 2º da Lei nº 10.759/2017). 

¹Do total de servidores efetivos: 01 está de Licença para Trata de Interesse Particular e 01 está afastado para mandato eletivo de 
Deputado Estadual (os dois casos estão afastados sem remuneração) e 01 encontra-se Cedido para a Administração Estadual como 
Reitor da Uema (ônus Ressarcido para a Origem). 
 
²Do total dos Servidores Requisitados, 01 está de Licença para Tratar de Interesse Particular (sem remuneração). 
 
²Os servidores à Disposição do TCE/MA (Requisitados), a critério da Presidência, farão jus à Gratificação de Apoio ao Controle 
Externo/GACE, de acordo com a escolaridade, NIVEL SUPERIOR: Gace de R$ 4.000,00 limitado a 07 servidores lotados em Gabinete 
de Conselheiro e R$ 2.000,00 limitados a 26 servidores lotados em outras unidades. NIVEL MÉDIO: Gace de R$ 1.100,00 limitado a 
26 servidores e NIVEL FUNDAMENTAL: Gace de R$ 850,00 limitado a 86 servidores Requisitados. Conf. art. 21 da Lei nº 9.936, de 
22/10/2013 (publicada no Diário Oficial do Estado de 24/10/2013) que trata da Estrutura Administrativa do TCE/MA. Em 
1º/07/2019 94 servidores Requisitados percebem a GACE em valores limitados ao que determina a lei em tela. 
 
³Os Membros da Policia Militar e/ou Corpo de Bombeiros que estão à Disposição do TCE/MA farão jus à Função Gratificada 
Especial/FGE, totalizando 08 funções com valores conforme o Posto ou Graduação do Militar. Conforme Art. 23º e Anexo III da Lei 
nº 9.936/2013. 
 
³O TCE/MA possui 249 cargos comissionados, sendo que podem ser ocupados por servidores de livre nomeação e exoneração 
(Exclusivamente Comissionados e por servidores Efetivos do TCE e de outros Poderes à disposição do TCE. Em 1º/07/2019, assim 
estão ocupados, em 1º/07/2019, tais cargos comissionados: 124 cargos são ocupados por servidores Exclusivamente 
Comissionados (simbologia Cargos de Direção e Assessoramento/CDA) e 108 cargos ocupados por servidores Efetivo do TCE/MA, 
sendo que destes 52 cargos são exclusivos a tais servidores (simbologia Função Comissionada/FC) e 17 cargos são ocupados por 
servidores Efetivos da Administração Pública de Outros Poderes que estão à Disposição do TCE (simbologia Função 
Comissionada/FC). Conforme Tabela C do Anexo II da Lei nº 9.936/2013. 
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1.5.2 Orçamentos do TCE e FUMTEC 

Quadro 2 – Resumo da execução orçamentária do 2º trimestre de 2019 

 
Fonte: UNFIN - Valores em R$ 1,00  

  



2 ATIVIDADES PROCESSUAIS E PLENÁRIAS

2.1 Coordenadoria de Tramitação Processual (CTPRO)

2.1.1 Atribuições da Unidade 

 Receber, verificar, classificar

existentes, prestar informações gerais e específicas sobre o trâmite e fluxo de documentos 

e processos; gestão do arquivo, zelar

temporalidade e, de acordo com 

citatórios e intimatórios emana

processos e desentranhamento de documentos, quando demandado;

e correspondências do Tribunal e

documentos, quando necessário e d

2.1.2 Ações de melhoria executadas na Unidade

SUPRO:  a) Melhor controle dos processos/documentos que  deram entrada

sobretudo no que se refere às  entregas das prestações de contas dando mais celeridade ao 

processo; b) Encurtamento da tramitação processual no que se refere às denúncias, pois antes 

as mesmas eram encaminhadas à Presidência e hoje irão diretamente ao Con

das contas. 

SUPED: a) Mudanças realizadas no SCP fizeram com que os relatórios 

mensais/trimestrais fossem  melhor produzid

órgãos de origem. 

SUPAR: a) Trabalho realizado em conjunto com a SUP

físicos dentro do arquivo fossem melhor aproveitados; 

a  SUAP na organização  dos dossiês de pessoal do tribunal.

2.1.3 Atividades realizadas 

2.1.3.1 Gestão de Tramitação Processual

A Gestão de Tramitação processual é 

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

informações sobre o trâmite de processos e documentos, arquivamento, expedição e di
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2 ATIVIDADES PROCESSUAIS E PLENÁRIAS 

2.1 Coordenadoria de Tramitação Processual (CTPRO) 

, verificar, classificar e enviar documentos; pesquisar e consultar

informações gerais e específicas sobre o trâmite e fluxo de documentos 

gestão do arquivo, zelar pela guarda e conservação dos documentos de longa 

temporalidade e, de acordo com a tabela de temporalidade, proceder ao descarte;

citatórios e intimatórios emanados dos colegiados e relatores; apensamento, 

desentranhamento de documentos, quando demandado; expedir documentos 

pondências do Tribunal e realizar o controle desta atividade;

documentos, quando necessário e desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.

Ações de melhoria executadas na Unidade 

elhor controle dos processos/documentos que  deram entrada

sobretudo no que se refere às  entregas das prestações de contas dando mais celeridade ao 

curtamento da tramitação processual no que se refere às denúncias, pois antes 

as mesmas eram encaminhadas à Presidência e hoje irão diretamente ao Conselheiro Relator 

udanças realizadas no SCP fizeram com que os relatórios 

mensais/trimestrais fossem  melhor produzidos; b)Maior agilidade no envio dos processos aos 

rabalho realizado em conjunto com a SUPED proporcionou que espaços 

físicos dentro do arquivo fossem melhor aproveitados; b) Trabalho realizado em conjunto com 

a  SUAP na organização  dos dossiês de pessoal do tribunal.  

2.1.3.1 Gestão de Tramitação Processual 

A Gestão de Tramitação processual é desempenhada pela Coordenadoria de Tramitação 

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

informações sobre o trâmite de processos e documentos, arquivamento, expedição e diligências. 
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esquisar e consultar processos  

informações gerais e específicas sobre o trâmite e fluxo de documentos 

pela guarda e conservação dos documentos de longa 

ao descarte; atos 

, juntada de 

xpedir documentos 

realizar o controle desta atividade; digitalizar 

esenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

elhor controle dos processos/documentos que  deram entrada 

sobretudo no que se refere às  entregas das prestações de contas dando mais celeridade ao 

curtamento da tramitação processual no que se refere às denúncias, pois antes 

selheiro Relator 

udanças realizadas no SCP fizeram com que os relatórios 

no envio dos processos aos 

ED proporcionou que espaços 

ho realizado em conjunto com 

desempenhada pela Coordenadoria de Tramitação 

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

ligências.  
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Prestação de contas anual de gestão (Órgãos Estaduais)

Prestação de contas anual de gestores/PM e CM

Representação 

Acompanhamento da gestão fiscal 

Acompanhamento da gestão de recursos vinculados

Denúncia 

Consulta 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual

Apreciação da legalidade dos atos e contratos

Recursos de Revisão 

Recurso de Reconsideração 

Tomadas de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais

Tomadas de Contas Especiais 

Requerimentos diversos 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta

Vistas e cópias 

Outros 

TOTAL DE REQUERIMENTOS RECEBIDOS

 

Quadro 4 - Processos expedidos

 
NATUREZA

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal

Correspondências diversas 

Outros(requerimento/,certidão) 

Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato

TOTAL DE PROCESSOS

Obs.: Adicionalmente foram autuados 57 proce
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          NATUREZA 

Prestação de contas anual de gestão (Órgãos Estaduais) 

Prestação de contas anual de gestores/PM e CM 

Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual 

Apreciação da legalidade dos atos e contratos 

Tomadas de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta 

TOTAL DE REQUERIMENTOS RECEBIDOS 

Processos expedidos pela CTPRO - por natureza 

NATUREZA QTDE VOLUMES

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual 1 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal 9 

2251 

186 

Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato 249 

TOTAL DE PROCESSOS 2696 

: Adicionalmente foram autuados 57 processos de origem interna, todos, requerimentos de servidores. 
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QTDE 

100 

668 

48 

0 

23 

96 

13 

571 

9 

9 

42 

462 

13 

531 

59 

104 

29 

2777 

 

VOLUMES 

1 

10 

2251 

374 

521 

3157 



Quadro 5 – Encaminhamento de 

NATUREZA

Prestação de Contas Anual de Governo 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

Prestação de Contas Anual de Governo 

Prestação de Contas Anual de Gestores 

TOTAL DE PROCESSOS

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

Quadro 6 - Recepção, catalogação e arquivamento

Processos c/ decisão pelo arquivamento por meio eletrônico

Adiantamento 

Tomadas de Contas Especial 

Auditoria 

Convênio, Contratos, Acordos, Recursos

Consultas 

Denúncia 

Encaminhamento de documentos 

Licitação 

Prestações de Contas anuais de Governo 

Prestações de Contas Anuais de Gestores

Requerimento 

Representação 

Processos Eletrônicos 

Solicitação de certidões, vistas e cópias, prorrogações de prazo

TOTAL DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

Quadro 7 - Tramitação de outras informações

Processo para atender/informar 

Processos atendidos e informados 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas

Processos para arquivar 

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

TOTAL DE PROCESSOS

 

0
10
20
30
40
50

Prestação de 
Contas Anual 
de Governo -

Prefeito

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores 

Fundos 
Municipais

21

46

Encaminhamento de prestações de contas ao órgão de origem 

NATUREZA QTDE 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 21 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 46 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 26 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Entidades da Administração Indireta 6 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Câmaras Municipais 27 

Prestação de Contas Anual de Governo - Estadual 31 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Adiantamento 6 

TOTAL DE PROCESSOS 163 

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

Recepção, catalogação e arquivamento pela CTPRO - por natureza 

NATUREZA 

Processos c/ decisão pelo arquivamento por meio eletrônico 

Convênio, Contratos, Acordos, Recursos 

Prestações de Contas anuais de Governo - PM 

Prestações de Contas Anuais de Gestores 

vistas e cópias, prorrogações de prazo 

TOTAL DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

Tramitação de outras informações processuais na CTPRO 

NATUREZA 

juntar/apensar à prestação de contas 

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

TOTAL DE PROCESSOS 

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores -

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores -

Administração 
Direta

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores -
Entidades da 

Administração 
Indireta

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores -

Câmaras 
Municipais

Prestação de 
Contas Anual 
de Governo -

Estadual

Prestação de 
Contas Anual 
de Gestores -

Adiantamento

26

6

27 31

6

 

 

VOLUMES 

487 

847 

1046 

29 

426 

75 

6 

2916 

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

QTDE 

199 

5 

21 

1 

19 
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15 

57 

1 

126 

12 

29 
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118 

35 

642 

QTDE 

33 

5 

1 

769 

345 

808 

Prestação de 
Contas Anual 

Adiantamento



2.2 Coordenadoria de Sessões (COSES)

2.2.1 Atribuições da Unidade 

 Secretariar e prestar apoio 

também guardar, publicar e divulgar os registros delas decorrentes;

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

Substitutos e membros d

procedimentos necessários à eleição e

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

deliberações do Tribunal; revis

formatação e de padronização, para fins de publicação;

deliberações do Tribunal; gerenciar o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão; asses

Conselheiros; realizar sorteio de relator de processo.

2.2.2 Ações de melhoria executadas na Unidade

Não houve no período 

2.2.3 Atividades realizadas 

Quadro 8 – Produtividade nas sessões do Pleno

ÓRGÃO  
JULGADOR SESSÕES

Pleno 

Primeira Câmara 

Segunda Câmara 

TOTAL 
   Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

 
 

0

Pleno

Primeira Câmara

Segunda Câmara

11

3

3

2.2 Coordenadoria de Sessões (COSES) 

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 

s respectivos órgãos colegiados, Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos e membros do Ministério Público junto ao Tribunal; coordenar os 

mentos necessários à eleição e posse do Presidente, do Vice-Presidente e do 

erenciar e manter atualizadas as bases de informação acerca das 

evisar as deliberações do Tribunal, no que se refere às regras de 

formatação e de padronização, para fins de publicação; consolidar e publicar as 

erenciar o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 

ssessorar e prestar apoio técnico-operacional às Comissões de 

sorteio de relator de processo. 

Ações de melhoria executadas na Unidade 

 

Produtividade nas sessões do Pleno 

SESSÕES REALIZADAS QUANTIDADE DE 
PROCESSOS SESSÕES  ORDINÁRIAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 

11 1 

3 - 

3 - 

17 - 
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779

230

158

Processos

Sessões

 

operacional às sessões do Pleno e das Câmaras e 

ssessorar, durante as 

s respectivos órgãos colegiados, Conselheiros, Conselheiros 

oordenar os 

Presidente e do 

erenciar e manter atualizadas as bases de informação acerca das 

ar as deliberações do Tribunal, no que se refere às regras de 

onsolidar e publicar as 

erenciar o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 

operacional às Comissões de 

 

QUANTIDADE DE 
PROCESSOS  

779 

230 

158 

1.167 

Processos

Sessões



Quadro 9 – Deliberações do Plenário e Câmaras

TIPOS DE DELIBERAÇÃO 

Acórdão 

Ato Normativo 

Decisão 

Decisão Normativa 

Instrução Normativa 

Parecer Prévio 

Resolução 

TOTAL 

Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 
* Valores parciais, em razão do não recebimento de 47 votos, impossibilitando a numeração das deliberações e demais registros
no SCPT. 
 

Quadro 10 – Processos julgados/ apreciados

 

NATUREZA

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 de contrato

Recurso de revisão 

Elaboração de ato normativo 

Outros processos em que haja necessidade de decisão colegiada

Acompanhamento de gestão de recursos 

SUBTOTAL

TOTAL 
Fonte: SCPT 
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0 0
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Plenário e Câmaras 

PRIMEIRA CÂMARA SEGUNDA CÂMARA 

3 0 

0 0 

227 158 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

230 158 

* Valores parciais, em razão do não recebimento de 47 votos, impossibilitando a numeração das deliberações e demais registros

Processos julgados/ apreciados no Plenário 

NATUREZA PLENO 1ª CÂMARA 

Prestação de contas anual de governo 66 0 

Prestação de contas anual de gestores 485 224 

59 6 

5 0 

19 0 

24 0 

55 0 

15 0 

dos atos de pessoal 0 0 

Apreciação da legalidade dos atos de contrato 33 0 

13 0 

0 0 

Outros processos em que haja necessidade de decisão colegiada 4 0 

Acompanhamento de gestão de recursos vinculados 1 0 

SUBTOTAL 779 230 

 1.167 

Decisão Decisão 
Normativa

Instrução 
Normativa

Parecer 
Prévio

Resolução

227

0 0 0 0

158

0 0 0 0

143

0 0
65

1

19 24
55

15 0
33 13 0 4

PLENÁRIO

 

 

PLENO 

570 

0 

143 

0 

0 

65 

1 

779 

* Valores parciais, em razão do não recebimento de 47 votos, impossibilitando a numeração das deliberações e demais registros 

 

2ª CÂMARA 

0 

158 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

158 

PRIMEIRA 
CÂMARA

SEGUNDA 
CÂMARA

PLENO

1



Quadro 11 – Atos normativos emitidos pelo Tribunal

NORMA SESSÃO  

 
Resolução nº 312 
Processo nº 6351/2018 

 
22/06/19 

 
Resolução nº 313  

 
PRESI 

Fonte: COSES 

Quadro 12 –Publicações no Diário Oficial Eletrônico

Alertas – Art.59 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Atos da Presidência 

Atos do Relatores 

Gestão de Pessoas 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Ministério Público 

Pleno 

Primeira Câmara 

Segunda Câmara 

Fonte: SUDOF 

Quadro 13 – Atos revisados na COSES

Acórdão 

Decisão 

Decisão Normativa 

Instrução Normativa 

Parecer Prévio 

Portaria 

Resolução 

Outros 

Fonte: SCPT 
 

44

0

380

122
132

72

0
68

emitidos pelo Tribunal 

 EMENTA 

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

Declara inadimplentes o prefeito e os presidentes de câmaras que não 
apresentaram a prestação ou tomada de contas anual referente ao 
exercício financeiro de 2018. 

ublicações no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal 

ATO QUANTIDADE

Art.59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 135

10

142

382

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 44

380

122

132

TOTAL 1.347

na COSES - por tipo 

ATO QUANTIDADE

359

72

68

TOTAL 499

  

135
10 142

382

Alertas - Art. 59 da LRF

Atos da Presidência

Atos do Relatores

Gestão de Pessoas

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Ministério Público

Pleno

Primeira Câmara

Segunda Câmara

359

68
Acórdão
Decisão
Decisão Normativa
Instrução Normativa
Parecer Prévio
Portaria
Resolução
Outros

 

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

Declara inadimplentes o prefeito e os presidentes de câmaras que não 
prestação ou tomada de contas anual referente ao 

 

QUANTIDADE 

135 

10 

142 

382 

44 

0 

380 

122 

132 

1.347 

 

QUANTIDADE 

359 

72 

0 

0 

68 

0 

0 

0 

499 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Decisão Normativa
Instrução Normativa
Parecer Prévio
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3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 

3.1 Consultoria de Controle Externo (COTEX) 

3.1.1 Atribuições da Unidade  

 Oferecer subsídio técnico para a proposição de decisão plenária no processo de consulta,; 

planejar, organizar, coordenar e executar atividades de elaboração de ato normativo, de 

sistematização da jurisprudência do Tribunal e de orientação técnica aos membros, 

servidores e jurisdicionados do TCE/MA, no âmbito do controle externo. 

 

3.1.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

Melhoria constante no acesso as informações enviadas por meio do sistema SACOP, 

com criação de um grupo de trabalho para análise do sistema e efetivação de novas rotinas, 

buscas e procedimentos. 

3.1.3 Atividades realizadas 

3.1.2.1 Atividades realizadas por equipe de trabalho especializado 

 

Quadro 14 – Normas editadas pela COTEX 

ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO PERÍODO, POR TIPO QTDE 

Instrução Normativa 0 

Resolução 0 

Decisão Normativa 0 

Portaria 2 

Outros (Ordens de Serviço, etc.) 0 

TOTAL 2 

 

Quadro 15 - Orientações técnicas emitidas pela COTEX 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EMITIDAS NO PERÍODO, POR TIPO QTDE 

Consulta 18 

Parecer técnico 24 

Pedidos de acesso à informação 215 

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

TOTAL 257 

 

 

3.1.4 Outras atividades 

Entre os pedidos de acesso de informação a COTEX recebeu 153 solicitações para 

atender as demandas do SACOP. 

Foram realizados atendimentos presenciais a contadores, advogados, procuradores, 

assessores e servidores responsáveis pela execução do orçamento e dos contratos das diversas 

unidades do Estado e dos municípios. 
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3.2 Unidades de Controle Externo (UTCEX) 

3.2.1 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX1) 

3.2.1.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, coordenar e executar atividades de auditoria operacional, de acompanhamento 

da gestão fiscal e de recursos vinculados, de desenvolvimento do sistema de auditoria 

eletrônica, de auditoria de receita e de instrução processual das contas de Governador. 

 

3.2.1.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

A implantação de uma nova funcionalidade no sistema FINGER possibilitou a 

publicação dos alertas no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA, contribuindo com a melhoria da  

transparência e controle social.  

3.2.1.3 Atividades realizadas 

3.2.1.3.1 Auditoria Operacional 

É a unidade responsável pelo exame independente das funções, subfunções, 

programas, ações governamentais (iniciativas, projetos, atividades e operações especiais), e de 

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

economicidade, eficiência, eficácia e  efetividade, com o objetivo de promover o 

aperfeiçoamento da gestão pública, em parceria com a Escola Superior de Controle Externo 

(ESCEX), e contribuir para o fortalecimento do controle social. 

 

Quadro 16 - Auditorias operacionais realizadas e em andamento 

ATIVIDADE PROC. NR. OBJETIVO ÓRGÃO SITUAÇÃO 

 
 
LEVANTAMENTO  
PLANEJAMENTO 
MUNICIPAL 

 
 

8964/2017 

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

 
 
Prefeituras 
Municipais 

 
 
Em análise  

 
AOP OORDENADA   
UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

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

 
 
SEMA 

 
 
Em análise  

 
LEVANTAMENTO 
CONTROLE INTERNO 

 
3701/2019 

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

 
Prefeituras 

 
Em análise  

 
 
AOP RPPS-IPAM  
(Plano de Ação) 

 
 

2055/2016 

Avaliar a situação financeira e atuarial do RPPS do 
município de São Luís, observando a existência de 
requisitos mínimos de governança e gestão e a 
adequação da base de dados, da avaliação atuarial 
e de investimentos, na forma da IN TCE/MA nº 
44/16. 

Instituto de 
Previdência e 
Assistência do 
Município de 
São Luís – 
IPAM/ São Luís 

 
 
Em análise  

MONITORAMENTO 
DA AOP BIOMA 
AMAZÔNIA. 

 
6236/2013 

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

 
SEMA 

 
Em análise  

MONITORAMENTO 
DA AOP 
ACESSIBILIDADE  
(Monitoramento) 

 
7905/2014 

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

 
SEDUC/MA 

 
Em análise  

 

 



3.2.1.2.2 Acompanhamento de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados

 A Unidade é responsável por atividades de A

Recursos Vinculados, com vistas a assegurar o cumprimento dos limites constitucionais 

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

de operações de crédito, inclusive por antecipação da receita orçamentária, de inscriç

restos a  pagar, da despesa total com pessoal, das disponibilidades e dos gastos das 

câmaras municipais para fins de consecução das metas fiscais e de transparência, sendo 

responsável, também, por fornecer informações para emissão de certidões e de a

jurisdicionados e por sistematizar fatos relevantes para a emissão de parecer prévio sobre 

as contas de governo ou para o julgamento das contas de gestão. 

 

Quadro 17 – Relatórios de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados

JURISDICIONADO 

Prefeitura 

Câmara 

Governo Estadual e demais Poderes 

TOTAL 

     

3.2.1.2.3 Desenvolvimento do Sistema de Auditoria Eletrônica 

 A Unidade é responsável por atividades de definição de escopo, produção, manutenção, 

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

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

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

Quadro 18 - Cronograma de implantação do SAE

MÓDULOS DO SAE DESENVOLVIMENTO

Planejamento  Concluído

Cadastro Geral e de Apoio à 
Execução 

Concluído

Execução orçamentária 
 e Financeira 

Concluído

Relatórios da Lei 4.320 Concluído

Relatórios da LRF 

Relatórios Gerenciais 
desenvolvidos por demanda 

 

0

200

400

Prefeitura

214

316

1024

287

Acompanhamento de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados 

responsável por atividades de Acompanhamento da Gestão Fiscal e de 

inculados, com vistas a assegurar o cumprimento dos limites constitucionais 

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

de operações de crédito, inclusive por antecipação da receita orçamentária, de inscriç

restos a  pagar, da despesa total com pessoal, das disponibilidades e dos gastos das 

câmaras municipais para fins de consecução das metas fiscais e de transparência, sendo 

responsável, também, por fornecer informações para emissão de certidões e de a

jurisdicionados e por sistematizar fatos relevantes para a emissão de parecer prévio sobre 

as contas de governo ou para o julgamento das contas de gestão.  

Relatórios de Gestão Fiscal e Recursos Vinculados - por tipo de jurisdiciona

RGF FUNDEB CERTIDÕES ALERTAS PORTAL DA 
TRANSPARENCIA

214 316 10 24 

0 0 0 0 

0 0 3 0 

214 316 13 24 

 

Desenvolvimento do Sistema de Auditoria Eletrônica – SAE 

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

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

controle externo e da tecnologia da informação, com vistas a 

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

mplantação do SAE 

DESENVOLVIMENTO HOMOLOGAÇÃO ENTREGA DO 
PRODUTO 

IMPLANTAÇÃO

Concluído Concluída - Implantado

Concluído Concluída _ Implantado

Concluído Concluída _ Implantado

Concluído Concluída _ Implantado

Iniciado Em homologação _ 

Iniciado Em homologação _ Em implantação

Câmara Governo Estadual e 
demais Poderes

0 60 00 30 0

93

12

RGF

FUNDEB

CERTIDÕES

ALERTAS

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA

 

ompanhamento da Gestão Fiscal e de 

inculados, com vistas a assegurar o cumprimento dos limites constitucionais 

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

de operações de crédito, inclusive por antecipação da receita orçamentária, de inscrição de 

restos a  pagar, da despesa total com pessoal, das disponibilidades e dos gastos das 

câmaras municipais para fins de consecução das metas fiscais e de transparência, sendo 

responsável, também, por fornecer informações para emissão de certidões e de alertas aos 

jurisdicionados e por sistematizar fatos relevantes para a emissão de parecer prévio sobre 

por tipo de jurisdicionado 

 

PORTAL DA 
TRANSPARENCIA 

287 

93 

12 

392 

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

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

controle externo e da tecnologia da informação, com vistas a 

IMPLANTAÇÃO 

Implantado 

Implantado 

Implantado 

Implantado 

_ 

Em implantação 

FUNDEB

CERTIDÕES

ALERTAS

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA
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3.2.1.2.4 Auditoria da Receita e Contas de Governo Estadual 

 A Unidade é responsável por atividades de auditoria de receitas públicas, municipal e 

estadual, de instrução processual das contas do Governador do Estado e de fiscalização da 

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

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

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

oficial dos índices e valores pelo Tribunal. 

Quadro 19 - Movimentação dos processos na UTCEX 1 

ATIVIDADE PROC. NR. OBJETIVO ENTE/ÓRGÃO SITUAÇÃO 

 
LEVANTAMENTO 
OPERACIONAL  

 
8963/17 

Coleta de dados e informações 
necessárias para se fazer um 
diagnóstico da situação das 
receitas próprias dos 217 
municípios. 

 
Todos os 
municípios 

 
Em análise  

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS (2017) 

4573/2018 RIT conclusivo para 
julgamento no plenário 

ESTADO Em análise  

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS (2018) 

5383/2019 Analisar prestação de 
contas do estado 

ESTADO Em análise  

AUDITORIA IPM 2519/2019 Acompanhar a apuração 
dos índices de participação 

SEFAZ-MA Em auditoria 

ACOMPANHAMENT
O GOVERNO (2019) 

1035/2019 Acompanhar a gestão 
fiscal (2019) 

ESTADO Em 
acompanhamento 

 

3.2.2 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX2) 

3.2.2.1 Atribuições da Unidade 

 Atribuições: Auditoria Operacional, Sistema de Auditoria Eletrônica, Acompanhamento de 

Gestão Fiscal e Recursos Vinculados e Análise de Contas de Governo. 

3.2.2.2 Atividades Realizadas 

3.2.2.2.1 Atos de Pessoal 

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

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

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

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

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

656 (seiscentos e cinqüenta e seis ) relatórios no 1º trimestre. 

 

  



Quadro 20 - Atividades realizadas referentes a atos de pessoal

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/

Análise da legalidade de aposentadorias

Análise e emissão de relatório de Pensões

Análise e emissão de relatório - Transferências para Reserva

Análise de Reformas 

Recursos / Reexame / Outros 

Admissões 

 

Quadro 21 – Atividades realizadas referentes à análise de processos licitatórios/contratos

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ ATIVIDADE

Levantamento de Ocorrência 

Análise da legalidade de atos e contratos

Defesa 

Denúncia 

Representação 

Despacho de Instrução 

Recurso 

 

Quadro 22 -  Verificação de procedimentos 

 
TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ ATIVIDADE

Levantamento de Ocorrência 

Análise da legalidade de atos e contratos

Defesa 

Denúncia 

Representação 

Monitoramento 

Recurso 

Outros 

 

3.2.3 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX3)

3.2.3.1 Atribuições da Unidade 

 Oferecer subsídio técnico para o julgamento das contas de gestão e para a apreciação dos 
demais processos de contas; 
levantamento, inspeção e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial e operacional nos órgãos, fundos e entidades fiscalizados pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão;
autuados há mais de dois anos.

0
200
400
600
800

A
n

álise d
a 

legalid
ad

e d
e 

ap
o

sen
tad

o
rias

P
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686

Atividades realizadas referentes a atos de pessoal 

DE RELATÓRIO EMITIDO/ATIVIDADE QTDE NO TRIMESTRE

Análise da legalidade de aposentadorias 686

Análise e emissão de relatório de Pensões 132

Transferências para Reserva 104

0

TOTAL 932

Atividades realizadas referentes à análise de processos licitatórios/contratos

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ ATIVIDADE QTDE NO TRIMESTRE

0

Análise da legalidade de atos e contratos  

20

13

0

0

TOTAL 33

rocedimentos especiais e representações - SUCEX 8 

TIPO DE RELATÓRIO EMITIDO/ ATIVIDADE QTDE NO TRIMESTRE

0

Análise da legalidade de atos e contratos 0

13

0

37

0

TOTAL 54

3.2.3 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX3) 

 

Oferecer subsídio técnico para o julgamento das contas de gestão e para a apreciação dos 
demais processos de contas; realizar fiscalizações, mediante acompanhamento, 
levantamento, inspeção e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

onial e operacional nos órgãos, fundos e entidades fiscalizados pelo Tribunal de 
do Estado do Maranhão; tratar o estoque de processos do TCE/MA –

autuados há mais de dois anos. 
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QTDE NO TRIMESTRE 

686 

132 

104 

6 

4 

0  

932 

Atividades realizadas referentes à análise de processos licitatórios/contratos 

QTDE NO TRIMESTRE 

0  

 0 

20 

13 

0 

0  

0  

33 

QTDE NO TRIMESTRE 

0  

0  

13 

0  

37 

0  

2 

2 

54 

Oferecer subsídio técnico para o julgamento das contas de gestão e para a apreciação dos 
ealizar fiscalizações, mediante acompanhamento, 

levantamento, inspeção e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
onial e operacional nos órgãos, fundos e entidades fiscalizados pelo Tribunal de 

– processos 
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3.2.3.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 
 
 Implantação e revisão do projeto de controle de produtividade individual. 

3.2.3.3 Atividades Realizadas 

Quadro 23 – Gestão de estoque dos processos tratados pela UTCEX 3 

 
NATUREZA DE PROCESSOS 

QUANTIDADE 

MOVIMENTADA INSTRUÍDA CARTEIRA 

Apreciação da legalidade de atos de pessoal 2 0 0 

Apreciação da legalidade de atos e contratos 561 102 141 

Consulta 0 0 0 

Denúncia 72 9 41 

Elaboração de ato normativo 0 0 0 

Fiscalização 26 4 37 

Outros processos 497 27 281 

Prestação de contas anual de gestores 2.057 314 4.422 

Prestação de contas anual de governo 692 96 939 

Recurso de revisão 33 4 36 

Representação 71 10 64 

Tomada de contas 28 3 78 

Tomada de contas especial 686 110 554 

TOTAL 4.725 679 6.593 

 

Dando continuidade às ações do primeiro trimestre de 2019, tratamos parte do 

estoque de processos de contas de gestão relativos aos municípios mais populosos do 

Maranhão, que movimentam maiores somas de recursos financeiros e, conseqüentemente, 

demandam maior esforço de controle. Por esta razão, em termos quantitativos, a 

produtividade mostrou-se aquém da média e o estoque de processos aumentou 1,59%, que 

corresponde a 103 processos. Todavia, se observada sob o enfoque financeiro (materialidade), 

a produtividade mostrou-se superior à média de volume de recursos auditados. 

3.2.4 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX4) 

3.2.4.1 Atribuições da Unidade 

 Fiscalização e instrução processual das contas dos Prefeitos Municipais (a partir de 02 de 

março de 2017), dos Presidentes das Câmaras municipais, dos gestores públicos da 

administração direta e indireta e dos recursos vinculados à educação básica, à saúde e à 

assistência social dos municípios; fiscalização das tomadas de contas do Prefeito Municipal 

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

prestar contas; exercício do controle externo concomitante nos órgãos e entidades 

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

âmbito municipal e o controle concomitante nos órgãos e entidades estaduais , em 

especial quanto às transferências voluntárias concedidas (a partir de 02 de março de 

2017). 

3.2.4.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

 Não houve no período. 

  



3.2.4.3 Atividades Realizadas 

Quadro 24 – Atividades de instrução

 

INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL 

SALDO 
ANTERIOR 

ENTRADA/ 
AUTUAÇÃO

Apreciação da 
Legalidade de Atos 
e Contratos 

 
21 

Denúncias e 
Representações 

21 

Auditoria 3 

Análise Contas de 
Gestores 2017 

686 

Análise Contas de 
Gestores 2018 

237 

Manifestação em 
Ouvidoria 

5 

Pedidos de 
Informação Rede 
de Controle 

 
0 

Outros 23 

Saldo ao final do 
período (processos 
pendentes) 

 
973 

 

Quadro 25 - Atividades de acompanhamento

ATIVIDADES

Relatórios de Levantamento 2019 

Diligências Acompanhamento Controle Concomitante

Representações autuadas 

Relatórios de Acompanhamento 2018

Relatórios de Acompanhamento 2019

 

Quadro 26 - Atividades in loco na UTCEX 4

Espécies

Inspeções in loco 

Auditorias 

Licitações in loco 

Circularização / certificação 

IEGM 

 

0

5

10

15

20

25

30

Apreciação da 
Legalidade de 

Atos e Contratos

Denúncias e 
Representações

2

27

14

7

nstrução - 1ª instrução, defesas e recursos na UTCEX 4

ENTRADA/ 
AUTUAÇÃO 

1ª 
INSTRUÇÃO 

 
DEFESAS 

 
RECURSOS  

ANALISADO 
AO FINAL DO 

PERÍODO 

 
16 

 
2 

 
14 

 
2 

 
18 

32 27 7 0 34 

2 2 0 0 2 

0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 

5 7 0   0 7 

 
1 

 
1 

 
 0 

 
 0 

 
1 

56 17  0  0 17 

 
73 

 
39 

 
21 

 
2 

 
62 

Atividades de acompanhamento na UTCEX 4 

ATIVIDADES EXECUTADO 

0 

Diligências Acompanhamento Controle Concomitante 111 

0 

Relatórios de Acompanhamento 2018 32 

Relatórios de Acompanhamento 2019 1 

na UTCEX 4 

Espécies Nº de Fiscalizações

 0 

3 

1  

 0 

 0 

Auditoria Análise Contas 
de Gestores 

2017

Análise Contas 
de Gestores 

2018

Manifestação 
em Ouvidoria

Pedidos de 
Informação 

Rede de 
Controle

2
0 0

7

10 0 0 0 0

1ª INSTRUÇÃO

DEFESAS

RECURSOS 

 

UTCEX 4 

 

ANALISADO 
AO FINAL DO 

 

SALDO AO 
FINAL DO 
PERÍODO 

 
19 

19 

3 

686 

254 

3 

 
0 

62 

 
984 

PENDENTE 

0 

10 

0 

25 

24 

de Fiscalizações 

  

 

 

  

  

Outros

17

0

1ª INSTRUÇÃO

DEFESAS

RECURSOS 



3.2.4.4 Outras atividades 

Projetos em andamento/concluídos

 Realização de capacitação para auditores e técnicos sobre Fiscalização 

(Representação) – UTCEX 4 e 5

 Auditorias em fase de planejamento: 

 Uma auditoria em andamento;

 Funcionalidade diligência / notificação no sistema de fiscalização 

SUTEC; 

 Realização de capacitação para auditores e técnicos sobre acompanhamento 

sessões de abertura de procedimentos licitatórios 

    

3.2.5 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX5)

3.2.5.1 Atribuições da Unidade 

 Cabe à Unidade Técnica de Controle Externo

das contas dos Prefeitos Municipais (a partir de 02 de março de 2017), dos Presidentes das 

Câmaras municipais, dos gestores públicos da administração direta e indireta e dos 

recursos vinculados à educação básica, à 

tomadas de contas do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara que estejam 

inadimplentes com o dever constitucional de prestar contas; cabe ainda, o exercício do 

controle externo concomitante nos órgãos e

Indireta do Poder Executivo e no Poder Legislativo no âmbito municipal.  

 
3.2.5.2 Ações de melhoria executadas na Unidade

 Não houve no período 

3.2.5.3 Atividades realizadas 

Quadro 27 - Atividades de instrução

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Apreciação da 
Legalidade de 

Atos e 
Contratos

Denúncias e 
Representações

Auditoria

10

46

3 2

rojetos em andamento/concluídos 

Realização de capacitação para auditores e técnicos sobre Fiscalização Concomitante 

UTCEX 4 e 5 ;      

itorias em fase de planejamento:  3 (três);     

andamento;       

iligência / notificação no sistema de fiscalização - UTCEX 4, UTCEX 5 e 

Realização de capacitação para auditores e técnicos sobre acompanhamento 

sessões de abertura de procedimentos licitatórios – UTCEX 4 e 5  

       

3.2.5 Unidade Técnica de Controle Externo (UTCEX5) 

 

e Técnica de Controle Externo–UTCEX5, a fiscalização e instrução processual 

das contas dos Prefeitos Municipais (a partir de 02 de março de 2017), dos Presidentes das 

Câmaras municipais, dos gestores públicos da administração direta e indireta e dos 

recursos vinculados à educação básica, à saúde e à assistência social dos municípios; das 

tomadas de contas do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara que estejam 

inadimplentes com o dever constitucional de prestar contas; cabe ainda, o exercício do 

controle externo concomitante nos órgãos e entidades públicas da Administração Direta e 

Indireta do Poder Executivo e no Poder Legislativo no âmbito municipal.   

Ações de melhoria executadas na Unidade 

nstrução - 1ª instrução, defesas e recursos na UTCEX 5 

  

Auditoria Análise Contas 
de Gestores 

2017

Análise Contas 
de Gestores 

2018

Manifestação 
em Ouvidoria

Pedidos de 
Informação 

Rede de 
Controle

Outros

2
0 0

6

0 0
2 0 0 0 0

1ª INSTRUÇÃO

DEFESAS

RECURSOS 

 

oncomitante 

  

  

UTCEX 4, UTCEX 5 e 

Realização de capacitação para auditores e técnicos sobre acompanhamento in loco de 

 

  

5, a fiscalização e instrução processual 

das contas dos Prefeitos Municipais (a partir de 02 de março de 2017), dos Presidentes das 

Câmaras municipais, dos gestores públicos da administração direta e indireta e dos 

saúde e à assistência social dos municípios; das 

tomadas de contas do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara que estejam 

inadimplentes com o dever constitucional de prestar contas; cabe ainda, o exercício do 

entidades públicas da Administração Direta e 

 

 

Outros

0 0

1ª INSTRUÇÃO

DEFESAS

RECURSOS 
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INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL 

SALDO 
ANTERIOR 

ENTRADA 
AUTUAÇÃO 

1ª 
INSTRUÇÃO 

DEFESAS RECURSOS 
ANALISADO 

AO FINAL DO 
PERÍODO 

SALDO AO 
FINAL DO 
PERÍODO 

Apreciação da 
Legalidade de Atos e 
Contratos 

 
44 

 
11 

 
10 

 
3 

 
0 

 
13 

 
42 

Denúncias e 
Representações 

65 41 46 2 0 48 58 

Auditoria 6 1 2 2 0 4 3 

Análise Contas de 
Gestores 2017 

882 0 0 0 0 0 882 

Análise Contas de 
Gestores 2018 

0 0 0 0 0 0 0 

Manifestação em 
Ouvidoria 

7 11 6 0 0 6 6 

Pedidos de 
Informação Rede de 
Controle 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

Outros 27 2 0 0 0 0 29 

Saldo ao final do 
período (processos 
pendentes) 

 
1004 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1002 

 

Quadro 28 - Atividades de acompanhamento na UTCEX 5 

ATIVIDADES EXECUTADO PENDENTE 

Relatórios de Levantamento 2019 124 0 

Diligências Acompanhamento Controle Concomitante 21 1 

Representações autuadas 1 0 

Relatórios de Acompanhamento 2018 124  0 

Relatórios de Acompanhamento 2019 0  0 

 

Quadro 29 - Atividades in loco na UTCEX 5 

ESPÉCIES Nº DE FISCALIZAÇÕES 

Inspeções in loco 0 

Auditorias 1 

Licitações in loco 6 

Circularização / certificação 2 

IEGM 0 

3.2.5.4  Outras atividades realizadas 

Projetos em andamento/concluídos 

 Acompanhamento da automatização dos Relatórios de Instrução (Administração 

Direta, Fundos Municipais, Administração Indireta e Câmara Municipal); 

 Acompanhamento da automatização do instrumento “Diligência”que verifica o 

cumprimento da IN nº 34/2014 TCE/MA; 

 Desenvolvimento da nova versão do Portal “Contas na Mão” em parceria com a 

SUTEC; 

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

 Elaboração do Plano de Atividades da UTCEX5; 

 Acompanhamento da Automatização dos Relatórios de Instrução (Administração 

Direta, Fundos Municipais, Administração Indireta e Câmara Municipal). 
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4 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

4.1 Unidade de Gestão de Pessoas (UNGEP) 

4.1.1 Atribuições da Unidade 

 A Unidade de Gestão de Pessoas, 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.  

De acordo com a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013 e a Resolução TCE/MA nº 

215, de 11/06/2014, esta Unidade é composta pelas seguintes supervisões cada uma com sua 

respectiva missão básica, quais sejam:  

 Supervisão de Atos de Pessoal  - SUAPE: programar, coordenar e executar as atividades 

referentes a cadastro funcional, provisão e contratação, controle e lotação, controle de 

cargos e funções e direitos e deveres dos servidores do Tribunal.  

 Supervisão de Folha de Pagamento - SUFOP: programar, coordenar e executar as 

atividades referentes à remuneração, benefícios e consignações em folha, bem como 

administrar todo o sistema de pagamento de pessoal do Tribunal.  

 Supervisão de Desenvolvimento e Carreira - SUDEC: programar, coordenar e executar as 

atividades referentes ao perfil profissional, avaliação de desempenho, desenvolvimento da 

carreira e contratação de estagiário.  

 Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID: composta pelo Centro Médico-Odontológico 

possui as competências de planejar, executar e coordenar as atividades de assistência 

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

dirigidas aos servidores do Tribunal; desenvolver programas de higiene, de segurança do 

trabalho, de prevenção de acidentes e de doenças profissionais; participar do 

planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas e 

diagnósticos do setor de saúde, de interesse da atividade fim do Tribunal de Contas.  

 

4.1.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

Em consonância com as Diretrizes de Controle Externo 3304/2018, da Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) pertinentes à “Gestão de Pessoas nos 

Tribunais de Contas”, implementada através da Resolução Atricon  nº 13/2018, a UNGEP, no 

2º Trimestre de 2019, como também nos anos anteriores, vêm colocando em prática tais 

diretrizes, que foram avaliadas e comprovadas através de evidências das ações desenvolvidas 

ou a serem desenvolvidas pela Unidade de Gestão de Pessoas e suas supervisões, em  junho de 

2019, pelo Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas -MMD-TC (Resolução 

Atricon nº 01/2019). Tais marcos pertinentes à gestão de pessoas, são: QATC 01-Composição, 

Organização e Funcionamentos do TCE e o QATC 6- Gestão de Pessoas (Política e estratégia de 

Gestão de Pessoas, gestão de carreira e política de bem-estar, acessibilidade e clima 

organizacional). 

Pode-se elencar algumas dessas práticas, como:  

a) Avaliação Anual de Saúde, (Portaria TCE nº 759/2018, Diário TCE de 25/06/2018), 

que dispõe sobre a avaliação de saúde, através  do Sistema de Avaliação Anual de Saúde/SAAS, 

de membros e servidores ativos do Tribunal, disponibilizando na intranet do Tribunal o 
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programa “AVALIAÇÃO ANUAL DE SAÚDE”, onde são preenchidos questionários acerca da 

saúde pessoal, da família e do ambiente de trabalho, além da anexação dos exames 

laboratoriais solicitados. Após os procedimentos, a SUVID emitirá a “AVALIAÇÃO MÉDICA”, 

atestando a situação clínica e laboratorial do servidor, visando com assim zelar pelas condições  

de saúde do seu quadro de pessoal e conseqüentemente o bem-estar e a qualidade de vida no 

trabalho;  

b) Implementação do Prontuário Eletrônico, sistema, desenvolvido pelo TI do 

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

pertinentes ao paciente, do atendimento médico-odontológico, enfermaria e cadastro e 

controle de medicação, são cadastradas pelo servidores da SUVID, proporcionando  uma 

ferramenta de controle e gerenciamento na área da saúde, o que acarretará na 

implementação de políticas preventivas e de controle de enfermidades e na maior qualidade 

de vida dos servidores do TCE/MA; 

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

específicos como “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”; 

d) Através da Portaria TCE nº 469, de 2/05/2019 foi criada uma Comissão de Revisão 

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

servidores efetivos do TCE/MA, visando a melhora de alguns pontos do normativo que 

impediam a migração dos servidores regidos pela Lei nº 8.331/2005 (Plano de cargos, Carreira 

e Vencimentos) ao novo PCCV; 

e) A UNGEP disponibiliza cada início do mês informações no Portal da Transparência 

no sítio do TCE, os cadastrais como: tipo de servidor, quantitativo, lotação, cargos efetivos, e 

comissionados, à disposição, como também a legislação dos pagamentos de remuneração, 

benefício e indenizações dos servidores e membros. Consta também um quadro-resumo do 

quantitativo de servidores desde o inicio de 2018. 

f) Em razão da implantação do e-Social, para janeiro de 2020, esta Unidade de 

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

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

acompanhar o desenvolvimento das atividades de cada Supervisão, assim como as adaptações 

que serão  necessárias para adequar o Sistema de RH (Mentorh) e suas rotinas de trabalho à 

nova sistemática trabalhista, previdenciária e remuneratória obrigatórias estabelecida pelo 

Decreto Federal nº 8.373/2014 que instituiu o sistema do e-Social para órgãos públicos e 

privados. 

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

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

estágio curricular nesta Corte de Contas, favorecendo o intercâmbio de conhecimentos entre 

alunos e servidores do Tribunal.  

 Consta, anexo a este Relatório Trimestral, o Quadro com o Demonstrativo da Força de 

Trabalho do TCE, ocupados vagos e o total apurados, bem como o nível escolar de cada tipo de 

Membro, Servidor e Estagiário pelo Sistema de Recursos Humanos, Mentorh em 1º/07/2019. 

Os quantitativos deste Quadro são divulgados mensalmente no Portal da Transparência 

(Gestão de Pessoas) com a relação nominal de todos os membros e servidores , bem como 

cargos e funções e gratificações que percebem, além de outras informações qualitativas. 

 

  



4.1.3 Atividades realizadas 

4.1.3.1 Gestão de Pessoas 

4.1.3.1.1 Atividades de Qualidade de Vida

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID), realizou no 2º trimestre de 2019 cerca 

de 1.948 (um mil, novecentos e quarenta e oito) atendimentos médico e odontológico para 

servidores e dependentes do TCE

 

Quadro 30 - Atendimentos realizados pelo serviço 

 

Quadro 31 – Atendimentos realizados pelo serviço 

 

Quadro 32 – Atendimentos realizados pelo serviço de enfermagem
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Atividades de Qualidade de Vida 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID), realizou no 2º trimestre de 2019 cerca 

de 1.948 (um mil, novecentos e quarenta e oito) atendimentos médico e odontológico para 

servidores e dependentes do TCE-MA, conforme tabelas abaixo: 

Atendimentos realizados pelo serviço médico 

realizados pelo serviço odontológico 

Atendimentos realizados pelo serviço de enfermagem 
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0

0

414
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Pontos

6 0
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A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID), realizou no 2º trimestre de 2019 cerca 

de 1.948 (um mil, novecentos e quarenta e oito) atendimentos médico e odontológico para 
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TIPO DE ATENDIMENTO

ATENDIMENTOS MÉDICOS

Consultas 

Verificação de Pressão arterial 

Encaminhamentos 

Verificação e solicitação de exames

Receituário 

Atestados Médicos 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

Exame consultas 

Profilaxia 

Flúor 

Ionômero 

Raspagem 

Exodontia 

Restauração Resina 

Controle de Placa 

Selamento Provisório 

Restauração de Amálgama 

Pulpotomia 

Gengivectomia 

ATF 

Selante 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

Dispensação de medicação oral 

Aplicação de injetável 

Curativo 

Nebulização 

Glicemia capilar 

Massagem 

Retirada de Pontos 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO MÉDICO 

Quadro 33 - Atividades realizadas pelo 
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QTDE 
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Quadro 34 – Total de atendimentos 

 

ATENDIMENTOS SUVID

Atendimentos do Serviço Médico - Odontológico

Atendimentos do Serviço Social e Psicologia

TOTAL DE 

 

Foram realizados nesse

área médica, odontológica, assistencial e psicológica para todos os servidores e dependentes 

deste Tribunal de Contas. 

Programações e ações da SUVID

 Para homenagear às mães do TCE/MA, em alusão ao Dia das Mães, foi realizada
Feirinha Artesanal, bem como demonstração e venda de produtos da Polishop para os 
servidores desta Corte de Contas;

 Como Ação Social foi arrecadado roupas e material de 
Venezuela; 

 Neste segundo trimestre foi promovida a 3ª Campanha parcial contra o vírus influenza 
da gripe (H1N1), sendo vacinados 102 servidores, 03 doses contra a DT foram 
aplicadas e 04 servidores receberam a dose contra o ví

 Foi realizada a 4ª Campanha contra o vírus da gripe (H1N1) com a vacinação de 82 
servidores; 

 Em comemoração ao período junino foi realizado a Feirinha de Comidas Típicas no Hall 
deste Tribunal; 

 O Comitê de Acompanhamento da Implantação d
Supervisão para participar de um evento onde o consultor de uma empresa na área de 
Segurança e Medicina do Trabalho explanou as alterações e a nova sistemática a ser 
adotado pelos órgãos públicos com o advento do Sistema e
legais, bem como o sistema especifico que tal empresa possui para gerenciar tal 
segmento de segurança e medicina do trabalho

 Ressalta-se que as campanhas de vacinação, doação de sangue, comemoração em 
meses festivos, e outros even
com o que determina a Portaria TCE nº 427, de 11/06/2015.

4.1.3.2 Atividades de Desenvolvimento Funcional

No 2º trimestre de 2019, 

desenvolvimento funcional aos servidores deste Tribunal, sendo: 14 (quatorze) progressões e 

04 (quatro) promoções funcionais, com base na Lei nº 8.331/2005, alterada pela Lei nº 

9.076/2009; 131 (cento e trinta e um)  progressões funcionais por tempo de serviço com 

SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS 

391
19%

SERVIÇOS DE 
ENFERMAGEM 

404
19%

Total de atendimentos de saúde 

ATENDIMENTOS SUVID 

Odontológico 

Atendimentos do Serviço Social e Psicologia 

TOTAL DE ATENDIMENTOS SUVID 

nesse 2º Trimestre, 2.120 (dois mil, cento e vinte) atendimentos, na 

área médica, odontológica, assistencial e psicológica para todos os servidores e dependentes 

SUVID 

às mães do TCE/MA, em alusão ao Dia das Mães, foi realizada
Feirinha Artesanal, bem como demonstração e venda de produtos da Polishop para os 
servidores desta Corte de Contas; 

Como Ação Social foi arrecadado roupas e material de higiene para os refugiados da 

Neste segundo trimestre foi promovida a 3ª Campanha parcial contra o vírus influenza 
da gripe (H1N1), sendo vacinados 102 servidores, 03 doses contra a DT foram 
aplicadas e 04 servidores receberam a dose contra o vírus da Hepatite B; 

a 4ª Campanha contra o vírus da gripe (H1N1) com a vacinação de 82 

Em comemoração ao período junino foi realizado a Feirinha de Comidas Típicas no Hall 

O Comitê de Acompanhamento da Implantação do e-Social no TCE convocou esta 
Supervisão para participar de um evento onde o consultor de uma empresa na área de 
Segurança e Medicina do Trabalho explanou as alterações e a nova sistemática a ser 
adotado pelos órgãos públicos com o advento do Sistema e-Social e suas implicações 
legais, bem como o sistema especifico que tal empresa possui para gerenciar tal 
segmento de segurança e medicina do trabalho; 

ampanhas de vacinação, doação de sangue, comemoração em 
meses festivos, e outros eventos desenvolvidos pela SUVID, estão em consonância 
com o que determina a Portaria TCE nº 427, de 11/06/2015. 

4.1.3.2 Atividades de Desenvolvimento Funcional - SUDEC 

2º trimestre de 2019, a SUDEC concedeu 164 (cento e sessenta e quatro) atos de 

imento funcional aos servidores deste Tribunal, sendo: 14 (quatorze) progressões e 

04 (quatro) promoções funcionais, com base na Lei nº 8.331/2005, alterada pela Lei nº 

9.076/2009; 131 (cento e trinta e um)  progressões funcionais por tempo de serviço com 
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1.948 

172 

2.120 

2.120 (dois mil, cento e vinte) atendimentos, na 

área médica, odontológica, assistencial e psicológica para todos os servidores e dependentes 

às mães do TCE/MA, em alusão ao Dia das Mães, foi realizada a 
Feirinha Artesanal, bem como demonstração e venda de produtos da Polishop para os 

higiene para os refugiados da 

Neste segundo trimestre foi promovida a 3ª Campanha parcial contra o vírus influenza 
da gripe (H1N1), sendo vacinados 102 servidores, 03 doses contra a DT foram 

a 4ª Campanha contra o vírus da gripe (H1N1) com a vacinação de 82 

Em comemoração ao período junino foi realizado a Feirinha de Comidas Típicas no Hall 

Social no TCE convocou esta 
Supervisão para participar de um evento onde o consultor de uma empresa na área de 
Segurança e Medicina do Trabalho explanou as alterações e a nova sistemática a ser 

ocial e suas implicações 
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164 (cento e sessenta e quatro) atos de 

imento funcional aos servidores deste Tribunal, sendo: 14 (quatorze) progressões e 

04 (quatro) promoções funcionais, com base na Lei nº 8.331/2005, alterada pela Lei nº 

9.076/2009; 131 (cento e trinta e um)  progressões funcionais por tempo de serviço com fulcro 

ATENDIMENTOS MÉDICOS

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

SOCIAL E  PSICOLÓGICO



na Lei nº 10.769/2017 e 15 (quinze) enquadramento de servidores efetivos à Lei nº 

10.759/2017.  

 Foram emitidos e contabilizados 14 (quatorze) formulários de avaliação anual de 

desempenho, conforme demonstrado no 

Quadro 35 – Atos de pessoal relacionados ao desenvolvimento funcional

Enquadramento de servidor ao Novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos/PCCV (Lei nº 
10.759/2017) 

Reenquadramento de Servidor ao Novo PCCV

Enquadramento de servidor Aposentado ao 

Enquadramento de servidor do Quadro Especial

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço ( Lei nº 10.759/2017)

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço (Lei nº 8.331/05, alterada pela Lei nº 
9.076/09) 

Concessão de Promoção Funcional por tempo de serviço (Lei nº 8.331/2005, alterada pela Lei nº 
9.076/09) 

Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de Desempenho

 

4.1.3.3 Outras atividades desenvolvidas pelo SUDEC

 No segundo Trimestre de 2019 realizou

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

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

4.1.3.4 Gestão de estágio 

 No trimestre em tela foram contratados por esse Tribunal de Contas, um total de 
(vinte e seis) estagiários de nível técnico e 
(setenta e dois) contratações trimestrais.
 
 Em relação ao estágio extracurricular (remunerado) realizou
no valor de R$ 158.530,61 (cento e 
um centavos). 

Quadro 36 – Gasto mensal com contrato de estagiários

 

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS

Valor pago em bolsa-auxílio 

Valor pago em auxílio-transporte 

Custo Operacional 

 

 

-

20.000,00 

40.000,00 

60.000,00 

80.000,00 

100.000,00 

Valor pago em 
bolsa-auxílio

38.846,74 

90.298,87 

na Lei nº 10.769/2017 e 15 (quinze) enquadramento de servidores efetivos à Lei nº 

oram emitidos e contabilizados 14 (quatorze) formulários de avaliação anual de 

desempenho, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

pessoal relacionados ao desenvolvimento funcional 

ASSUNTO 

Enquadramento de servidor ao Novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos/PCCV (Lei nº 

Reenquadramento de Servidor ao Novo PCCV 

Enquadramento de servidor Aposentado ao Novo PCCV 

Enquadramento de servidor do Quadro Especial 

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço ( Lei nº 10.759/2017) 

Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço (Lei nº 8.331/05, alterada pela Lei nº 

Concessão de Promoção Funcional por tempo de serviço (Lei nº 8.331/2005, alterada pela Lei nº 

Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de Desempenho 

Outras atividades desenvolvidas pelo SUDEC 

Trimestre de 2019 realizou-se Processo Seletivo para contratação de 

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

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

No trimestre em tela foram contratados por esse Tribunal de Contas, um total de 
(vinte e seis) estagiários de nível técnico e 46 (quarenta e seis) de nível superior, totalizando 
(setenta e dois) contratações trimestrais. 

estágio extracurricular (remunerado) realizou-se uma despesa trimestral 
(cento e cinqüenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e 

Gasto mensal com contrato de estagiários 

COM ESTAGIÁRIOS NIVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR 

38.846,74 90.298,87 129.145,61

 7.969,40 16.597,00 

1.582,20 3.236,40 

DESPESA TOTAL 158.530,61

Valor pago em 
auxílio

Valor pago em 
auxílio-transporte

Custo Operacional

7.969,40 1.582,20 

90.298,87 

16.597,00 

3.236,40 

NIVEL MÉDIO

NÍVEL SUPERIOR

 

na Lei nº 10.769/2017 e 15 (quinze) enquadramento de servidores efetivos à Lei nº 

oram emitidos e contabilizados 14 (quatorze) formulários de avaliação anual de 

QTDE 

15 

0 

0 

0 

131 

14 

4 

14 

se Processo Seletivo para contratação de 

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

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

No trimestre em tela foram contratados por esse Tribunal de Contas, um total de 26 
(quarenta e seis) de nível superior, totalizando 72 

se uma despesa trimestral 
e oito mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e 

 

DESPESA  

129.145,61 

24.566,40 

4.818,60 

158.530,61 

NIVEL MÉDIO

NÍVEL SUPERIOR
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Quadro 37 – Demonstrativo da força de trabalho em estágio – média mensal 

CONTRATADO  NÍVEL TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR CURRICULAR TOTAL 

Abril 28 42 3 73 

Maio 28 43 6 77 

Junho 19 39 5 63 

MÉDIA 2º TRIMESTRE 25,00 41,33 4,67 71,00 

 

4.1.3.5  Atividades de Folha de Pagamento - SUFOP 

No 2º trimestre de 2019  as principais atividades desenvolvidas pela Supervisão de 

Folha de Pagamento/SUFOP foram: 

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

com desconto em folha; 

 Geração e consolidação de dados cadastrais, benefícios e remuneratórios dos 

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

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

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

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

jurisdicionado; 

 A SUFOP procedeu ao cálculo das verbas indenizatórias dos servidores que se 

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

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

férias das Autoridades do TCE; 

 A SUFOP disponibiliza mensalmente, no sítio do TCE, no link “Transparência/Gestão de 

Pessoas”  http://mentorh.tce.ma.gov.br/csp/tcema/transparencia/transparenciaPesquisaTCEMA.csp) a 

consulta da Remuneração de autoridades e servidores de forma detalhada e por busca 

por nome de servidor/membro; 

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

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

entes previdenciários oficiais; 

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

recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do TCE, através da SEFIP e 

GFIP, atividade realizada mensalmente; 

 A Supervisora da Folha de Pagamento I vem periodicamente realizando reuniões 

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

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

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

 

Quadro 38 – Rubricas de pagamento e descontos lançadas na folha de pagamento 

DESCRIÇÃO VANTAGENS DESCONTO TOTAL 

Inclusão 618 141 759 

Exclusão 492 173 665 

Alteração a Maior 515 959 1.474 

Alteração a Menor 47 402 449 

Sem alteração 32 50 82 

TOTAL 1.704 1.725 3.429 

 

 No decorrer do segundo trimestre ocorreram 3.429 (três mil, quatrocentos e vinte e 

nove) procedimentos nas rubricas pagas e descontadas na remuneração de todos os 
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servidores e membros desta Corte de Contas, conforme demonstrado no quadro acima. Tais 

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

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

atualizações remuneratórias. 

4.1.3.6  Atividades de atos de pessoal - SUAPE  

 A Supervisão de Atos de Pessoal em conjunto com os setores do TCE vem contribuindo 
com o Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal (SAAP), no que diz respeito 
aos atos de aposentadoria (inatividade) dos servidores do Quadro Efetivo e Especial 
desta Corte de Contas. Esse Sistema permitirá o acompanhamento eletrônico de todos 
os atos de pessoal realizados nos municípios e órgãos público do Estado. O SAAP é 
normatizado pela Instrução Normativa TCE nº 47, de 15/02/2017; 

 No 2º Trimestre, a Supervisão de Atos de Pessoal, através do Mentorh, disponibilizou 
dados dos servidores e membros ativos, inativos, pensionistas e dependentes para que 
a Folha de pagamento emitisse relatório, via Mentorh, para o SAAP, que passou ao 
controle em “tempo real” da folha de todos os órgãos e entes sob a jurisdição do TCE; 

 A SUAPE informou diversos processos, abaixo descritos, requeridos por servidores 
referentes à direitos  como Aposentadoria,  Licença-Prêmio, Abono de Permanência  
etc., tendo alguns destes processos informados com base em pareceres jurídicos 
emitidos pela Assessoria Jurídica da UNGEP. Outros direitos funcionais como 
afastamentos, férias, nomeações e exonerações e deveres como a freqüência diária, 
através do ponto biométrico, são atividades desempenhadas diariamente por esta 
Supervisão, que elabora a efetivação de tais direitos e/ou deveres através da feitura de 
Ato e/ou Portaria e posterior registro no Sistema de RH Mentorh e publicação no 
Diário Eletrônico do TCE: 

 Processo informados pela SUAPE, por natureza: 08 processos de Abono de 
Permanência, 20 de Adicional de Insalubridade (sendo 18 retroativos), 01 referente a 
Afastamento para Curso, 06 processos de atualização salarial, 03 processos de 
Aposentadoria, 04 referente ao retroativo de Auxílio-Alimentação,  65 processos  de 
Auxílio-Saúde( Sendo: 32 concessão, 32 atualização e 1 retroativo), 05 processos de 
Averbação/Incorporação de Tempo de Serviço, 08 de inclusão/exclusão de 
dependentes, 08 processos de assuntos administrativos diversos (incluindo 02 
retroativos de Gratificação de Apoio ao Controle Externo/GACE), 05 processos de 
inclusão/exclusão de Fumben, 05 processos pertinentes à férias de Membros, 02 
processos informados acerca de histórico funcional de servidores, 03 processos de 
indenização de licença-prêmio, 14 de concessão de gozo de licença prêmio,  01 de 
desincorporação de licença prêmio, 11 processos informados sobre 
concessão/prorrogação de licença-saúde, 01 de licença paternidade, 2 processos de 
licença para tratamento de pessoa da família e 08 processos de afastamento por 
falecimento de pessoa da família. 

 Ressalte-se, ainda, que a SUAPE emite Certidões e/ou Declarações requeridas por 
servidores ativos e desligados, para junto aos órgãos previdenciários, atestar seu 
Tempo de Serviço laborados nesta Corte de Contas para fins de obtenção de direitos 
para aposentadoria ou para outros fins; 

 Informações à SUDEC da situação funcional e cadastral quanto à processos 
disciplinares para ser utilizado em processos de desenvolvimento funcional. 
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Quadro 39 – Atos e registros de pessoal emitidos 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Aposentadoria de membro 0 

Aposentadoria de servidor 1 

Lotação  1 

Alteração de Lotação 6 

Devolução de servidor 0 

Ratificar disposição 6 

Exoneração de Servidor  5 

Nomeação de Servidor 9 

Cessão de servidor 1 

AFASTAMENTOS 

Afastamento servidor para auditoria In Loco 4 

Afastamento Participação em Curso 38 

Afastamento doação sangue* 2 

Afastamento Viagem Servidores e Membros (Congressos, Cursos etc.) 86 

Afastamento de servidor por casamento 0 

Afastamento para participar audiência/Júri 24 

Afastamento por Falecimento de familiares 1 

Afastamento para serviço na Justiça Eleitoral 0 

Afastamento por Acompanhamento de Pessoa da Família(Exames e Consultas)* 35 

Afastamento por Comparecimento em Exames e Consultas* 67 

Viagem à serviço: diárias para servidor e membros ? 

Faltas 3 

Faltas Abonadas  79 

Faltas Justificadas por Atestado Médico  299 

Faltas Justificadas 28 

Falta Compensada 1 

Férias 113 

Férias: Alteração / Interrupção / Suspensão 117 

Serviço Externo 11 

LICENÇAS 

Prêmio Assiduidade 7 

Tratamento de Saúde* 15 

Prorrogação Tratamento de Saúde* 0 

Paternidade e Gestante 1 

Tratar de Interesse Particular 0 

Motivo de Doença de Pessoa da Família* 1 

OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Salário Família 0 

Inclusão de dependente para dedução no Imposto de Renda 0 

Inclusão de dependente/FUNBEN / Assist. Saúde 2 

Dependentes (Inclusão) 5 

Dependentes (Exclusão) 3 

Alteração de Rubrica 0 

Substituição em cargo: Servidor  32 

Substituição em cargo: Membros (Conselheiro-Substituto) 2 

Substituição em cargo - Revogação 0 

Criação de Comissão 4 

Revogar Portaria 1 

Trabalhos Externos 0 

Suspensão Disciplinar 0 

Portarias Administrativas 11 

Quadro 40 - Atos de pessoal emitidos  por tipo 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 

Atos de Nomeação 9 

Atos de Exoneração 5 

Ato de Aposentadoria 1 

Ato de Devolução de Servidor “Requisitado “ 0 
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Quadro 41 - Andamento processual na UNGEP 

QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE TRAMITARAM NA UNIDADE/SUPERVISÕES TOTAL  

SUAPE 1.295 

SUFOP 728 

SUVID 22 

SUDEC 61 

UNGEP 504 

 

4.1.3.7 Outras atividades 

 A UNGEP mantém contato permanente com o Instituto de Previdência dos Servidores 

do Estado do Maranhão/IPREV, autarquia vinculada a Secretaria de Estado da Gestão, 

Patrimônio e Assistência aos Servidores (SEGEP), responsável pelos Atos de 

Aposentadoria, bem como análise e emissão de Parecer acerca de direitos e deveres 

de servidores, tanto efetivo quanto os requisitados,  por exemplo, Aposentadoria de 

servidor, Averbação de Tempo de Serviço, solicitação de Abono de Permanência, e 

outros processos; 

 Fornecimento de informações para a Ouvidoria através de processos eletrônicos, 

referente a manifestações de informações de cidadãos acerca do quadro de pessoal do 

TCE; 

 Em conjunto com suas Supervisões, a UNGEP mantém contato com a empresa 

desenvolvedora do sistema de RH, o Mentorh, nas adaptações que deverão ocorrer 

em tal sistema para o e-Social; 

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

a freqüência, ou quaisquer atos de pessoal que envolvam os servidores requisitados à 

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

Executivo Estadual, o pagamento do terço constitucional. 

4.2 Unidade de Finanças (UNFIN) 

4.2.1 Atribuições da Unidade 

 Programar, coordenar, executar e supervisionar as atividades econômico-financeiras do 

Tribunal, relativas ao orçamento, pagamentos, adiantamentos, contabilização, licitações e 

contratações de fornecimento, obras e serviços; programar, coordenar e executar 

atividades referentes à elaboração do Plano Plurianual e Proposta Orçamentária do 

Tribunal de Contas e do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – 

Fumtec; executar o orçamento do Tribunal e do Fumtec;  

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

tange ao Tribunal de Contas e ao Fumtec; 

 Elaborar Prestação de Contas do Tribunal de Contas e do Fumtec. 

 

4.2.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

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

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

recursos humanos e materiais. 
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4.2.3 Atividades realizadas 

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

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

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

elencadas no quadro abaixo:  

Quadro 42 - Atividades relacionadas à execução orçamentária e financeira 

ATIVIDADES REALIZADAS QTDE 

Processos de Prestação de Contas por Adiantamento 30 

Ajustes Contábeis 2 

Treinamento de servidor 0 

Processos Administrativos - Acompanhamento e Controle 292 

Adequação qualitativa e quantitativa do orçamento 2 

Processos referentes a multas FUMTEC - análise e despacho 34 

Orientação à jurisdicionado 42 

Orientação à executores 2 
 

4.3  Coordenadoria de Licitação de Contratos (COLIC) 

4.3.1 Atribuições da Unidade 

 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. 

4.3.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

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

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

 Implantação e utilização de mecanismos eletrônicos de gestão e fiscalização dos 

contratos do TCE (SCO), como também do Sistema de Processamentos Eletrônicos 

(SPE) para todas as contratações do TCE/MA;  

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

administrativos do TCE;  

 Utilização, como parâmetro, nos editais e Minutas de Contrato das disposições 

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

4.3.3 Atividades realizadas 

A COLIC gerenciou e executou diversas atividades relacionadas às contratações 

públicas realizadas por este Tribunal, dentre as quais, destaca-se: 

 Realização de 01 (um) pregão eletrônico;  

 Emissão de 16 (dezesseis) pareceres, dos quais 13 (treze) foram emitidos pela 

Assessoria Jurídica junto à COLIC;  

 Formalização de 24 (vinte e quatro) instrumentos contratuais;  

 100 (cem) comunicações;  

 17 (dezessete) registros de cumprimento de sentença e 36 (trinta e seis) publicações; 

 Da licitação realizada no segundo trimestre, o TCE/MA obteve uma economia de R$ 

44.970,50 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e cinqüenta centavos), 

em relação ao valor inicialmente estimado para a contratação. 
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Quadro 43 – Atividades relacionadas à licitações e contratos 

MODALIDADE ESPÉCIE QTDE 

 
 
 
 

PARECERES DA 
SUPEC 

Aditivo de prorrogação 1 

Aditivo de prorrogação/reajuste 0 

Aditivo valor/prazo 1 

Aditivo de valor (acréscimo ou supressão) 0 

Revisão 0 

Repactuação 0 

Reajuste 0 

Outros 1 

TOTAL 3 

 
COMUNICAÇÕES 

Memorando 18 

Despacho 56 

Ofício 24 

Notificação 2 

Outros 0 

TOTAL 100 

 
 
 
 
 

PARECERES  DA 
ASSESSORIA 

JURÍDICA 

Dispensa de licitação 5 

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 0 

Termo de adesão à ata de registro de preços 0 

Análise de edital de licitação 0 

Outros 0 

TOTAL 13 

 
LICITAÇÃO 

Pregão eletrônico 1 

Pregão presencial 0 

Concorrência 0 

Outros 0 

TOTAL 1 

 
 

INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS 

Aditivos 1 

Apostilamento 1 

Ata de registro de preços 13 

Contratos 5 

Erratas 3 

Termo de reconhecimento de dívida 1 

Outros 0 

TOTAL 24 

PROCESSOS DE 
APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE 

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

1 

TOTAL 1 

OUTROS Registro de Cumprimento de Sentença 17 

TOTAL 17 

Quadro 44 – Publicações de licitação 

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE 

Avisos de licitação* 3 

Resenhas 31 

Outros** 2 

TOTAL 36 
* Trata-se das publicações de licitação dos Pregões Eletrônicos  04/2019,  05/2019 e 06/2019.  
** Cabe observar que houve publicação de homologação de licitação (PE 003/2019) e  de anulação de licitação (PE 004/2019). 
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Quadro 45 – Detalhamento das licitações realizadas 

PROCESSO IDENTIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO 

OBJETO VALOR 
ESTIMADO 

VALOR 
ADJUDICADO 

ECONOMIA ADJUDICATÁRIO(S) 

 
200/2019 

 
PE 003/2019 

Registro de Preços para 
materiais de consumo 

 
157.620,50 

 
112.650,00 

 
44.970,50 

A C S Castanho; 
Sucesso Comércio; 

A C Locações  

VALOR TOTAL ADJUDICADO 157.620,50 112.650,00 44.970,50   

OBS.1:O PE 004/2019 foi anulado, por este motivo não consta na tabela. O PE 005/2019 se iniciou dentro do trimestre abrangido 
por este Relatório, mas ainda está em andamento. O PE 006/2019 se iniciou dentro do trimestre abrangido, mas foi finalizado no 
início de julho. 
OBS.2: No 2º trimestre não houve contratação, por licitação, pelo FUMTEC. Por este motivo, não visualizamos valores no Quadro 
nº 03- Detalhamento das licitações realizadas – FUMTEC. 

Quadro 46 – Demonstrativo das contratações diretas 

 
PROCESSO 

 
OBJETO 

VALOR ANUAL 
CONTRATADO 

(R$) 

TIPO DE 
CONTRATAÇÃO 

DIRETA 

 
CONTRATADO 

5459/2019 Prestação de serviços de 
Desinsetização/desratização 

16.950,00 dispensa/valor Blitz Dedetizadora 
e Serviços 

22/2019 Aquisição de cafeteira 940,00 dispensa/valor Olívio J. Fonseca 

5756/2019 Seguros (raio, incêndio, explosão e 
danos elétricos) 

9.500,00 dispensa/valor Mapfre seguros 
gerais 

12/2019 Aquisição de fragmentadoras de 
papel 

830,00 dispensa/valor Universal 
Informática 

1354/2019 Aquisição de aparelhos telefônicos 
e rádios 

1.437,40 dispensa/valor Comercial Barros 

6392/2019 Prestação de serviços de 
elevadores 

0,00 inexigibilidade*   

 
5487/2019 

Realização de curso in company 
sobre responsabilização de agentes 
públicos segundo o TCU. 

 
20.000,00 

 
inexigibilidade 

 
Instituto Prime 

  
5754/2019 

Realização do curso prático sobre 
análises das demonstrações 
contábeis aplicada ao setor público. 

 
48.000,00 

 
inexigibilidade 

 
Instituto Prime 

1127/2019 Consulta a banco de dados 
CPF/CNPJ 

96.686,16 inexigibilidade SERPRO 

8471/2018 Sistema menthor e mensageria do 
e- social 

1.070.662,30 inexigibilidade OSM Consultoria e 
Sistemas LTDA 

VALOR TOTAL CONTRATADO 1.265.005,86     

*Parecer pela não contratação 

 

4.3.4 Outras atividades 

 Elaborar Edital de Licitação, analisar Termos de Referência e Projetos Básicos, fase 
interna e externa da licitação, alimentar e acompanhar os diversos sistemas de 
controle (SACOP, SCO, Transparência, Publicações etc.); 

 Fazer a gestão/gerenciamento de todos os contratos/convênios em que o TCE é parte. 
Analisar e Emitir Parecer sobre Reajuste, Repactuação, Revisão, Aditivos, 
Apostilamentos, Termo de Reconhecimento de Dívida etc.;  

 Publicar Nota de Empenho/Contrato/ Aditivo;  

 Elaborar Aditivo/ Apostilamento/Termo de Reconhecimento de Dívida;  

 Elaborar Análise de Defesa/ Análise de Recurso (penalidades);  

 Inserção das Notas de Empenho, Contratos, Aditivos, Termo de Reconhecimento de 
Dívida e Apostilamento no SACOP e SCO; 

 Atendimento/Consultoria a outras Comissões de Licitação /Pregoeiros de outros 
órgãos públicos do Estado e Municípios (pessoalmente e por telefone) e 
questionamentos ou pedidos de informações sobre licitações de outros órgãos feitos 
por terceiros(cidadãos) ou licitantes; 

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

4.4.1 Atribuições da Unidade 

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

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

securitização, propositura e uso de soluções corporativas fornecidas por recursos de 

computação;  

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

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

promover a baixa patrimonial ou o desfazimento de bens; 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; gerenciar e assegurar a atualização das bases de 

informação necessárias ao desempenho de sua competência e desenvolver outras práticas 

inerentes à sua finalidade. 

 

4.4.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

Não houve no período 

4.4.3 Atividades realizadas 

4.4.3.1 Gestão Patrimonial 

Quadro 47  – Demonstrativo de compras 

N° PROCESSO EMPRESAS(S) OBJETO VALOR 
10213/2018 L. H. Durans Pinheiro Água mineral (copo e garrafão) 19.500,00 
11235/2017 A. Silva Serviços Aparelhos telefônicos 4.496,25 

TOTAL 23.996,25 

 

Quadro 48  – Suprimento de fundos (adiantamento) 

N.º PROCESSO SERVIDOR MATRÍCULA VALOR 

846/2019 Marcos Aurélio Gomes de Oliveira 9621 3.000,00 

TOTAL 3.000,00 

 
4.4.4 Outras atividades 
 

 Inclusão/alteração de usuários no E-mat; 

 Levantamento de necessidades para troca de cadeiras em uso nos diversos setores do 
TCE, feito em parceria com a SUARQ;  

 Remanejamento de diversos bens permanentes entre vários setores do TCE e a guarda 
de bens considerados inservíveis para o uso deste TCE;  

 Avaliação de bens de informática, para disponibilizar para processo de doação.  
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4.5  Unidade de Infraestrutura (UNINF) 

4.5.1 Atribuições da Unidade 

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

relativas à gestão de contratos terceirizados tais como operação e manutenção de veículos;  

ampliação, modificação e manutenção predial;  

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

higienização e jardinagem;  fornecimento de energia elétrica e água; recepção, copeiragem 

e serviços gerais; operação e manutenção de elevadores; sistemas de refrigeração, 

aparelhos de ar condicionado e Split; manutenção da central de PABX; reprografia e 

encadernação de documentos; dedetização, desratização e descupinização.  
 

 Essas atividades são desenvolvidas pelas quatro supervisões que compõem a UNINF a 

saber:  

 Supervisão de Serviços de Engenharia  - SUENG;  

 Supervisão de Serviços de Arquitetura - SUARQ;   

 Supervisão de Serviços de Transporte - SUSET;  

 Supervisão de Serviços de Apoio - SUSAP.  

4.5.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

 Não houve no período 

4.5.3 Atividades realizadas 

Quadro 49 -  Dados de consumo e registros atinentes à infraestrutura 

ITENS ABRIL MAIO JUNHO TOTAL TRIMESTRE 

Cópias xerográficas (unidade) 9.060 4.112 1.556 14.728 

Encadernações (unidade) 15 23 14 52 

Energia Elétrica (CEMAR)  R$ 90.801,78 R$ 103.205,05 R$ 96.968,18 R$ 290.975,01 

Telefonia Fixa (CLARO)  R$ 3.386,09 R$ 2.844,21 R$ 2.886,00 R$ 9.116,30 

Telefonia Móvel (CLARO)  R$ 6.041,66 R$ 5.853,31 R$ 5.970,71 R$ 17.865,68 

Manutenção Telefonia Fixa (Forte 
Engenharia)  

R$ 3.141,00 R$ 3.215,00 ________ R$ 6.356,00 (Total 
Parcial) 

Manutenção de PABX (Forte 
Engenharia)  

R$ 956,00 R$ 956,00 R$ 956,00 R$ 2.868,00 

Entrada de Visitantes (unidade) 303 396 252 951 
 

a) O consumo de cópias xerográficas vem apresentando expressiva diminuição de consumo, 

provavelmente em decorrência da  implantação de medidas de sustentabilidade tais como 

controle de uso e implantação do Sistema de Processo Eletrônico – SPE;  

b) Os custos envolvendo os consumos de água e esgoto junto a Concessionária CAEMA não 

estão aferíveis em função de questões de ajustamento contratual. 
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Quadro 50 -  Evolução mensal do serviço de cópias e encadernações 

 

 

Quadro 51 -  Evolução mensal do consumo de energia elétrica e telefonia móvel 

 

 

Quadro 52 -  Evolução mensal dos gastos com telefonia fixa e manutenção 

 

 

4.5.2.1  Supervisão de Serviços de Engenharia – SUENG 

4.5.2.1.1 - Área de Manutenção Predial 

 Acompanhamento e fiscalização mensal de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva no sistema de climatização da sede do TCE-MA (central de arrefecimento e 

acervo de unidades refrigeradoras individuais do tipo split). Neste último trimestre 

foram realizadas : trocas de compressores e capacitores; retiradas de vazamentos e 

reposição de gás em diversos aparelhos de unidades do tipo “split” da sede; reativação  

da análise química e tratamento da água das torres de resfriamento e dos "chillers"; 

reativação das manutenções preventivas e limpeza das torres de refrigeração e dos 

chillers, com suas respectivas bombas, de acordo com os procedimentos firmados na 

contratação com a empresa responsável; acompanhamento de instalações das 

máquinas (splits) e remanejamentos, juntamente com dimensionamento de cargas 
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térmicas da UTCEX5, SACEX, dentre outros; elaboração de planilha de controle dos 

aparelhos "fancoils" dos blocos 1, 2 e 3 do prédio sede, com as devidas localizações 

por setores; 

 Acompanhamento e fiscalização mensal de serviços de manutenção corretiva, 

preventiva e emergencial no sistema de transporte vertical (elevadores), destacando-

se a recuperação de equipamentos integrantes das máquinas, tais como: placas de 

comando e sinalizadores de pavimentos; 

 Acompanhamento e fiscalização mensal da prestação de fornecimento de energia 

elétrica; 

 Acompanhamento e fiscalização mensal de serviços de fornecimento de reprografia 

(cópias e digitalizações); 

 Acompanhamento e fiscalização mensal de serviços de telefonia fixa e móvel 

(concessionárias), PABX e manutenção da rede interna de telefonia fixa, com serviços 

rotineiros de mudanças de ramais; 

 Acompanhamento e fiscalização administrativa e processual do contrato de limpeza, 

conservação predial e jardinagem, e do contrato de prestação de serviços de recepção, 

copeiragem e serviços gerais. 

4.5.2.1.2 - Área de Atividades em Obras e Serviços de Engenharia na Sede do TCE-MA 

 Execução da parede em concreto armado da estação elevatória de esgoto; 

 Fiscalização  da manutenção  corretiva  no equipamento “Nobreak” do prédio I do TCE-

MA; 

 Fiscalização da  troca de telhas da cobertura do prédio I do TCE-MA; 

 Fiscalização da execução de junta de dilatação na laje do estacionamento coberto; 

 Fiscalização a execução de calha para drenagem da nova cobertura do prédio I do TCE-

MA; 

 Manutenção em toalete no SECAD; 

 Desmobilização da sala Microcity;  

 Fiscalização da limpeza do poço de água do TCE-MA; 

 Fiscalização da execução da parede móvel e forro acústico do auditório no prédio II do 

TCE-MA; 

 Serviço de ativação de ramais telefônico no prédio II do TCE-MA; 

 Serviço de transferência de ramais telefônico no prédio I do TCE-MA; 

 Fiscalização da execução da laje de fundo da elevatória de esgoto do TCE-MA; 

 Fiscalização da retirada do forro dos jardins internos do prédio I do TCE-MA; 

 Fiscalização do fechamento lateral (fachada) da cobertura do prédio I do TCE-MA; 

 Fiscalização da execução laje da tampa da elevatória de esgoto do TCE-MA; 

 Elaboração do plano de manutenção para determinação do futuro contrato de 

manutenção das edificações do nosso conjunto institucional; 

 Solicitação e acompanhamento do serviço manutenção corretiva no roteador e 

modem da Embratel na central telefônica do TCE-MA; 

 Levantamento e recuperação das câmeras do prédio I do TCE-MA com defeito. 
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4.5.2.2  Supervisão de Serviços de Arquitetura  – SUARQ 

4.5.2.2.1 - Área de Planejamento Arquitetônico e Consultoria 

 Elaboração de Termo de Referência para a Instituição de Ata de Registro de Preços 

para contratações de serviços de instalação com fornecimento de tapetes, películas, 

persianas e afins, e abertura de referente processo administrativo; 

 Elaboração de Projetos Arquitetônicos de Reforma e Layout para criação das salas do 

advogado e contador, incluindo aumento da área útil da sala de grupos de trabalho da 

ESCEX; e reforma da sala de gestão da UTCEX5, incluindo a extensão do corredor de 

circulação, possibilitando uma nova rota de escoamento de transeuntes; 

 Elaboração de maquetes eletrônicas tridimensionais dos seguintes ambientes: 

Miniauditório, Sala de Videoconferência, Biblioteca, Estúdio de Gravação de Videoaula, 

Salas de Aula e Administrativas da Escola Superior de Controle Externo – ESCEX, para 

ilustração em folders e apresentações em seminários de divulgação das atividades 

desta escola; 

 Levantamento de reavaliação de demandas, para viabilizar a 1ª Contratação das Atas 

de Registro de Preços de Cadeiras e Estofados, em vigência. Atualmente este estudo 

encontra-se sob análise de aprovação da Administração do TCE-MA;  

 Apoio e Supervisão Arquitetônica de adaptação de layout em mudanças dos setores 

GACOG, SECEX, SACEX e NIE (Núcleo de Informações Estratégicas do TCE-MA). 

4.5.2.2.2 - Área de Acompanhamento Técnico Arquitetônico em Serviços e Obras realizadas no 

TCE-MA 

 Acompanhamento técnico da instalação dos bebedouros no 1º e 2º pavimentos do 

Prédio Anexo do TCE-MA; 

 Acompanhamento técnico dos serviços de instalação de painéis móveis acústicos para 

divisão das salas de aula na Escola Superior de Controle Externo – ESCEX, com 

conclusão e teste das engrenagens; 

 Acompanhamento técnico da instalação de revestimento sonoro no Laboratório de 

Gravação de Videoaula da Escola Superior de Controle Externo – ESCEX, com conclusão 

dos serviços; 

 Acompanhamento técnico da instalação de placas de revestimento acústico, 

compondo mosaico, no Miniauditório e na Sala de Videoconferência da Escola 

Superior de Controle Externo – ESCEX, com conclusão dos serviços. 

4.5.2.2.3 - Área de Comunicação Visual 

 Assessoria em ajustamentos de informações atinentes a placas de identificação do tipo 

de superfície para setores solicitantes. 

4.5.2.3  Supervisão de Serviços de Apoio  – SUSAP 

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

Patrimoniais  

 Mudanças dos Gabinetes dos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores 

para o Prédio Anexo; 

 Mudança da Escola Superior de Controle Externo – ESCEX para o Prédio Anexo;  

 Mudança dos Setores: GASIP, SUPEX e Serviço de Protocolo do Ministério Público de 

Contas para o Prédio Anexo; 
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 Reparos hidráulicos nos setores: SUVID e PRESI; 

 Reparos hidrossanitários pontuais nos toaletes do Prédio I e SECAD; 

 Serviço de reconfiguração de divisórias para ampliação do Gabinete da Secretaria de 

Administração – SECAD, ampliando a sala do Secretário e Assessoria; e ampliação da 

sala de reuniões da UTCEX2; 

 Mudança e ampliação da sala da empresa terceirizada Microcity; 

 Conserto e reparos nas persianas (cortinas) das salas da UTCEX2 e Assessoria da 

Presidência; 

 Contratação dos Serviços de Dedetização para a Sede do TCE-MA, com primeira fase 

de aplicação realizada no Prédio I; 

 Conserto de todos os armários embutidos de 2º pavimento; 

 Instalação de molas aéreas em portas de setores pontuais no Prédio Anexo; 

 Serviço de substituição de trincos e/ou fechos em portas da UTCEX1 e COLIC; 

 Reparo em luminárias com reposição de lâmpadas em setores diversos da Sede. 

4.5.2.3.2 - Área de Limpeza e Conservação 

 Limpeza geral nas dependências do prédio; 

 Lavagem e desinfecção dos banheiros e sanitários; 

 Limpeza dos vidros internos e externos (térreo); 

 Regagem e poda de plantas; 

 Limpeza dos corrimãos; 

 Corte de grama; 

 Limpeza do auditório para os eventos realizados. 

4.5.2.3.3 - Área de Controle de Recepção e Estacionamento 

 Orientação e monitoramento de visitantes; 

 Quantificação de visitantes; 

 Serviço de Prestação de Atendimento telefônico geral da Sede; 

 Foram recepcionados e identificados por nossos atendentes no último trimestre 951 

(novecentos e cinqüenta e um) visitantes, os quais foram orientados até a chegada aos 

seus referidos destinos; 

 Foram feitas 07 (sete) autorizações de permanência dando acesso a 11 (onze) pessoas 

a permanecerem na sede fora do horário de expediente convencional (08:00 às 14:00). 

4.5.2.3.4 - Área de Copeiragem 

 Serviços de fornecimento de água e café para toda a sede, e servência de “coffee-

break” no intervalo das sessões do plenário; 

 Lavagem e higienização de todos os utensílios da copa. 

4.5.2.3.5 - Área de Serviços Gerais      

 Locomoção de processos; 

 Reposição de água e copos nos bebedouros; 

 Transporte de mobílias diversas; 

 Entrega de materiais de expediente nos setores diversos da Sede do TCE-MA, em 

trabalho conjunto com a Supervisão de Almoxarifado - SUPAX. 
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4.5.2.4 - Supervisão de Serviços de Transporte  (SUSET) 

4.5.2.4.1 - Área de Serviços de Manutenção de Frota 

 Início da elaboração de termo de referência para realização de processo licitatório 

visando aquisição de pneus para  os Veículos Automotores da Sede do TCE-MA; 

 Início da elaboração de termo de referência para realização de processo licitatório 

visando a instituição de novo seguro para a frota de veículos automotores do TCE-MA, 

atualmente em fase de pesquisa de mercado. 

4.5.2.4.2- Área de Prestação de Serviços de Transporte 

 Serviços rotineiros de transporte de servidores do TCE-MA para realização de 

atividades diversas no perímetro municipal  (visitas, reuniões, cotações de custos, 

entre outros); 

 Realização de planejamento de viagens intermunicipais cobrindo a grande extensão do 

Estado do Maranhão, junto com a equipe de auditoria do TCE-MA, para 

acompanhamento do IEGM (Índice de Eficiência de Gestão Municipal). 

Quadro 53 - Quilometragem da frota de veículos 

 
MÊS TOTAL KM RODADOS 

Abril 1579 

Maio 2654 

Junho 2461 

TOTAL DE QUILOMETRAGEM DO 2º TRIMESTRE DE 2019 6694 

 

Quadro 54 - Gastos com manutenção de frota de veículos 

 
 

 

TIPO DE DESPESA ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 
TRIMESTRE 

Despesas com Manutenção e Reposição de 
Peças e Assessórios 

R$ 24.170,00 R$ 21.149,10 R$ 19.118,20 R$ 64.437,30 

Despesas com Consumo de Combustíveis de 
Lubrificantes  

R$ 13.865,58 R$ 14.203,22 R$ 0,00 R$ 28.068,80 

Despesas com Locação de Veículos R$ 0,00 R$ 21.025,96 R$ 0,00 R$ 21.025,96 

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

TOTAL DE DESPESAS DO 2º TRIM. 2019 R$ 38.035,58 R$ 56.378,28 R$ 19.118,20 R$ 113.532,06 
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4.6 Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTEC) 

4.6.1 Atribuições da Unidade 

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

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

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

transmissão, o acesso e uso da informação, inclusive para fins de atendimento à Lei 12.527, 

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

implementação das estratégias e dos resultados da organização.  

4.6.2 Ações de melhoria executadas na Unidade 

Utilização do Sistema de Prestação de Contas Anual Eletrônica - ePCA. 

4.6.3 Atividades realizadas 

4.6.3.1 Gestão da Tecnologia da Informação 

Quadro 55 - Softwares em desenvolvimento 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

SAAP - FOLHA DE PAGAMENTO 

Reprogramação de rotinas para otimização de desempenho 

Criação de relatórios 

Correções de bugs e usabilidade do sistema 

SAAP - PAINEL DE VÍNCULOS (módulos cliente e auditor) 

Análise de requisitos 

Criação do modelo da base de dados 

Desenvolvimento do sistema 

Testes 

Criação de relatórios 

Adição de funcionalidade de envio de justificativas em massa 

Melhorias de desempenho 

Atividades desenvolvidas no Sistema de Centralização de Multas ADM: 

Modelagem do banco de dados; 

Implementação da função de login e controle de sessão; 

Implementação da função de cadastro, listagem, edição e exclusão de tipos de multas e multas; 

Implementação da função de visualização e gerenciamento de solicitações de atendimento; 

Implementação de mural de multas com diversos filtros de busca; 

Implementação de gerador de relatório do mural de multas em csv e pdf; 

Atividades desenvolvidas no  Sistema de Centralização de Multas Usuário Externo: 

Implementação da função de login e controle de sessão; 

Implementação da função listagem de multas pendentes do usuário 

Implementação da função de listagem de parcelas e envio de comprovante pdf; 

Implementação de mural de multas com diversos filtros de busca; 

Implementação de gerador de relatório do mural de multas pdf 

SAE IMPORTAÇÃO 

Incorporação do módulo importação ao Sistema de Auditoria Eletrônica; 

Criação de camadas de validação e conversão de arquivos da remessa para fatos contábeis; 

Criação de nova rotina de contabilização em conformidade com o processo de importação; 

Manutenção do relatório razão; 

Implementação dos processos de abertura de crédito adicional e descentralização de crédito 

SUVID 

Desenvolvimento do módulo de dentista e vacinação do sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente 

Alterações de front-end do sistema de Avaliação Anual de Saúde 

CONTAS NA MÃO 

Levantamento de Requisitos para segunda versão do Contas na Mão 

SEGURANÇA INTERNO 

Diversas mudanças no backend 

Treinamento dos novos estagiários 
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SACOP 

Desenvolvimento de nova funcionalidade diligências 

Criação de relatórios gerenciais 

Atualização de telas 

OBRA_LEGAL 

Desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema 

Atualização da base de dados baseado na nova modelagem 

Atualização das telas do sistema 

TCE_API 

Atualização do sistema para funcionar com o novo banco de dados 

Desenvolvimento de nova funcionalidade para melhorar a velocidade de resposta das consultas 

Criação de novas consultas 

 

Quadro 56 - Atividades de suporte realizadas 

ATIVIDADES DE SUPORTE 

Implementação de Cluster Wildfly 9.0.2 

Implementação de Cluster Wildfly 11 

Implementação de servidor de banco de dados Postgresql 9.5  

Suporte técnico ao cluster Vmware 

Suporte  e acompanhamento ao sistema de importação SAE 

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

manutenção de Storage de altissima performance SSD 

manutenção do sistema de roteamento BGP (em andamento) 

Suporte e manutenção do FW Checkpoint 

Suporte e manutenção da pagina do TCE 

Criação do portal da transparência 

Criação do portal ECONEX 

Suporte e manutenção do serviço de email (ZIMBRA) 

Manutenção do cluster widyfly 9 e 11 

Manutenção do banco de dados postgressql 9.5 

Implantação do banco de dados postgressql 11 com replicação 

Implantação de sistema de FireWall SOPHOS 

Implantação de software de gerenciamento de vulnerabilidades DYNATRACE 

Implantação de sistema Endpoint SOPHOS 

 

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, esta unidade vem dando continuidade à fiscalização na distribuição e 

prestação dos serviços da empresa contratada, acompanhando a gestão do parque 

computadores ativos novos e legados (computadores, notebooks e impressoras). 

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

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

impressoras multifuncionais, todos ativos novos, que totalizam 715 (setecentos e quinze) 

equipamentos de informática. 

 
Quadro 57 - Atendimentos de TI a usuários internos 

ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS INTERNOS DO TCE/MA QUANTIDADE 

Atendimento ao usuário em Abril 303 

Atendimento ao usuário em Maio 341 

Atendimento ao usuário em Junho 251 

TOTAL 895 

 

 



 

48 | P á g i n a  
 

Quadro 58 - Atividades de atendimento ao usuário de TI 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Gerenciamento de todo o parque tecnológico do TCE/MA 

Assessoria e Suporte técnico aos usuários 

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

Gerenciamento de todo o parque tecnológico do TCE/MA 

Assessoria e Suporte técnico aos usuários 

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

Implantação das impressoras jato de tinta no sistema de gestão de impressão 

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

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

Manutenção no sistema do SIGEP(correios) no CTPRO/SUPED 

Monitoramento do ambiente de rede (CA Service Desk Manager) 

Remanejamento de 01(uma) impressora laser MFP para Presidência 

Remanejamento de 01(uma) impressora jato de tinta para Presidência 

Substituição dos filtros linha antigos e cabos força dos computadores por novo padrão nos gabinetes do anexo TCE 

Remanejamento dos setores: GACOG, UTCEX2, SAE 

Remanejamento dos computadores do GabLAGO e ativação dos pontos de rede do setor 

Remanejamento de computador para GabFurtado 

Remanejamento de impressora HP j4660 para atender impressora danificada da SUVID 

Instalação de um segundo monitor em um computador da UNFIN 

Substituição de um monitor legado com defeito na ASESP 

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

Configuração do scaner de rede da COLIC 

Trocar cooler do processador do servidor ARQUIMEDES 

Foi realizado o inventario de todos equipamentos da MICROCITY por setor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO

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

5.1.1 Atribuições da Unidade 

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

instituição e qualquer cidadão do estado e país. 

denúncias, críticas, reclamações, sugestões, solicitações de informações e elogi

qualquer assunto ligado à atuação do TCE ou a atos de qualquer um de seus fiscalizados.

 

A implantação da Ouvidoria 

cada vez mais franca com a coletividade.

utilizando seu potencial para exercer o direito constitucional e de também controlar os gastos 

públicos, com a autoridade de quem sabe melhor que ninguém onde os recursos são 

necessários. 

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

art. 98-A do Regimento Interno, o presente relatório 

atividades desenvolvidas, bem como a estatística das demandas recebidas.

5.1.2 Ações de melhoria executadas na Unidade

Não houve nenhuma ação do setor no 

5.1.3 Atividades realizadas 

Realizados estudos visando a realização de Seminário no segundo semestre.

5.1.4 Projetos 

Atualização dos Projetos Caravana da Ouvidoria e 

executados no segundo semestre.

5.1.5 Outras Atividades 

 A Ouvidoria participou 

contemplou a 4ª Semana de Ouvidoria e Acesso à Informação, promovido pela Controladoria 

Geral da União-CGU, com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP

Tribunal Regional do Trabalho -

objetivo compartilhar experiências, discutir temas relevantes e desafios que envol

diversos assuntos relacionados às Ouvidorias, e aconteceu de 13 a 16 de maio no Espaço 

Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro.

Quadro 59 – Gestão de indicadores
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5 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO 

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

lamações, sugestões, solicitações de informações e elogi

à atuação do TCE ou a atos de qualquer um de seus fiscalizados.

implantação da Ouvidoria do TCE-MA, sinaliza sua disposição em dialogar de 

a com a coletividade. Cabe ao cidadão fazer bom uso dessa ferramenta, 

utilizando seu potencial para exercer o direito constitucional e de também controlar os gastos 

públicos, com a autoridade de quem sabe melhor que ninguém onde os recursos são 

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

A do Regimento Interno, o presente relatório apresenta os projetos em andamento, 

atividades desenvolvidas, bem como a estatística das demandas recebidas. 

Ações de melhoria executadas na Unidade 

Não houve nenhuma ação do setor no trimestre. 

studos visando a realização de Seminário no segundo semestre.

Atualização dos Projetos Caravana da Ouvidoria e Sensibilização Interna para serem 

executados no segundo semestre. 

 no evento “Uma ouvidoria.gov para um cidadão.br”, que 

contemplou a 4ª Semana de Ouvidoria e Acesso à Informação, promovido pela Controladoria 

CGU, com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP

-TRT. O encontro das instituições públicas e privadas teve por 

objetivo compartilhar experiências, discutir temas relevantes e desafios que envol

diversos assuntos relacionados às Ouvidorias, e aconteceu de 13 a 16 de maio no Espaço 

Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. 

ndicadores da Ouvidoria 

45

11

3 1

Denúncias Pedidos de Acesso à 
Informação

Reclamação/ Crítica Problema técnico

 

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

anal adequado para receber 

lamações, sugestões, solicitações de informações e elogios sobre 

à atuação do TCE ou a atos de qualquer um de seus fiscalizados. 

dialogar de forma 

ferramenta, 

utilizando seu potencial para exercer o direito constitucional e de também controlar os gastos 

públicos, com a autoridade de quem sabe melhor que ninguém onde os recursos são 

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

projetos em andamento, 

studos visando a realização de Seminário no segundo semestre. 

ibilização Interna para serem 

no evento “Uma ouvidoria.gov para um cidadão.br”, que 

contemplou a 4ª Semana de Ouvidoria e Acesso à Informação, promovido pela Controladoria 

CGU, com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e do 

TRT. O encontro das instituições públicas e privadas teve por 

objetivo compartilhar experiências, discutir temas relevantes e desafios que envolvem 

diversos assuntos relacionados às Ouvidorias, e aconteceu de 13 a 16 de maio no Espaço 

 

Problema técnico
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TIPO DE MANIFESTAÇÃO 2º TRIMESTRE 2019 

Comunicação de Irregularidades 2 

Denúncia 56 

Pedidos de Acesso à Informação 46 

Reclamação/Crítica 3 

Sugestão 0 

Elogio 0 

Problema Técnico 2 

TOTAL 109 
 

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

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

manifestações cadastradas. A Ouvidoria também atende ligações telefônicas por intermédio 

dos telefones (98)2016-6153 e 2016-6155  de segunda a sexta-feira, das 8 h às 14 h. 
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6  MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

6.1 Atribuições da Unidade 

 O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, instituído pela Lei nº 8.569 de 15 de 

março de 2007, é órgão essencial à função de controle externo, exercida pelo Tribunal, ao 

qual se aplicam os princípios institucionais da Unidade, da Indivisibilidade e da 

Independência Funcional. É composto por quatro Procuradores e tem como missão a 

guarda da lei e a fiscalização de sua execução, estando suas competências elencadas na Lei 

Orgânica e no Regimento Interno do TCE/MA.  

 

6.2 Atividades realizadas 

6.2.1 Atividades extraprocessuais 

No segundo trimestre de 2019, a Supervisão de Execuções de Acórdãos - SUPEX 

realizou a inscrição de decisões do TCE-MA que somaram R$ 2.378.437,58 em débitos e multas 

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

6.2.2  Atividades processuais 

 No decorrer do segundo trimestre, ingressaram neste MPC 1.865 (hum mil, 
oitocentos e sessenta e cinco) processos de diversas naturezas. Foram emitidos, no mesmo 

período, 1.729 (hum mil, setecentos e vinte e nove) pareceres, conforme quadro 
demonstrativo a seguir.  
 
Quadro 60– Relatório de produtividade do MPC 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES DO  
MPC / NATUREZA 

QTE PROCESSOS 
DISTRIBUÍDOS 

QTE PARECERES 
EMITIDOS 

Acompanhamento 0 0 

Acompanhamento da Gestão Fiscal 2 1 

Acompanhamento da Gestão Rec. Vinculados 0 0 

Adiantamento 0 0 

Admissão 0 4 

Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal 881 924 

Auditoria 0 0 

Comunicado 0 0 

Concorrência 0 0 

Consulta 16 20 

Apreciação da Legalidade dos Atos e Contratos 281 207 

Convênio 0 0 

Denúncia 62 44 

Diárias e Passagens Aéreas 0 0 

Dispensa de Licitação 0 0 

Documentação de Prestação de Contas 0 0 

Encaminha Cópia de Documento 0 0 

Encaminha Cópia de Sentença Trabalhista 0 0 

Fiscalização 4 3 

Impugnação 0 0 

Inexigibilidade de Licitação 0 0 

Licitação 0 0 

Mandado de Segurança 0 0 

Manifestação em Ouvidoria 0 0 

Orçamento Anual de Prefeitura 0 0 

Outros 8 9 

Pensão 0 0 

Plano de Fiscalização 0 0 

Prestação de Contas Anual de Gestores 353 319 
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Prestação de Contas Anual de Governo 113 92 

Prestação de Contas Anual de Prefeito 0 0 

Prestação de Contas de Adiantamento 0 0 

Prestação de Contas de Contrato 0 0 

Prestação de Contas de Convenio 0 0 

Prestação de Contas do Presidente de Câmara 0 0 

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

Processo Administrativo -Geral 3 1 

Processo Eletrônico de Aposentadoria 0 0 

Projeto 0 0 

Recurso de Reconsideração 0 0 

Recurso de Revisão 7 6 

Reforma Ex-ofício 0 0 

Relação de Adiantamentos 0 0 

Relatório de Auditoria 0 0 

Relatórios 0 0 

Representação 65 36 

Requerimento 0 0 

Requerimento de Servidor 0 0 

Resenha de Contrato 0 0 

Retificação de Aposentadoria (documento) 0 0 

Retificação de Pensão 0 0 

Revisão de Proventos 0 0 

Sem natureza Definida 13 6 

Solicita auditoria 0 0 

Solicita certidão 0 0 

Solicita informação 0 0 

Solicita providências 0 0 

Solicitação 0 0 

Solicitação de cópias de documentos 0 0 

Termo Aditivo 0 0 

Termo de Adesão (documento) 0 0 

Tomada de Contas 18 19 

Tomada de Contas Anual dos Gestores da 0 0 

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

Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta 0 0 

Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 0 0 

Tomada de Contas Especial 39 42 

Tomada de Preço 0 0 

Transferência para a Reserva 0 0 

TOTAL 1865 1729 
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7 ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO (ESCEX)  

7.1 Atribuições da Unidade 

 A Escola Superior de Controle Externo - ESCEX, tem por finalidade conduzir políticas e ações 

de educação corporativa e de gestão do conhecimento organizacional, estabelecida no art. 

89 § 1º, da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005. De acordo com o disposto nos art. 2º da 

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

 Promover o desenvolvimento educacional de servidores e colaboradores do Tribunal de 

Contas; promover a formação e a integração de novos servidores; promover ações 

educativas voltadas ao público externo que possam contribuir a efetiva cidadania; Interagir 

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

 Oferecer suporte metodológico e logístico à pesquisa, visando o aprimoramento da atuação 

do Tribunal de Contas; Administrar a Biblioteca do Tribunal de Contas, com diversas 

atividades; administrar os recursos orçamentários destinados à ESCEX, para que suas 

atividades possam ser desenvolvidas de acordo com as suas necessidades; 

 Auxiliar na implementação de convênios e acordos de cooperação técnica, a serem 

estabelecido pelo Tribunal com órgão e entidades que tenham um único objetivo, 

desenvolvimento de pessoas; desenvolver outras atividades peculiares à sua finalidade 

definidas em ato normativo do Tribunal de Contas. 

 
7.2  Ações de melhoria executadas na Unidade 
 

 Criação da base de dados da reserva; 

 Inclusão, pré-autorização e remoção da reserva; 

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

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

 Autorização do layout do visual do portal. 

 

7.3  Atividades realizadas 

Quadro 61 – Ações educacionais desenvolvidas pela ESCEX 

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

Curso com desembolso 2 71 71 48h 68.000,00 

Curso sem desembolso 2 60 59 5h 0  

Congresso 1 1 1 30h 2.000,00 

Simpósio 0 0 0 0 0  

Seminário 1 2 2 24h 11.488,00 

Fórum 2 4 4 20h 8.000,00 

Encontro 1 1 1 16h 2.000,00 

Workshop 0 0 0 0 0 

TOTAL 9 139 138 143 91.488,00 
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Quadro 62 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BIBLIOTECA – POR TIPO TOTAL 

Processamento técnico (registro, classificação, indexação e classificação de publicações) 4 

Empréstimo de publicações 20 

Pesquisa local, estudo, leitura dos matutinos 3 

Pesquisa Bibliográfica 1 

Atendimento à solicitação de legislação oficial 3 

Inscrição de novo usuário 2 

Compilação de Diários Oficiais via download (Executivo, Judiciário e Publicação de Terceiros) 118 

Formatação e inserção de Atos Normativos no sítio do TCE. 1 

Publicação de Portarias no Boletim Eletrônico 1 

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais 1 

 

7.4 Outras atividades 

 Demonstração dos projetos SECOEX, CONSORT E SECOFIS para apreciação dos 03 

conselheiros, dos secretários de Administração e Controle Externo e Presidente e Vice- 

Presidente; 

 Reunião com a SUVID e RH para elaboração de projeto de dinamização prática através 

de grupo teatral.  

 Levantamento de conselhos estaduais que executam ações no controle externo com o 

e-Social. 

 


