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Nossa Missão

Fiscalizar e orientar a gestão 
pública em benefício da 

sociedade
(Plano Estratégico 2019-2027)

Transparência

Ética

Efetividade

Inovação

Sustentabilidade

Comprometimento

1 SOBRE O TCE/MA 

 
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA 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 Gestão Estratégica 

Adotando a Gestão Estratégica o TCE/MA tem buscado aumentar a efetividade 
organizacional por meio de melhores escolhas e melhor execução de suas ações. Depois de 
dois ciclos de Planejamento Estratégico, o primeiro de 2005 a 2009 e o segundo de 2012 a 
2018, o Tribunal passou por um novo processo de redefinição de diretrizes e de visão de futuro. 
A partir das experiências do passado e calcado em um processo participativo e transparente, 
o novo ciclo de Planejamento Estratégico do TCE/MA, com vigência de 2019 a 2027, idealiza a 
efetividade no controle externo da Administração Pública, apoiado no tripé tecnologia, 
inovação e aprendizado, reforçando, assim, a missão constitucional do Tribunal e garantindo 
os resultados esperados pelo cidadão.  

Quadro 1 – Missão, visão de futuro e valores do TCE/MA 
 

  

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



 

7 | P á g i n a  
 

Quadro 2 – Mapa Estratégico 2019-2027 com Objetivos e Indicadores 

 
 

 
 

1.2 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. 
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As competências do Tribunal de Contas estão estabelecidas do seguinte modo: 
 Em razão do território - O Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa, 

limitada ao território do ente federativo a que pertence (Estado e Municípios). 
 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). 

Quadro 3 – Competências Essenciais e Complementares do TCE/MA 

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS BASE FORMALIZAÇÃO 

Emitir Parecer Prévio Contas Anuais do Chefe 
do Poder Executivo 

Parecer Prévio + 
Relatório 

Julgar as Contas dos Gestores Prestação e Tomada de 
Contas Acórdão 

Apreciar a legalidade dos atos de pessoal 
para fins de registro 

Atos de Pessoal (Admissão/ 
Aposentadorias) Decisão 

Apreciar a legalidade de Atos e Contratos 
Administrativos 

Atos ou Contratos de que 
resulte Receita e Despesa Decisão 

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

Planos de Auditorias Relatório de 
Auditoria 

 

COMPETÊNCIAS COMPLEMENTARES BASE FORMALIZAÇÃO 
Fiscalizar a distribuição da cota-parte do 
ICMS e do IPVA 

Relatórios fornecidos pelo 
Poder Executivo Estadual Decisão 

Decidir sobre Denúncia que lhe seja 
encaminhada 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, segundo 
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 TC 

Decisão 
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Quadro 4 - Composição do quadro de membros do Tribunal 

CONSELHEIROS 
 

 
 

 

 

 Raimundo Nonato de Carvalho Lago Jr 
PRESIDENTE 

 

 

   
Joaquim Washington Luiz de Oliveira 

VIICE-PRESIDENTE 
 

Álvaro César de França Ferreira  
CORREGEDOR 

 

José de Ribamar Caldas Furtado 
OUVIDOR 

  

 

João Jorge Jinkings Pavão Edmar Serra Cutrim Raimundo Oliveira Filho 
   

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS 
 

 

 

 

 

 
Antônio Blecaute Costa Barbosa Melquizedeque Nava Neto Osmário Freire Guimarães 

   

PROCURADORES DO MPC JUNTO AO TCE 
   

 

 
Paulo Henrique Araújo dos Reis 

PROCURADOR-GERAL 
 

 

 

 

 

Douglas Paulo da Silva Flávia Gonzalez Leite Jairo Cavalcanti Vieira 
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1.3 Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
 

1. Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 
Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2019 a dezembro de 2020 

 

2. Joaquim Washington Luiz de Oliveira 
Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2019 a dezembro de 2020 

 

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

 

4. 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 da Lei n. º 8.569/07.  

O Tribunal dispõe de uma Secretaria regimental, atualmente subdividida em três 
Secretarias, que presta apoio técnico e executa os serviços administrativos do Tribunal de 
Contas, através das unidades organizacionais. A Lei Estadual nº 9.936, de 22 de outubro de 
2013 (D.O.E. de 24/10/2013), alterada pela Lei Estadual nº 11.170, de 25 de novembro de 2019 
(D.O.E. de 26/11/2019), define o atual organograma do TCE. 

Quadro 5 - Organograma do Tribunal 
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1.5 Perfil institucional 

1.5.1 Quadro de Pessoal 

Quadro 6 – 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 *** 286 103 389 
4.1 Efetivos - Nível Superior 177 53 230 
4.2 Efetivos - Nível Médio 85 50 135 
4.3 Efetivos - Nível Fundamental * 24 0 24 
5. Quadro Especial 4 0 4 
5.1 Especial – Nível Superior 0 0 0 
5.1 Especial – Nível Médio 2 0 2 
5.1 Especial – Nível Fundamental 2 0 2 
6. Servidores à disposição do Tribunal 121 0 121 
6.1 A disposição - Nível Superior 26 0 26 
6.2 A disposição - Nível Médio 75 0 75 
6.3 A disposição - Nível Fundamental 20 0 20 
7. Servidores exclusivamente comissionados  133 0 133 
7.1 Exclusivamente Comissionado – Nível Superior 81 0 81 
7.1 Exclusivamente Comissionado – Nível Médio 48 0 48 
7.1 Exclusivamente Comissionado – Nível Fundamental 4 0 4 
Total de postos de trabalho 558 103 661 
8.Estagiário** 46 0 46 
8.1 Nível Superior 33 0 33 
8.2 Nível Médio (Técnico) 13 0 13 
8.3 Curricular (não remunerado) 0 0 0 
TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO 604 103 707 

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

Quadro 7 – Servidores em situação funcional específica 
 

QTD CATEGORIA DO SERVIDOR NATUREZA LEGAL SITUAÇÃO ÔNUS TCE 
01 Efetivo - Nível Fundamental Licença Tratar Interesse Particular Licenciado Não 
01 Efetiva - Nível Médio Processo Administrativo Disciplinar Afastada Não 
01 Efetivo - Nível Superior Mandato Eletivo – Dep. Estadual MA. Afastado Não 
01 Efetivo - Nível Superior Cedido ao Gov. Estadual (UEMA) Reitor Não 
01 Efetiva - Nível Médio Cedida ao Gov. Estadual (SECID) Secretária-Adj.* Não 
01 Efetivo - Nível Médio Cedido ao Gov. Estadual (SETRES) Subsecretário Sim 
01 À disposição do Tribunal Licença Tratar Interesse Particular Licenciado** Não 
01 À disposição do Tribunal Recebendo órgão de origem (Caema) Indefinido Não 

* Exercendo o cargo de Secretária Adjunta de Urbanismo da SECID. 
** Em atividade na Prefeitura de Recife – PE. 
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1.5.2 Orçamentos do TCE e FUMTEC 

Quadro 8 – Balanço Orçamentário – Despesas – Jan a Dez/ 2020 
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2 ATIVIDADES PROCESSUAIS E PLENÁRIAS 

2.1 Secretaria Executiva de Tramitação Processual (SEPRO) 

2.1.1 Atribuições da Unidade 

 Receber, verificar, classificar e enviar documentos; pesquisar e consultar processos  
existentes; prestar informações gerais e específicas sobre o trâmite e fluxo de documentos 
e processos; gestão do arquivo, zelar pela guarda e conservação dos documentos de longa 
temporalidade e, de acordo com a tabela de temporalidade, proceder ao descarte; atos 
citatórios e intimatórios emanados dos colegiados e relatores; apensamento, juntada de 
processos e desentranhamento de documentos, quando demandado; expedir documentos 
e correspondências do Tribunal e realizar o controle desta atividade; digitalizar 
documentos, quando necessário e desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

2.1.2 Ações de melhoria em destaque 

 SUPRO: Melhor controle dos processos/documentos que deram entrada sobretudo no 
que se refere às entregas das prestações de contas dando celeridade ao processo; 
encurtamento da tramitação processual no que se refere às denúncias, pois antes as 
mesmas eram encaminhadas à Presidência e hoje irão diretamente ao Conselheiro-
Relator das contas. 

 SUPED: Mudanças realizadas no SCP fizeram com que os relatórios mensais/ 
trimestrais fossem melhor produzidos; maior agilidade no envio dos processos aos 
órgãos de origem. 

 SUPAR: Trabalho realizado em conjunto com a SUPED proporcionou que espaços 
físicos dentro do arquivo fossem melhor aproveitados; trabalho realizado em conjunto 
com a SUAPE 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 desempenhada pela Secretaria Executiva de Tramitação 
Processual que tem como missão programar, coordenar e executar as atividades referentes às 
informações sobre o trâmite de processos e documentos, arquivamento, expedição e diligências.  

 

Quadro 9 - Processos recebidos e autuados pelo serviço de protocolo 
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NATUREZA QTDE 
Prestação de contas anual de gestão (Órgãos Estaduais) 0 
Prestação de contas anual de gestores/PM e CM 0 
Representação 36 
Acompanhamento da gestão fiscal 3 
Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 0 
Denúncia 32 
Consulta 7 
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual 760 
Apreciação da legalidade dos atos e contratos 5 
Recursos de Revisão 6 
Recurso de Reconsideração 34 
Tomadas de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 0 
Tomadas de Contas Especiais 7 
Requerimentos diversos 253 
Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta 0 
Vistas e cópias 467 
Outros 142 

TOTAL DE REQUERIMENTOS RECEBIDOS 1752 

Quadro 10 - Processos expedidos pela Secretaria Processual 

 
 

NATUREZA QTDE VOLUMES 
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual 0 0 
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal 1 1 
Correspondências diversas 1886 1886 
Outros(requerimento/,certidão) 38 50 
Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato 54 86 

TOTAL DE PROCESSOS 1979 2023 

Quadro 11 – Encaminhamento de Prestações de Contas Anuais 
NATUREZA QTDE VOLUMES 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 8 163 
Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 16 271 
Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 4 147 
Prestação de Contas Anual de Gestores - Entidades da Administração Indireta 3 29 
Prestação de Contas Anual de Gestores - Câmaras Municipais 4 63 
Prestação de Contas Anual de Governo - Estadual 3 9 
Prestação de Contas Anual de Gestores - Adiantamento 0 0 

TOTAL DE PROCESSOS 38 682 

Quadro 12 - Recepção, catalogação e arquivamento de documentos 
NATUREZA QTDE 

Processos c/ decisão pelo arquivamento por meio eletrônico 51 
Adiantamento 0 
Tomadas de Contas Especial 10 
Auditoria 0 
Convênio, Contratos e Acordos 9 
Consultas 0 
Denúncia 8 
Encaminhamento de documentos 3 
Licitação, Comunicados, Recurso de Revisão 5 
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Prestações de Contas anuais de Governo - PM 0 
Prestações de Contas Anuais de Gestores – Municipal e Estadual 9 
Requerimento,  5 
Representação 1 
Processos Eletrônicos 388 
Solicitação de certidões, vistas e cópias, prorrogações de prazo 80 

TOTAL DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 569 

Quadro 13 – Tramitação de outras informações pela Secretaria Processual 
NATUREZA QTDE 

Processo para atender/informar 80 
Processos atendidos e informados 50 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas 4 
Processos para arquivar 51 
Processos enviados à SUPED, conf. Portaria nº 104/2018 75 

TOTAL DE PROCESSOS 260 

2.1.4 Outras atividades 

 Supervisão de Arquivo: foram realizadas as atividades de triagem, higienização, 
digitalização e gestão de parte dos documentos de guarda permanente e de valor 
histórico pela ARQUIVAR. 

 Supervisão de Expedição e Diligências: foram desenvolvidas atividades relacionadas 
com a diligência, fazendo uma triagem dos documentos, digitalização dos AR’s e 
alimentação no SPE dos mesmos. 

 Supervisão de Expedição e Diligências: as correspondências entregues no período de 
01/10 a 31/12/2020, através da Oficial de Comunicação Cleigianne Pavão, somam 95 
documentos. 

 Supervisão de Protocolo: Recebimento dos documentos, via e-mail eletrônico, 
autuação eletrônica de documentos em geral. 

 

2.2 Secretaria Executiva das Sessões (SESES) 

2.2.1 Atribuições da Unidade 

 Secretariar e prestar apoio técnico-operacional às sessões do Pleno e das Câmaras e 
também guardar, publicar e divulgar os registros delas decorrentes; assessorar, durante as 
sessões, os presidentes dos respectivos órgãos colegiados, Conselheiros, Conselheiros 
Substitutos e membros do Ministério Público junto ao Tribunal; coordenar os 
procedimentos necessários à eleição e posse do Presidente, do Vice-Presidente e do 
Corregedor do Tribunal; gerenciar e manter atualizadas as bases de informação acerca das 
deliberações do Tribunal; revisar as deliberações do Tribunal, no que se refere às regras de 
formatação e de padronização, para fins de publicação; consolidar e publicar as 
deliberações do Tribunal; gerenciar o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão; assessorar e prestar apoio técnico-operacional às Comissões de 
Conselheiros; realizar sorteio de relator de processo. 
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2.2.2 Atividades realizadas 

Quadro 14 – Produtividade nas sessões do Pleno 

 

ÓRGÃO  
JULGADOR 

SESSÕES REALIZADAS QUANTIDADE DE  
PROCESSOS  SESSÕES ORDINÁRIAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 

Pleno 11 1 458 
Primeira Câmara 3 - 357 
Segunda Câmara 3 - 241 

TOTAL 17 - 1056 

 Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

Quadro 15 – Deliberações do Plenário e Câmaras 

 
TIPOS DE DELIBERAÇÃO PRIMEIRA CÂMARA SEGUNDA CÂMARA PLENO 

Acórdão 4 - 253* 
Ato Normativo - - - 
Decisão 353 241 147 
Decisão Normativa - - 1 
Instrução Normativa - - 3 
Parecer Prévio - - 54** 
Resolução - - 6 

TOTAL 357 241 464 
Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 
Obs.: Faltam numerar 3 acórdãos, em razão da ausência dos votos dos processos n. º 3508/2009, 3473/2009 e 3020/2010. 
Obs.: Falta numerar 1 parecer prévio, em razão da ausência do voto do processo nº 3100/2015. 
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Quadro 16 – Processos julgados/ apreciados no Plenário 

 

NATUREZA PLENO 1ª CÂMARA 2ª CÂMARA 
Prestação de contas anual de governo 63 0 0 
Prestação de contas anual de gestores 184 0 0 
Tomadas de contas especial 33 0 0 
Tomada de contas 2 0 0 
Fiscalização 7 0 0 
Denúncia 29 0 0 
Representação 56 0 0 
Consulta 7 0 0 
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal 0 357 241 
Apreciação da legalidade dos atos de contrato 53 0 0 
Recurso de revisão 5 0 0 
Elaboração de ato normativo 7 0 0 
Outros processos em que haja necessidade de decisão colegiada 8 0 0 
Outros processos 4 0 0 

SUBTOTAL 458 357 241 
TOTAL 1.056 

Fonte: SPE 

Quadro 17 – Atos normativos emitidos pelo Tribunal 

NORMA SESSÃO EMENTA 

Resolução nº 332 21/10/20 Revoga a Resolução nº 311 de 16 de janeiro de 209 

Resolução nº 333 21/10/20 
Institui e regulamenta a aplicação do Índice de Efetividade da Gestão 
Estadual – IEGE, no âmbito da jurisdição do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão. 

Resolução nº 334 02/12/20 
Dispõe sobre a designação da Diretoria da Escola Superior de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para o biênio 
2021-2022. 

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

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

Resolução nº 337 16/12/20 

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

Decisão Normativa nº 38/2020 21/10/20 Alteração do valor-referência de danos ao erário para que o processo 
de tomada de contas respectivo seja enviado a este Tribunal de Contas 

Instrução Normativa Nº 63 21/10/20 Institui o Sistema de Medição da Eficiência da Gestão Estadual. 

Instrução Normativa Nº 64 02/12/20 Institui o Sistema de Informações para Controle (SINC), e dá outras 
providências. 

Instrução Normativa Nº 65 09/12/20 Altera a Instrução Normativa TCE/MA nº 52, de 25 de outubro de 2017, 
e dá outras providências. 

Fonte: SESES 
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Quadro 18 – Publicações no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal 

 
TIPO DE ATO QUANTIDADE 

Atos da Presidência 27 
Atos do Relatores 104 
Gestão de Pessoas 222 
Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 34 
Ministério Público 5 
Pleno 593 
Primeira Câmara 320 
Segunda Câmara 290 

TOTAL 1.595 
Fonte: SUDOF 

Quadro 19 – Atos revisados na Secretaria de Sessões 

 
TIPO DE ATO QUANTIDADE 

Acórdão 194 
Decisão 125 
Decisão Normativa 1 
Instrução Normativa 4 
Parecer Prévio 40 
Portaria 0 
Resolução 1 
Outros 0 

TOTAL 365 
Fonte: SPE 
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3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 

3.1 Núcleo de Fiscalização 1 (NUFIS1) 

3.1.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, coordenar e supervisionar as ações das equipes de fiscalização que estiverem em 
seu respectivo segmento temático de atuação.  

 Uma área de atuação da Unidade é o monitoramento e encaminhamento das informações 
recebidas dos fiscalizados através dos sistemas informatizados. 

 Outra área é o acompanhamento da elaboração e aprovação do planejamento do Estado 
e Municípios viabilizando sua divulgação para fins de controle social. 

 Também é responsável pela elaboração de atos normativos e resposta a consultas. 
 

Vinculadas à NUFIS 1, estão 3 (três) Lideranças, são elas: Liderança 1: 
Acompanhamento de envio de informações, Liderança 2: Acompanhamento de Planejamento, 
e Liderança 3: Produção de atos e respostas a consultas. 

3.1.2 Liderança de Fiscalização 1 

3.1.2.1 Atribuições da Unidade 

 Acompanhar o envio das informações encaminhadas pelos fiscalizados por meios dos 
sistemas informatizados do TCE/MA, com o objetivo de assegurar que tais informações 
sejam enviadas nos prazos e nos padrões estabelecidos. 
 

3.1.2.2 Atividades realizadas 

 Acompanhamento da publicação em Diário Oficial do Estado, diários oficiais dos 
municípios e diário da FAMEM, das contratações celebradas pelos entes municipais e 
pelo ente estadual. 

 Procedimento de alimentação no sistema de fiscalização de dados para geração futura 
de diligências, junto aos fiscalizados que não encaminharam informações no SACOP. 

 Acompanhamento do envio de informações pelos fiscalizados por meio do sistema 
SAE.  

 Acompanhamento do envio de informações pelos fiscalizados por meio do sistema 
SAAP. 

 Atendimento de fiscalizados por e-mail, na solução de dúvidas sobre a alimentação 
dos sistemas informatizados de fiscalização. 

Quadro 20 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 1 

ATIVIDADES QUANTIDADE 

Atendimento SACOP Não informado 
Atendimento via e-mail (consultas sobre os sistemas) Não informado 

Licitações e Contratos (SACOP): fiscalizados com registro de ocorrência. Não informado 

Licitações e Contratos (SACOP): licitações com registro de ocorrência. Não informado 

Licitações e Contratos (SACOP): contratos com registro de ocorrência. Não informado 
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3.1.3 Liderança de Fiscalização 2 

3.1.3.1 Atribuições da Unidade 

 Acompanhar a elaboração e aprovação do planejamento do Estado e Municípios através 
da avaliação da adequação dos projetos das peças orçamentárias à legislação vigente, da 
análise de desempenho dos resultados apresentados em exercícios anteriores, da 
verificação da aderência dos projetos às demandas da sociedade, diretrizes 
governamentais e organizações de controle, bem como organizar e disponibilizar 
informações para a sociedade. A unidade busca contribuir para a melhoria na aplicação 
dos recursos públicos por meio do aperfeiçoamento do planejamento governamental e 
controle social. 

3.1.3.2 Atividades realizadas 

Quadro 21 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 2 

EVENTO ATIVIDADES REALIZADAS SITUAÇÃO 
Auditoria de Receita Representação sobre taxa de iluminação Pública Não informado 
IEGE (Índice de efetividade na gestão 
estadual) 

Revisão das questões/ Elaboração dos atos 
normativos 

Não informado 

3.1.4 Liderança de Fiscalização 3 

3.1.4.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, organizar, coordenar e supervisionar atividades e projetos sobre normas; 
examinar e instruir processos de consulta e elaboração de ato normativo; executar 
atividades de sistematização de jurisprudência do tribunal; acompanhar e reunir 
deliberações reiteradas do Tribunal sobre determinado assunto; prestar apoio técnico aos 
trabalhos realizados no âmbito do controle externo, no que tange à aplicação ou ao 
desenvolvimento de métodos, técnica e ferramentas de trabalho; propor normatização e 
padronização de procedimentos afetos a prestação de contas por parte dos fiscalizados; e 
desenvolver outras atividades inerentes à finalidade de normas. 

 O objetivo é oferecer subsídio técnico para a proposição de decisão plenária dos processos 
de consultas, bem como planejar, organizar, coordenar e executar atividades de 
elaboração de ato normativo, de sistematização da jurisprudência do Tribunal e de 
orientação técnica aos membros, servidores e fiscalizados, no âmbito do controle externo. 

3.1.4.2 Atividades realizadas 

 Instrução de processos referentes a consultas. 
 Elaboração de atos normativos. 

Quadro 22 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 3 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

Consultas Não informado 
Atos Normativos Não informado 
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3.2 Núcleo de Fiscalização 2 (NUFIS2) 

3.2.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, coordenar e supervisionar as ações das equipes de fiscalização que estiverem em 
seu respectivo segmento temático de atuação.  

 Uma das atuais áreas de atuação da Unidade está voltada para a estruturação, que 
compreende a definição das atribuições, competências, aderência às normas 
internacionais de auditoria. 

 Outra área é a fiscalização propriamente dita, abrangendo a seleção do objeto com base 
nos riscos e/ou temas de maior significância, definindo o escopo das fiscalizações de forma 
adequada, visando verificar a higidez das contratações públicas e de seus demais atos, de 
maneira a atingir o maior número possível de fiscalizados. 

 Também atua no desenvolvimento e operacionalização de mecanismos necessários para 
avaliar a transparência e realizar o controle financeiro dos entes públicos. 

 
Vinculadas à NUFIS 2, estão 4 (quatro) Lideranças, são elas: Liderança 4: Procedimentos 

Especiais em Licitações e Contratos, Liderança 5: Fiscalização de Obras, Liderança 6: Auditoria de 
Conformidade e Operacional e Liderança 7: Controle Financeiro e Transparência. 

3.2.2 Atividades realizadas 

 Planejamento e coordenação da execução das atividades do Plano de Fiscalização, do 
exercício de 2020, para o trimestre. 

 Distribuição dos processos e atividades para os respectivos segmentos temáticos de 
atuação e supervisão das ações das equipes de fiscalização, através das lideranças; 

 Acompanhamento e distribuição dos processos de denúncias e representações 
apresentados ao TCE/MA. 

 Levantamento de dados dos sistemas eletrônicos do TCE/MA, a partir de informações 
recebidas, para definição de ações de fiscalização voltadas às lideranças. 

 Coordenação das ações desenvolvidas pela equipe de Fiscalização, criada pela Portaria 
da Covid19, com base na Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 Planejamento e coordenação da avaliação do Portal da Transparência dos entes 
públicos sob jurisdição do Tribunal de Contas, com vistas a verificar a legalidade, e a 
conformidade com a Lei da Transparência, no trimestre. 

 Coordenação da geração de informações consolidadas com o compartilhamento de 
dados do Acompanhamento da Gestão Fiscal e certidões no FINGER-SICONFI. 

 Acompanhamento e avaliação dos Relatórios de Instrução produzidos pelas 
Lideranças, encaminhando-os a apreciação superior. 

 Planejamento e execução de reuniões técnicas e de treinamento com a equipe. 
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3.2.3 Liderança de Fiscalização 4 

3.2.3.1 Atribuições da Unidade 

 Procedimentos Especiais em Licitações e Contratos. Compete a análise com foco no 
controle preventivo das licitações e contratos, tanto na esfera estadual como municipal, 
excluindo destas, as contratações que envolvem obras e serviços de engenharia. 

 Integram ainda as atividades dessa liderança a análise das Denúncias e Representações, 
com ou sem requerimento de medida cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43 das Lei 
8.250/ (Lei Orgânica), envolvendo, no caso demandas internas e externas, mas, que não 
tenham como objeto obras e serviços de engenharia. 

 Análise das manifestações em Ouvidoria e emissão de Despacho de Instrução, que não 
tenham como objeto obras e serviços de engenharia. 

 Análise das defesas e emissão de Relatórios de Instrução conclusivo nos processos de 
Denúncias, Representações, apreciação da legalidade de atos e contratos, das esferas 
estadual e municipal, de sua área de competência. 

 Análise e instrução dos Recursos de Reconsideração de decisões da relatoria ou decisões 
plenárias, nos processos que tratam de matérias afins à sua área de atuação. 

 Análise e instrução de “outros processos”, como pedidos de informação e ou 
requerimentos. 

3.2.3.2 Atividades realizadas 

 Apreciação da legalidade de atos e contratos das esferas estadual e municipal, visando 
o controle preventivo das licitações e contrações dos entes, que podem culminar na 
autuação de processo no âmbito do TCE e emissão de Relatório de Acompanhamento. 
Excluem-se as contratações que envolvem obras e serviços de engenharia. 

 Análise e emissão de Relatórios de Instrução nas Denúncias e Representações, com ou 
sem requerimento de medida cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43 das Lei 8.250/ 
(Lei Orgânica), envolvendo, no caso demandas internas e externas. 

 Análise das manifestações em Ouvidoria e emissão de Despacho de Instrução. 
 Análise das defesas e emissão de Relatórios de Instrução conclusivo nos processos de 

Denúncias, Representações, Apreciação da legalidade de atos e contratos, das esferas 
estadual e municipal, de sua área de competência. 

 Acompanhamento das licitações e contratos, de matérias afins à sua área de atuação, 
dos entes jurisdicionados, que pode culminar na autuação de processo no SPE e 
emissão de Relatório de Instrução. 

 Análise e instrução dos Recursos de Reconsideração nos processos que tratam de 
matérias afins à sua área de atuação. 

 Revisão, acompanhamento, correção e proposição de melhorias na produção da 
Liderança 4, de acordo com o Plano de Ação da Unidade. 

Quadro 23 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 4 

Processos Instruídos/ 
Analisados 

Acomp. 
Licitação 
Contrato¹ 

Denúncia Represen-
tação² 

Defesas 
(Denúncia/ 
Repres.) ² 

Informação 
Manifest. 
Ouvidoria 

Apreciação 
Legalidade Atos 

e Contratos 

Outros 
processos³ 

Total de Processos  12 21 21 30 04 06 10 
¹ Processos espécie: Contrato. 
² Representação externa e técnica NUFIS2/ TCE-MA. 
³ Análise de Recursos de Reconsideração e/ ou outros processos em que haja necessidade de despachos de instrução. 
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3.2.4 Liderança de Fiscalização 5 

3.2.4.1 Atribuições da Unidade 

 Fiscalização de Obras. A Liderança 5 é o setor especializado em fiscalização de obras 
públicas e serviços de engenharia, sendo o objeto definido com base nos riscos e/ou temas 
de maior significância, visando verificar a higidez das contratações públicas e de seus 
demais atos, de maneira a atingir o maior número possível de fiscalizados. 

 É atividade dessa liderança a análise das Denúncias e Representações, com ou sem 
requerimento de medida cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43 das Lei 8.250/ (Lei 
Orgânica), envolvendo, no caso demandas internas e externas, que tenham como objeto 
obras e serviços de engenharia. 

 Análise das manifestações em Ouvidoria e emissão de Despacho de Instrução, que tenham 
como objeto obras e serviços de engenharia. 

 Análise das defesas e emissão de Relatórios de Instrução conclusivo nos processos de 
Denúncias, Representações, Apreciação da Legalidade de Atos e Contratos, das esferas 
estadual e municipal, que tenham como objeto obras e serviços de engenharia. 

 Análise e instrução dos Recursos de Reconsideração de decisões da relatoria ou decisões 
plenárias, nos processos que tratam de matérias afins à sua área de atuação. 

3.2.4.2 Atividades realizadas 

 Apreciação da legalidade de atos e contratos das esferas estadual e municipal, visando 
ao controle preventivo das licitações e contrações de obras e serviços de engenharia, 
que pode culminar na autuação de processo no âmbito do TCE e emissão de Relatório 
de Acompanhamento. 

 Análise e emissão de Relatórios de Instrução nas Denúncias e Representações, com ou 
sem requerimento de medida cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43 das Lei 8.250/ 
(Lei Orgânica), envolvendo, no caso demandas internas e externas, que tenham como 
objeto obras e serviços de engenharia. 

 Análise das manifestações em Ouvidoria e emissão de Despacho de Instrução, que 
tenham como objeto obras e serviços de engenharia. 

 Análise das defesas e emissão de Relatórios de Instrução conclusivo nos processos de 
Denúncias, Representações, apreciação da legalidade de atos e contratos, das esferas 
estadual e municipal, que tenham como objeto obras e serviços de engenharia. 

 Análise e instrução dos Recursos de Reconsideração de decisões da Relatoria ou 
Decisões Plenárias, nos processos que tratam de matérias afins à sua área de atuação. 

 Acompanhamento das licitações e contratos, de matérias afins à sua área de atuação, 
dos entes jurisdicionados, que pode culminar na autuação de processo no âmbito do 
TCE e emissão de Relatório de Instrução. 

 Revisão, acompanhamento, correção e proposição de melhorias na produção da 
Liderança 5, de acordo com o Plano de Ação da Unidade. 

Quadro 24 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 5 

Processos Instruídos/ 
Analisados 

Apreciação 
e Defesa¹ 

Denúncia Representação² Manifestação 
em Ouvidoria 

Outros Processos 

Total de Processos 05 03 11 03 04 
¹ Defesa dos processos de Acompanhamento, Denuncia e Representação. 
² Representações de origem externa e interna do TCE-MA. 
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3.2.5 Liderança de Fiscalização 6 

3.2.5.1 Atribuições da Unidade 

 Auditoria de Conformidade e Operacional. Compete à Liderança 6, realizar fiscalizações, 
entre elas, auditorias de conformidade, operacional. A auditoria de conformidade tem por 
objetivo o exame da legalidade e da legitimidade dos atos de gestão dos fiscalizados, 
quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. 

 A auditoria operacional avalia a gestão de órgãos ou entidades integrantes da 
Administração Pública municipal ou estadual, bem como o desenvolvimento de 
programas, projetos ou atividades governamentais em ambas as esferas, quanto aos 
aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, visando a aperfeiçoar a 
gestão pública e a fomentar o controle social. 

 Realiza levantamento/ acompanhamento das contratações, com base na Lei 13.979/2020. 
 Realiza a análise e emissão de Relatórios de Instrução nas Denúncias e Representações, 

com ou sem requerimento de medida cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43 das Lei 
8.250 e Lei 13.979/2020. 

 O monitoramento verifica o cumprimento das deliberações do Tribunal e os resultados 
delas advindos, objetivando a verificação da efetividade, adequabilidade e tempestividade 
das providências adotadas pelos fiscalizados. 

3.2.5.2 Atividades realizadas 

 Apreciação da legalidade de atos e contratos das esferas estadual e municipal, visando 
ao controle preventivo das licitações e contrações de obras e serviços, que pode 
culminar na autuação de processo no âmbito do TCE e emissão de Relatório de 
Acompanhamento. 

 Análise das defesas e emissão de Relatórios de Instrução conclusivo nos processos de 
Denúncias, Representações, apreciação da legalidade de atos e contratos, das esferas 
estadual e municipal, de sua área de competência. 

 Análise e emissão de Relatórios de Instrução nas Denúncias e Representações, com ou 
sem requerimento de medida cautelar, amparadas pelos artigos 40 a 43 das Lei 8.250/ 
(Lei Orgânica), envolvendo, no caso demandas internas e externas. 

 Levantamento de Publicações/Editais. 
 Emissão de relatórios de acompanhamento e monitoramento, verificando o 

cumprimento das deliberações do Tribunal e os resultados delas advindos, 
objetivando a verificação da efetividade, adequabilidade e tempestividade das 
providências adotadas pelos fiscalizados. 

 Revisão, acompanhamento, correção e proposição de melhorias na produção da 
Liderança 6, de acordo com o Plano de Ação da Unidade. 

Quadro 25 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 6 

Processos 
Instruídos/ 
Analisados 

Acompanham./ 
/Procedimentos 

Licitatórios¹ 
Levantam.1 Denúncias 

Represen-
tações 2 

Defesas 
Fiscalização/ 
Monitorame

ntos 

Manifestações 
em Ouvidoria 

Outros 
(Auditoria) 

Total de 
Processos 

13 219 15 12 08 42 11 01 

¹ Levantamento de Publicações/ Editais. 
² Representações externa e técnica do TCE-MA. 
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Quadro 26 – Processos de auditoria e monitoramento – Liderança 6 

Número do 
Processo 

Exercício 
Tipo de 

Processo 
Origem  Status 

6031/2019 2019 Auditoria Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais do Maranhão 

Em andamento 

7358/2019 2019 Auditoria Gabinete do Prefeito de Luís Domingues Em andamento 
802/2020 2017 Monitoramento Gabinete do Prefeito do Município De Imperatriz Em andamento 
798/2020 2017 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Benedito Leite Em andamento 
9768/2019 2017 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Sucupira Do Norte Em andamento 
6674/2020 2020 Monitoramento Gabinete Civil do Prefeito de São Mateus do Ma. Em andamento 
6671/2020 2017 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Satubinha Em andamento 
6657/2020 2017 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Passagem Franca Em andamento 
6676/2020 2019 Monitoramento Câmara Municipal de Olho D'água das Cunhãs Em andamento 
6672/2020 2018 Monitoramento Secretaria de Estado de Infraestrutura do 

Maranhão 
Em andamento 

6656/2020 2016 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Cantanhede Em andamento 
6884/2020 2020 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Tuntum Em andamento 
1350/2020 2016 Monitoramento Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito de Açailândia Em andamento 
2007/2020 2018 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Paulo Ramos Em andamento 
6609/2020 2017 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Nova Iorque Em andamento 
6666/2020 2016 Monitoramento Gabinete do Prefeito de Santa Filomena do Ma. Em andamento 

¹ Levantamento de Publicações/ Editais. 

 
Estão em andamento pela Unidade, 14 (quatorze) Processos de Monitoramento que 

visam verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos, a ser 
realizado quando indicado na decisão objeto do monitoramento, em virtude da relevância da 
decisão, do estabelecimento de prazo para cumprimento das deliberações e sempre que a 
decisão exigir providências específicas por parte dos fiscalizados. 

3.2.6 Liderança de Fiscalização 7 

3.2.6.1 Atribuições da Unidade 

 Controle Financeiro e Transparência. Tem a atribuição de desenvolver e operacionalizar os 
mecanismos necessários para avaliar a Transparência e realizar o Controle Financeiro dos entes 
públicos sob jurisdição do Tribunal de Contas, através da integração todos os relatórios e 
demonstrativos em um único portal capaz de gerar informações consolidadas com o 
compartilhamento de dados referente à coleta de informações da Gestão Fiscal, Saúde, 
Educação, Transparência e Gestão Financeira dos fiscalizados. 

 Produz informações consolidadas com o compartilhamento de dados e certidões no FINGER. 
 Faz a reanálise do Portal da Transparência para instruir as solicitações de Certidão dos entes 

fiscalizados que pretendem a contratação de Operações de Crédito. 
 Faz a análise e emissão de Relatório de Instrução referente a Processos de Denúncia, 

Representação, manifestação em Ouvidoria, que tenham por objeto a desobediência aos 
princípios da publicidade e transparência e controle financeiro dos entes. 

 Faz a análise das defesas e elabora Relatório de Instrução conclusivo referente a Processos de 
Denúncia, Representação, manifestação em ouvidoria, que tenham por objeto a desobediência 
aos princípios da publicidade e transparência e controle financeiro dos entes. 

 Realiza o acompanhamento mensal da evolução do ICMS do Estado. 

3.2.6.2 Atividades realizadas 

 Avaliação do Portal da Transparência dos entes públicos sob jurisdição do Tribunal de 
Contas, com vistas a verificar a legalidade e conformidade com a Lei da Transparência. 
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 Produção de informações consolidadas com o compartilhamento de dados e certidões 
no FINGER. 

 Reanálise do Portal da Transparência para instruir as solicitações de Certidão dos entes 
fiscalizados que pretendem a contratação de Operações de Crédito. 

 Análise e emissão de Relatório de Instrução referente a Processos de Denuncia, 
Representação, manifestação em Ouvidoria, que tenham por objeto a desobediência 
aos princípios da publicidade e transparência e controle financeiro dos entes. 

Quadro 27 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 7 

Processos Instruídos/ 
Analisados 

Certidões no 
FINGER 

Avaliação Portal  
da Transparência 

Certidão Reanálise 
portal/ Op. Credito 

Denúncia e 
manifestação 

Ouvidoria 
Representação Outros 1 

Total de Processos 01 78 09 25 09 02 

¹. Outros processos em que haja necessidade de decisão colegiada, análise de Recurso de Reconsideração, apreciação da 
legalidade de atos e contratos e fiscalização. 

3.2.6.3 Outras atividades 

 Auditoria de Balanço Orçamentário: Análise das receitas e despesas acumuladas até 
o bimestre em relação às efetuadas na coluna do bimestre. 

 Receita Corrente Líquida: Acompanhamento da Receita Corrente Líquida nos últimos 
doze meses e se possível com o exercício anterior, com o intuito de detectar possíveis 
diferenças no aumento ou diminuição da mesma. 

 Resultado Nominal e Primário: Acompanhamento em relação à meta possível. Fazer 
a comparação com o exercício anterior. 

 Restos a Pagar: Acompanhamento através do RREO, durante o exercício, com o 
objetivo de verificar se os restos a pagar estão sendo pagos – art. 53 da LRF- RREO. 
Inscrição dos Restos a Pagar ao final do exercício – art., 55 da LRF. (RGF). 

 Gasto com MDE: Acompanhamento das deduções da Complementação do FUNDEB 
relativo ao cálculo do MDE, haja vista que esse valor costuma apresentar discrepância 
em relação ao valor informado na composição das receitas recebidas do Fundeb. 

 Gasto com Saúde: Acompanhamento relativo às receitas recebidas do SUS, no que 
tange às deduções para o cálculo dos gastos com a saúde. 

3.3 Núcleo de Fiscalização 3 (NUFIS3) 

3.3.1 Atribuições da Unidade 

 Planejar, coordenar e supervisionar as ações das equipes de fiscalização que estiverem em seu 
respectivo segmento temático de atuação.  

 Atua na análise das contas do Governador do Estado, dos prefeitos municipais, do Presidente da 
Câmara, dos Gestores da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta, dos 
Gestores de Fundos Municipais, e quaisquer outra conta de gestão. Inclui a análise de defesas e 
recursos decorrentes dessas contas. 

 Atua na fiscalização dos atos sujeitos a registro, tais como aposentadorias, pensões, reformas, 
transferências e admissões, além do esforço atual na análise de acúmulo de cargos. 

Vinculadas à NUFIS 3, estão 4 (quatro) Lideranças, são elas: Liderança 8: Contas do 
Governador e prefeitos; Liderança 9: Contas do Presidente de Câmara e demais gestores; 
Liderança 10: Atos sujeitos a registro; Liderança 11: Defesas, Recursos e contas não analisadas 
no mesmo exercício financeiro. 
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3.3.2 Atividades realizadas 

 Sem atividades informadas no período. Quadros 27 e 28 sem registros. 

Quadro 28 – Quadro de atividades realizadas – NUFIS 3 

Natureza da análise Quantidade Tipo 
Denúncia - - 
Prestação de Contas Anual de Gestores - - 
Sem natureza definida - - 
Prestação de Contas Anual de Governo - - 
Tomada de Contas Especial - - 
Outros processos em que haja necessidade de decisão colegiada TCE - - 
Apreciação da Legalidade dos Atos e Contratos - - 
Representação - - 
Recurso de Revisão - - 
Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal - - 
Outros processos administrativos - - 
Painel de vínculos - - 

Total de análises - - 

Quadro 29 – Quantidade de processos encaminhados da NUFIS 3 ao Relator 

Relator ACFF ROF JJJP ESC JRCF JWLO ABCB OFG MNN Total 
Quantidade - - - - - - - - - - 

3.3.3 Liderança de Fiscalização 8 

3.3.3.1 Atribuições da Unidade 

 Responsável por apreciar as contas, para fins de emissão de parecer prévio, do 
Governador do Estado e dos prefeitos municipais. 

3.3.4 Liderança de Fiscalização 9 

3.3.4.1 Atribuições da Unidade 

 Responsável pela fiscalização das seguintes unidades: Prestação de Contas do Presidente 
da Câmara, Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta, Tomada de Contas 
dos Gestores de Fundos Municipais – SAÚDE / EDUCAÇÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL / 
OUTROS, Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta - 
RPPS, Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta – 
Autarquias / Estatais e Prestação de Contas Anual de Gestão. 

3.3.5 Liderança de Fiscalização 10 

3.3.5.1 Atribuições da Unidade 

 Responsável pela observância dos atos sujeitos a registro, pelo Tribunal de Contas, como 
por exemplo, as concessões de aposentadorias, pensões, reformas, transferências e 
admissões, assim como pela análise dos vínculos dos servidores estaduais e municipais, 
em desacordo com o art. 37, XVI da Constituição Federal. 

3.3.6 Liderança de Fiscalização 11 

3.3.6.1 Atribuições da Unidade 

 Responsável pela análise das contas destinadas às lideranças 08 e 09, cuja apreciação não foram 
realizadas no mesmo exercício financeiro, assim como pelas análises de defesas e recursos. 
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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 em destaque 

A Unidade de Gestão de Pessoas/Ungep, em conjunto com a Administração Superior 
do TCE, deu prosseguimento, no quatro trimestre de 2020, à política de gestão de pessoas 
inovadora e como desafio a pandemia do novo Coronavírus, e seus efeitos nas relações de 
trabalho, na produtividade, além, é claro, na saúde física e mental dos servidores, estagiários 
e colaboradores. 

Com isso a Ungep vem acompanhando, em conjunto com as unidades administrativas 
do Tribunal, o desenvolvimento de ações com o intuito de mitigar os efeitos deletérios da 
pandemia em seus diversos aspectos. 

Dentre estas ações, pode-se citar os Acordos Individuais de Trabalho, instrumento pelo 
qual os servidores em teletrabalho e seus superiores imediatos estabelecem ações e metas a 
serem cumpridas durante a realização do trabalho em casa. É obrigatório aos que são do grupo 
de risco à Covid-19 e facultativo aos demais servidores. 

Em novembro de 2020, entrou em vigor a Portaria TCE nº 817/2020, que trata de 
teletrabalho no âmbito do TCE/MA. A norma tem o intuito de favorecer a motivação e o 
compromisso com os objetivos do Tribunal, aumentar a produtividade e qualidade dos 
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trabalhos desenvolvidos, reduzir os custos e tempo de deslocamento dos servidores até as 
dependências do Tribunal, aumentar a qualidade de vida dos servidores, incrementar e 
estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação, dentre outros 
benefícios oriundos do desenvolvimento das atividades laborais em casa. 

Entrou em vigor,  em dezembro último, a Portaria TCE nº 818, de 27/11/2020, que 
altera os regimes de trabalho no TCE em decorrência dos aumentos de casos de Covid-19, onde 
adota os seguintes regimes: a) Teletrabalho obrigatório para os servidores que fazem parte do 
grupo de risco para Covid-19, tais como idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas 
(diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, etc.); b) Teletrabalho integral ou parcial 
voluntário, aos servidores que optem em cumprir seus deveres funcionais de forma presencial 
nas dependências do Tribunal ou em dias alternados conforme acordado entre a Chefia e seus 
subordinados. 

Com intuito de implementar, monitorar e desenvolver de forma continuada as ações 
das políticas de Gestão de Pessoas, com base nos novos desafios advindos com o novo 
Planejamento Estratégico (Resolução TCE nº 321/2019), e com a implementação da Avaliação 
de Desempenho de todos os servidores do Tribunal, encontra-se em fase final de conclusão a 
criação do Comitê de Gestão de Pessoas, e a definição da composição e de suas atribuições. A 
previsão é entrar em vigor em janeiro de 2021. 

Como forma de tornar mais célere e dinâmica a disponibilização dos servidores que 
possuem os descontos do Fundo  de Benefícios dos Servidores Públicos do Maranhão/ Funben 
– que dá direito a consultas, exames e internações aos servidores efetivos (Funben) e 
exclusivamente comissionados (assistência à saúde) do TCE/MA, e seus dependentes - a 
Ungep, atendendo à solicitação da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência 
Saúde/ Segep, começou em outubro a disponibilizar, via sistema Drive do Google, todos os 
dados funcionais e valores dos descontos dos referidos benefícios. Tal medida serve para que 
a Segep possa atualizar mensalmente os servidores que estão efetivamente contribuindo para 
o Funben.  

4.1.3 Atividades realizadas 

4.1.3.1 Atividades de Qualidade de Vida - SUVID 

A Supervisão de Qualidade de Vida (SUVID), realizou neste trimestre, 549 
(quinhentos e quarenta e nove) atendimentos médico, de enfermagem, odontológico e 
psicossocial para servidores e dependentes do TCE/MA, conforme quadros abaixo: 

Quadro 30 - Atendimentos realizados pelo serviço médico 
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Quadro 31 – Atendimentos realizados pelo serviço odontológico 

 
Obs.: Atendimentos estão reduzidos no período por falta de equipamentos odontológicos. 

Quadro 32 – Atendimentos realizados pelo serviço de enfermagem 

 
Obs.: Atendimentos foram reduzidos no período por conta da pandemia. 

ATENDIMENTOS MÉDICOS – SUBTOTAL 298 
Consultas 223 
Verificação de Pressão arterial 0 
Encaminhamentos 5 
Verificação e solicitação de exames 0 
Receituário 0 
Declaração de Comparecimento 4 
Declaração de Acompanhamento 1 
Atestados Médicos  65 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SUBTOTAL 116 
Atestados Odontológico 1 
Exame consultas 23 
Profilaxia 17 
Flúor 0 
Ionômero 0 
Raspagem 57 
Exodontia 0 
Restauração Resina 14 
Controle de Placa 4 
Selamento Provisório 0 
Restauração de Amálgama 0 
Pulpotomia 0 
Gengivectomia 0 
ATF 0 
Selante 0 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM – SUBTOTAL 63 
Dispensação de medicação oral 36 
Aplicação de injetável 5 
Verificação de Pressão arterial 12 
Curativo 2 
Nebulização 0 
Glicemia capilar 8 
Massagem 0 
Retirada de Pontos 0 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO MÉDICO/ENFERMAGEM/ODONTOLÓGICO 477 
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Quadro 33 - Atividades realizadas pelo serviço social e psicológico 

 

ATIVIDADES DO PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL – SUBTOTAL 63 
Atendimento Social 0 
Acompanhamento de processos de licença médica  8 
Visita hospitalar 0 
Visita Institucional 0 
Visita domiciliar 0 
Atendimentos Psicoterápicos 55 

Quadro 34 - Outras atividades do setor psicossocial 

OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL – SUBTOTAL 9 
Pessoas que receberam preservativos 0 
Bolsas de sangue doadas 9 

Quadro 35 – Total de atendimentos de saúde 

 

ATENDIMENTOS SUVID QTDE 
Atendimentos do serviço médico/enfermagem/odontológico 477 
Atendimentos do serviço social e psicologia 72 

TOTAL DE ATENDIMENTOS SUVID 549 

 

4.1.3.1.1 Outras atividades realizadas 

 A Supervisão de Qualidade de Vida/Suvid está realizando suas atividades de forma 
híbrida; atendimentos e orientações aos servidores e dependentes estão sendo 
realizados de forma presencial e por canais virtuais. Junto a isso, a Unidade conta com 
a execução de reuniões, vídeos e lives sobre temas pertinentes à pandemia da Covid-19, 
além de campanhas mensais. 

 Foram realizados, no quarto Trimestre de 2020, 549 atendimentos para os servidores e 
dependentes do Tribunal de Contas. A equipe multiprofissional da Suvid deu 
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continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado, com produção de material de 
conscientização sobre cuidados com a prevenção do Novo Coronavírus, assim como de 
temas pertinentes à saúde física e mental. 

 Em outubro, em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção do 
câncer de mama, a equipe multiprofissional da Suvid produziu e gravou um vídeo, que 
foi disponibilizado nos canais do TCE/MA, chamando atenção para a necessidade dos 
cuidados preventivos e do tratamento precoce para cura do câncer de mama. 

 No mês de novembro, como parte da campanha do Novembro Azul, foi realizada uma 
entrevista com o médico urologista Dr. Sílvio Moreira sobre a prevenção e tratamento 
do câncer de próstata. A entrevista foi realizada pela médica da Suvid, Dra. Ana Paula 
Pierre de Moraes. Ainda em novembro, foi realizada, no dia 25, a Campanha do Dia do 
Doador de Sangue, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Maranhão/ Hemomar. A Campanha seguiu todos os protocolos de segurança. Foram 
coletadas 28 (vinte e oito) bolsas de sangue. 

 

4.1.3.2 Atividades de Desenvolvimento Funcional – SUDEC 

A Supervisão de Desenvolvimento e Carreira/ Sudec concedeu, no quarto trimestre 
de 2020, especificamente em novembro, 05 (cinco) atos de desenvolvimento funcional aos 
servidores do quadro efetivo do TCE, sendo quatro na modalidade Progressões Funcionais por 
Tempo, com base no art. 14, da Lei nº 11.134/2019, e um Reenquadramento Funcional. 

Quadro 36 – Atos de pessoal relacionados ao desenvolvimento funcional 

ASSUNTO QTDE 
Aprovação de servidor em Estágio Probatório 0 
Reenquadramento Funcional (Lei nº 11.134/2019) 1 
Concessão de Progressão Funcional por tempo de serviço (Lei nº11.134/2019) 4 
Concessão de Promoção  0 
Emissão e contabilização de Formulários de Avaliação Anual de Desempenho 0 

4.1.3.2.1 Outras atividades desenvolvidas pelo SUDEC 

 No quarto trimestre de 2020, foram formalizados 4 (quatro) novos Processos de 
Progressão Funcional por Merecimento que, ao serem efetivadas, contemplarão 28 
(vinte e oito) servidores do quadro de pessoal efetivo da Secretaria do TCE/MA. 

 No quarto trimestre de 2020, realizou-se a contratação de 1 (um) novo estagiário 
oriundo do Processo Seletivo nº 02/2018, que passou a integrar o Programa de Estágio 
Remunerado do TCE/MA. 

 

4.1.3.2.2 Curso de Capacitação 

Não foi realizado nenhum curso de capacitação de competência da Sudec/ Ungep.  A 
Unidade de Gestão de Pessoas, em parceria com a Escola Superior de Controle Externo/ Escex, 
vem apoiando e incentivando a oferta de cursos, seminários, palestras e “conversas” sobre 
diversas temáticas. Contudo, nesta fase de teletrabalho, a ofertas de cursos estão acontecendo 
em parceria do TCE (Escex) com outras Instituições e Tribunais de Contas.  
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4.1.3.2.3 Gestão de Estágio 
 

No quarto trimestre de 2020, com a gestão do Programa de Estágio Remunerado do 
TCE/MA, realizou-se uma despesa trimestral no valor de R$ 124.806,76 (cento e vinte e quatro 
mil, oitocentos e seis reais e setenta e seis centavos). Tal gasto é realizado através de contrato 
com a empresa SUPER ESTÁGIO. 

 

 

Quadro 37 - Gasto trimestral com contrato de estagiários 

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS NÍVEL TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR DESPESA 

Valor pago em bolsa-auxílio 26.467,64 76.789,68 103.257,32 
Valor pago em auxílio-transporte 4.760,00 13.280,40 18.040,40 
Custo Operacional 846,84 2.662,20 3.509,04 

DESPESA TOTAL 124.806,76 

Quadro 38 -  Demonstrativo da força de trabalho em estágio – média mensal 

MÊS NÍVEL TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR CURRICULAR 
Outubro 14 35 0 
Novembro 13 34 0 
Dezembro 13 33 0 

MÉDIA MENSAL  13,33 34,00 0 

 

4.1.3.3 Atividades de Folha de Pagamento – SUFOP 

No decorrer do quarto trimestre de 2020, 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 de todos os servidores e membros. 

 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 
jurisdicionados. 

 A Sufop ainda procedeu cálculo das verbas indenizatórias dos servidores que se 
aposentam e dos Membros (férias e licença-prêmio) para pagamento, conforme 
Resolução TCE nº 254/2018, publicada no diário de 27/09/2016, que disciplina a 
indenização de férias das Autoridades do TCE. 

 A Supervisão de Folha disponibiliza, mensalmente, no sítio do TCE, no link 
“Transparência/ Gestão de Pessoas” (http://mentorh.tce.ma.gov.br/ 
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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 e Receita Federal) da 
guia de recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do TCE, através da 
SEFIP e GFIP, atividade realizada mensalmente, englobando servidores cedidos pelo 
Estado que possuem Regime Jurídico celetista. 

 Em virtude do estado de pandemia e o regime de teletrabalho adotado pelo Tribunal, 
as reuniões (registrada em atas) que eram organizadas pela Supervisora da Folha de 
Pagamento I, juntos com os servidores da Ungep e demais setores envolvidos, para a 
implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (eSocial), foram suspensas. 

 A Sufop analisa e realiza cálculos em processos formados por servidores requerendo 
atualização remuneratória, averbação por tempo de serviço para todos os efeitos, 
dentre outros direitos que implicam em impacto financeiro na remuneração. 

 A Sufop, dando prosseguimento na política da transparência de todas as verbas 
percebidas por servidores e membros, vem disponibilizando, desde janeiro de 2017, 
via Portal da Transparência, as Diárias recebidas mensalmente por autoridades e 
servidores. 

 Mesmo no regime de teletrabalho, as atividades da Folha foram mantidas e todos os 
direitos inerentes aos membros e servidores estão sendo executadas remotamente, e 
em situações especificas, presencialmente, quer através de processos ou gerados 
automaticamente pelo Sistema Mentorh. 

 
No decorrer do quarto trimestre de 2020, ocorreram 8.379 procedimentos nas 

rubricas de vantagens e de descontos, na remuneração de todos os servidores e membros 
desta Corte de Contas, conforme demonstrado no quadro abaixo. Tais fatos, que acarretam 
alterações na folha de pagamento, são originados de atos de pessoal como nomeações e 
exonerações, férias (pagamento do terço constitucional), desenvolvimento funcional dos 
servidores (promoções/ progressões), averbações de Tempo de Serviço, consignações, 
pagamento de indenizações (férias, licença-prêmio) e diárias, atualizações remuneratórias, 
pagamentos de retroativos (folha de rendimentos recebidos cumulativamente/ RRA) etc. 

Quadro 39 – Demonstrativo da movimentação nas rubricas pagas e descontadas 

DESCRIÇÃO VANTAGENS DESCONTO TOTAL 
Inclusão 1027 1639 2.666 
Exclusão 2841 2215 5.056 
Alteração a Maior 29 330 359 
Alteração a Menor 3 146 149 
Sem alteração 61 88 149 

TOTAL 3.961 4.418 8.379 

4.1.3.4 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 



 

35 | P á g i n a  
 

desta Corte de Contas. O SAAP permitirá o acompanhamento eletrônico de todos os 
atos de pessoal realizados nos municípios e órgãos públicos do Estado. O SAAP é 
normatizado pela Instrução Normativa TCE nº 47, de 15/02/2017. 

 No quarto 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. Este novo Sistema passou a controlar em “tempo real” a folha de todos os 
órgãos e entes sob a jurisdição do TCE. 

 A Suape informou diversos processos, requeridos por servidores, referentes a 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, exonerações e deveres como a frequência diária através do ponto 
biométrico, são atividades desempenhadas diariamente por esta Supervisão, que 
elabora a efetivação de tais direitos e deveres através da feitura de Ato e/ ou Portaria 
com posterior registro no Sistema Mentorh e publicação no Diário Eletrônico do TCE. 

 A Suape emite certidões e declarações requeridas por servidores ativos e desligados, 
para junto aos órgãos previdenciários atestar o Tempo de Serviço laborado no TCE 
para fins de obtenção de direitos para aposentadoria e outros fins. 

 Informações à Sudec da situação funcional e cadastral, quanto a processos 
disciplinares, para serem utilizadas em processos de desenvolvimento funcional. 

 No trimestre foram retificados três atos de aposentadoria: Atos nº 6/2016, nº 19/2016 
e nº 3/2017. 

 A Suape, assim como demais setores do TCE-MA, vem trabalhando de forma remota 
(teletrabalho) desde final de março/2020 em decorrência da pandemia do COVID-19 
e, também, em regime de revezamento, desde 06/07/2020. 

 No quarto trimestre houve a retificação do Ato de Nomeação nº 21/2020 do servidor 
Ricardo Costa Nina, relativo à Função de Confiança de Secretário de Tecnologia e 
Inovação. 

Quadro 40 - Atos e registros de pessoal de servidores 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Aposentadoria de membro 0 
Aposentadoria de servidor 0 
Lotação  1 
Alteração de Lotação 10 
Devolução de servidor 0 
Ratificar disposição 2 
Exoneração de Servidor  5 
Nomeação de Servidor 2 
Cessão de servidor 0 

AFASTAMENTOS 
Afastamento servidor para auditoria In Loco 0 
Afastamento Participação em Curso 0 
Afastamento de servidor por Recesso final de ano 21 
Afastamento doação sangue* 0 
Afastamento Viagem Servidores e Membros (Congressos, Cursos etc.) 0 
Afastamento de servidor por casamento 0 
Afastamento para participar audiência, Júri e Outros Serviços para a Justiça 0 
Afastamento por Falecimento de familiares 0 
Afastamento para serviço na Justiça Eleitoral 0 
Afastamento por Acompanhamento de Pessoa da Família (Exames e Consultas)* 1 
Afastamento por Comparecimento em Exames e Consultas* 4 
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Faltas 0 
Faltas: Abonada  0 
Faltas: Justificadas por Atestado Médico*  61 
Faltas Justificadas 0 
Falta Compensada 0 
Férias 51 
Férias: Alteração / Interrupção / Suspensão 55 
Serviço Externo 0 
Viagem à serviço: Diárias para servidor e membro** 0 

LICENÇAS 
Prêmio Assiduidade 12 
Tratamento de Saúde* 5 
Prorrogação Tratamento de Saúde* 3 
Paternidade e Gestante 0 
Tratar de Interesse Particular 0 
Motivo de Doença de Pessoa da Família* 0 

OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS 
Salário Família 0 
Inclusão de dependente para dedução no Imposto de Renda 0 
Inclusão de dependente/FUNBEN / Assistência Saúde 0 
Alteração de Rubrica 0 
Substituição em cargo: Servidor  18 
Substituição em cargo: Membros (Conselheiro-Substituto) 2 
Substituição em cargo - Revogação 0 
Criação de Comissão 0 
Revogar Portaria 0 
Trabalhos Externos 0 
Suspensão Disciplinar 0 
Portarias Administrativas 17 

*Informações da Supervisão de Qualidade de Vida/ SUVID  

** Informação da Folha de Pagamento/SUFOP 

 

Quadro 41 – Atos de movimentação de pessoal emitidos no trimestre 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 
Atos de Nomeação 2 
Atos de Exoneração 5 
Ato de Aposentadoria 3 
Ato de Devolução de Servidor “Requisitado “ 0 

 

Quadro 42 - Andamento processual no trimestre na UNGEP 

PROCESSOS QUE TRAMITARAM NA UNIDADE/SUPERVISÕES TOTAL  
SUAPE 101 
SUFOP 83 
SUVID 22 
SUDEC 75 
UNGEP 259 
UNGEP JURIDICO 5 

4.1.4 Outras atividades  

 A Ungep mantém contato permanente com o Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado do Maranhão/IPREV, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Gestão, 
Patrimônio e Assistência aos Servidores (Segep), responsável pelos atos de 
aposentadoria, bem como análise e emissão de parecer acerca de direitos e deveres 
de servidores, tanto efetivos quanto requisitados,  em assuntos de aposentadoria de 
servidor, averbação de tempo de serviço, solicitação de Abono de Permanência e 
outros processos. 
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 No Portal de Transparência, no sítio do TCE 
(http://site.tce.ma.gov.br/index.php/transparencia/gestao-do-tce/gestao-de-
pessoas), a Unidade de Gestão de Pessoas (em cumprimento à Lei Federal nº 12.527, 
de 18/11/2011, que regula o acesso à informação de todos os cidadãos aos dados  dos 
órgãos e entidades públicas), divulga mensalmente dados do quadro funcional do 
Tribunal, como: relação nominal de todos os servidores e autoridades, relação dos 
servidores por tipo de vínculo funcional, quadro-resumo da movimentação de pessoal, 
relação de ex-servidores etc., bem como a legislação que regulamenta remuneração, 
benefícios, diárias, frequência, tabela remuneratória vigente, dentre outras 
informações de interesse coletivo. 

 A Ungep atua no fornecimento de informações para a Ouvidoria, através de processos 
eletrônicos, referente a manifestações de informações de cidadãos sobre os mais 
diversos assuntos pertinentes à gestão de pessoas. 

 A Ungep, em conjunto com suas Supervisões, vem mantendo contato com a empresa 
desenvolvedora do sistema de RH, o Mentorh, nas adaptações que deverão ocorrer 
em tal sistema para o e-Social, principalmente o Mensageria, que consolidará os dados 
a serem enviados para o sistema do eSocial. 

 Em consonância com a política de valorização dos servidores e estímulo à 
aprendizagem, a Unidade de Gestão de Pessoas vem incentivando, criando e dando 
apoio à Escola Superior de Controle Externo, no que diz respeito ao desenvolvimento 
profissional e pessoal dos servidores. Projetos como “Cutucar é só Começar” e o “Roda 
de Conversa” são exemplos de atividades que visam valorizar o servidor e incentivá-lo 
a um melhor desempenho. 

 A Ungep informa mensalmente para os órgãos de origem, através de ofício, as férias, 
a frequência, ou outros atos de pessoal que envolvem os servidores requisitados à 
disposição do TCE, para que possa ocorrer, no caso das férias dos requisitados do 
Executivo Estadual, o pagamento do terço constitucional. 

 A Unidade de Gestão de Pessoas, no decorrer do ano em curso, vem alinhando o plano 
estratégico estabelecido pela Diretrizes da Atricon (Resolução Atricon nº 13/2018), 
referente à seleção, alocação, retenção e desenvolvimento profissional, ao 
planejamento estratégico do TCE/MA. 

 Durante o período de pandemia do Covid-19, e em virtude do regime de teletrabalho, 
a Ungep vem acompanhando a adaptação dos membros, servidores e estagiários a 
esse novo desafio nas relações de trabalho, promovendo aos colaboradores, além do 
suporte médico-psicológico (através da Supervisão de Qualidade de Vida), uma nova 
visão de execução das atividades sem a perda significativa da produtividade e 
mantendo o engajamento frente aos novos desafios no cumprimento da missão do 
Tribunal.  

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 
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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 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 trimestre, como destaque, as seguintes atividades:  

Quadro 43 - Atividades relacionadas à execução orçamentária e financeira 

ATIVIDADES REALIZADAS QTDE 
Processos de Prestação de Contas por Adiantamento 17 
Ajustes Contábeis 4 
Relatório gerenciais 1 
Processos Administrativos - Acompanhamento e Controle 46 
Adequação qualitativa e quantitativa do orçamento 0 
Processos referentes a multas FUMTEC - análise e despacho 121 
Orientação à jurisdicionado 0 
Orientação à executores 0 

4.2.3 Outras Atividades 

 Elaboração e publicação do Relatório de Gestão Fiscal no Portal das Finanças do TCE e 
SICONFI – STN. 

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 em destaque 

 Utilização, como parâmetro, nos editais e minutas de contrato das disposições 
contidas na Portaria nº409-MPDG, de 21/12/2016. 

 Acréscimo, nos editais, de cláusulas relativas à responsabilidade socioambiental das 
licitantes, conforme art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 

 Implantação e utilização de mecanismos eletrônicos de gestão e fiscalização dos 
contratos do TCE (SCO), bem como do Sistema de Processos Eletrônicos (SPE) para 
todas as contratações do TCE/MA. 

 Estudo e utilização das Medidas Provisórias nº 926/2020, 966/2020, da Lei nº 
13979/2020 e da Lei nº 14.065/set/2020.  

 Estudo e utilização, nos editais, do novo Decreto do Pregão Eletrônico nº 10.024/2019. 

4.3.3 Atividades realizadas 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos gerenciou e executou diversas atividades 
relacionadas às contratações públicas realizadas pelo Tribunal, dentre as quais destaca-se: 
realização de 02 (dois) pregões eletrônicos; emissão de 46 (quarenta e seis) pareceres, dos 
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quais 30 (trinta) foram emitidos pela Assessoria Jurídica junto à COLIC; formalização de 34 
(trinta e quatro) instrumentos contratuais; emissão de 35 (trinta e cinco) comunicações; 06 
(seis) registros de cumprimento de sentença e 29 (vinte e nove) publicações. Das licitações 
realizadas no quarto trimestre, o TCE/MA obteve uma economia de R$ 73.578,10 (setenta e 
três mil, quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos) em relação aos valores inicialmente 
estimados para a contratação. 

Quadro 44 – Atividades relacionadas à licitações e contratos 

MODALIDADE ESPÉCIE QTDE 

PARECERES DA 
SUPEC 

Aditivo de prorrogação 11 
Aditivo de prorrogação/reajuste 1 
Aditivo valor/prazo 0 
Aditivo de valor (acréscimo ou supressão) 0 
Revisão 0 
Repactuação 1 
Reajuste 2 
Outros 1 

TOTAL 16 

COMUNICAÇÕES 

Memorando 5 
Despacho 28 
Ofício 0 
Notificação 2 
Outros 0 

TOTAL 35 

PARECERES  DA 
ASSESSORIA 

JURÍDICA 

Dispensa de licitação 4 
Pagamento de indenização 1 
Aditivos aos contratos 12 
Aplicação de penalidade 0 
Reajuste/revisão/repactuação  3 
Análise da minuta do contrato 1 
Termo de doação 1 
Inexigibilidade de licitação 3 
Termo de adesão 0 
Convênios 2 
Solicitação de adesão à ata de registro de preços 0 
Análise de edital de licitação 1 
Outros 2 

TOTAL 30 

LICITAÇÃO 

Pregão eletrônico 2 
Pregão presencial 0 
Concorrência 0 
Outros 0 

TOTAL 2 

INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS 

Aditivos 16 
Apostilamento 2 
Ata de registro de preços 5 
Contratos 5 
Erratas 0 
Termo de reconhecimento de dívida 6 
Outros 0 

TOTAL 34 

PROCESSOS DE 
APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE 

Notificações / Relatórios De Defesa / Relatórios De Recurso/ Termos De 
Aplicação De Penalidade 2 

TOTAL 2 

OUTROS Registro De Cumprimento De Sentença 6 

TOTAL 6 
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Quadro 45 – Publicações de licitação 

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE 
Avisos de Licitação* 1 
Resenhas 25 
Outros** 3 

TOTAL 29 
* Trata-se da publicação do PE 011/2020. 

** Cabe observar que se trata da publicação das homologações dos Pregões 009/2020, 010/2020 e 011/2020. 
 

Quadro 46 – Detalhamento das licitações realizadas 

PROCESSO IDENTIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO OBJETO VALOR 

ESTIMADO 
VALOR 

ADJUDICADO ECONOMIA ADJUDICATÁRIO(S) 

4635/2020 PE 010/2020 

Registro de Preços para 
eventual aquisição de 
materiais de consumo 
(papel A4, máscara 
descartável e gás GLP) 

124.686,60 57.994,00 66.692,60 

Sucesso Com e 
Serv Eirelli/ Sagati 
Com. De Equip./ 
Peixoto & Sobreira 
Ltda 

5063/2020 PE 011/2020 
Registro de Preços para 
manutenção corretiva 
de Central Telefônica 

39.885,50 33.000,00 6.885,50 
ASCOT 
Telecomunicações 
LTDA 

VALOR TOTAL ADJUDICADO 164.572,10 90.994,00 73.578,10   
 

Quadro 47 – Demonstrativo das contratações diretas 

PROCESSO OBJETO VALOR ANUAL 
CONTRATADO (R$) 

CONTRATAÇÃO 
DIRETA 

CONTRATADO 

5885/2020 Aquisição de dispositivos para 
janelas do prédio II 789,50 Dispensa/ Valor Centro Elétrico 

6649/2020 
Contratação de sistema de ar-
condicionado do Prédio II 

43.513,50 (valor 
referente a 6 meses) Dispensa/ Valor 

J.C. Pereira Climatização 
e Manutenção 

6558/2020 
Serviços de licença de uso de 
plataforma de colaboração em 
Nuvens 

16.200,00 Dispensa/ Valor Safetec Informática 

6091/2020 
Curso On-line (Plano de 
Capacitação) 16.200,00 Inexigibilidade 

Alura Comércio de Livros 
e Treinamentos 

6108/2020 
Prestação de Serviços de 
manutenção do Sistema Integrado 
de Gestão e Patrimônio-E-MAT 

53.113,22 Inexigibilidade Consult Informática LTDA 

5401/2020 Contratação de serviços de 
consulta a bancos de dados 

36.598,00 Inexigibilidade SERPRO 

5426/2020 
Contratação de leiloeiro (para 
leilão de 5 veículos do TCE) * 0,00 Dispensa/ Valor - 

VALOR TOTAL CONTRATADO 122.900,72   
*Todos os interessados apresentaram o percentual zero, razão pela qual a escolha ocorrerá por sorteio, em janeiro/2021. 
Assim, ainda não houve a efetiva contratação (e não há ainda o nome do contratado). 

 

4.3.4. Outras atividades 

 Elaboração de Edital de Licitação; análise de termos de referência e projetos básicos, 
fase interna e externa da licitação; alimentação e acompanhamento dos diversos 
sistemas de controle (SACOP, SCO, Transparência, Publicações etc.). 

 Gestão/ gerenciamento de todos os contratos/ convênios em que o TCE é parte. 
Análise e emissão de parecer sobre reajuste, repactuação, revisão, aditivos, 
apostilamentos, termo de reconhecimento de dívida etc.; publicação de nota de 
empenho/ contrato/ aditivo; elaboração de aditivo/ apostilamento/ termo de 
reconhecimento de dívida; elaboração e análise de defesa/ análise de recurso 
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(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, por terceiros (cidadãos) ou licitantes, 
sobre licitações de outros órgãos feitos pelo corpo técnico deste Tribunal. 

 Responder eventuais Auditorias realizadas pelo Controle Externo. 
 

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 Atividades realizadas 

4.4.2.1 Gestão Patrimonial 

Quadro 48 – Demonstrativo de aquisição de material de consumo 

N° PROCESSO EMPRESAS(S) OBJETO VALOR 
201/2019 SV de S Ferreira Material de consumo - ARP 022/2019 R$ 5.896,68 
140/2019 Nova Ind. Com. Serv. Ltda Blocos e envelopes - ARP 009/2020 R$ 3.344,06 
456/2020 L H  Durans Pinheiro Água mineral sem gás - ARP 011/2020 R$ 7.598,50 
456/2020 F A S M Service Eireli Açúcar, café e leite em pó - ARP 012/2020 R$ 6.138,74 
9413/2019 One Serviços e Empreendimentos Papel higiênico e papel toalha - ARP 006/2020 R$ 10.075,50 

TOTAL R$ 33.053,48 

 

Quadro 49 - Demonstrativo de aquisição de material permanente 

N° PROCESSO EMPRESAS(S) OBJETO VALOR 
- (sem aquisições no período) - - 

TOTAL R$ 0,00 
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Quadro 50 – Concessão de suprimento de fundos (adiantamento) 

N.º PROCESSO SERVIDOR MATRÍCULA VALOR 
5980/2020 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 R$ 2.000,00 

TOTAL R$ 2.000,00 

4.4.3 Outras Atividades 

 Durante o quarto trimestre de 2020, foram realizados procedimentos administrativos 
referentes à cotação de preços, elaboração de termos de referências, levantamento 
de demandas para eventual e futura contratação de materiais de consumo e bens 
permanentes, recebimento e conferência de materiais de consumo e permanentes, 
lançamentos de notas fiscais no sistema de controle próprio do Tribunal - E-MAT e 
distribuição de materiais de consumo aos diversos setores conforme as demandas.   

 Inclusão e alteração de usuários no sistema E-mat. 
 Lançamento de notas fiscais de bens permanentes no sistema SIGA. 
 Realização de cadastro de fornecedores.  
 Remanejamento de bens entre setores do Tribunal. 

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 Atividades realizadas 

Quadro 51 -  Dados de consumo e registros atinentes à infraestrutura 

ITENS OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL  
Cópias xerográficas (Unid.) 1.595 1.207 1.468 4.270 
Encadernações (Unid.) 0 0 0 0 
Energia Elétrica (Equatorial)  R$ 74.157,53 R$ 73.323,71 R$ 73.692,83 R$ 221.174,07 
Água (CAEMA) R$ 5.276,53 R$ 5.276,53 aguardando fatura  R$ 10.553,06 (*) 
Telefonia Fixa (Claro)  R$ 2.737,23 aguardando fatura aguardando fatura  R$ 2.737,23 (*) 
Telefonia Móvel (Claro)  R$ 5.060,44 aguardando fatura aguardando fatura  R$ 5.060,44 (*) 
Manutenção Tel. Fixa (Ascot Com.) sem contrato sem contrato aguardando fatura (**) 
Manutenção de PABX (Forte Eng.)  R$ 999,22 R$ 999,22 R$ 999,22 R$ 2.997,66 
Entrada de Visitantes (Unid.) 362 237 117 716 

* Totais somente parciais, em virtude do não aporte e/ou processamento completo das últimas faturas, o que pode ocorrer em 
virtude da mudança de exercício anual. Aguarda-se o recebimento para lançamento em relatório completo do último exercício. 
** Sem lançamento de qualquer totalização, em virtude ausência de contrato nos meses de outubro e novembro e/ou do 
processamento da fatura do mês de dezembro. Aguarda-se recebimento para lançamento em relatório completo do último 
exercício. 
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Quadro 52 -  Evolução mensal do serviço de cópias e encadernações 

 

Quadro 53 -  Evolução mensal do consumo de energia elétrica e telefonia móvel 

 

Quadro 54 -  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 a instalação de cabo de força para remanejamento de ar-
condicionado para Salas da Presidência, SUFOP, UNGEP e Assessoria do Jurídica, e a 
retirada de aparelhos tipo split da Ouvidoria e do antigo gabinete de conselheiro e 
realocados na COSES e SEGER. 

 Acompanhamento e fiscalização mensal de serviços de manutenção corretiva, 
preventiva e emergencial no sistema de transporte vertical (elevadores). 

 Acompanhamento e fiscalização mensal da prestação de fornecimento de energia 
elétrica. 
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 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. 

 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 

 Substituição de anel de vedação e parafusos de fixação do banheiro da UNGEP, no 
Prédio l do TCE-MA. 

 Instalação de cuba no banheiro do térreo do Prédio Sede do TCE-MA. 
 Substituição de torneiras, sifões e válvulas de descarga do banheiro masculino e 

feminino, no térreo do Prédio l do TCE-MA. 
 Conserto das bombas do sistema de água fria, do Prédio ll do TCE-MA. 
 Reparo do sistema de recalque para o Prédio ll do TCE-MA. 
 Desobstrução e limpeza de caixa 4x2 devido a infestação de cupins, com substituição 

de interruptor na sala de protocolo, do Prédio ll do TCE-MA. 
 Substituição de reatores das luminárias do estacionamento, do Prédio ll do TCE-MA. 

4.5.2.2 Supervisão de Serviços de Arquitetura – SUARQ 

4.5.2.2.1 Área de Planejamento Arquitetônico e Consultoria 

 Início de elaboração de processo para aquisição de peças expositórias para o Memorial 
do TCE-MA, a partir do acordado nas reuniões conjuntas da equipe de “Exposição de 
Lançamento da Pedra Fundamental do Memorial”. 

 Apoio e supervisão arquitetônica de adaptação de layouts, destacando-se a supervisão 
de conformidade de layout na mudança de todo o serviço de protocolo, para 
funcionamento integral da Coordenadoria de Tramitação Processual - CTPRO no 
Prédio Anexo. 

 Elaboração de análise arquitetônica embrionária, por prévia de áreas implantadas, de 
agenciamento de salas de setores do prédio sede em áreas do prédio anexo; sem ainda 
conformação de espaços alocados, visando atendimento a simples consulta 
administrativa. 

 Acompanhamento e recebimento de fiscalização de serviços de instalação com 
fornecimento de persianas e bandôs contratados. 

4.5.2.2.2 Acompanhamento Técnico Arquitetônico em Serviços e Obras realizadas no TCE/MA 

 Finalização do acompanhamento técnico e recebimento oficial dos serviços de 
confecção e instalação de marcenaria, integrantes da 4ª Ordem de Serviço da 1ª 
contratação realizada. Todas as montagens foram concluídas nos consultórios médicos 
e odontológicos, enfermaria, consultório psicológico, sala de dinâmica, cozinha e 
depósito do refeitório, além de gabinetes de toaletes individuais no 1º pavimento do 
prédio anexo. 

 Emissão da Ordem Única de Serviço, da 2ª contratação de instalação com 
fornecimento de marcenaria, com previsão de montagem local das peças para o final 
do ano. Contudo, devido medidas protetivas para controle da pandemia, com restrição 
de quadro de apoio técnico na sede e de acessos em recintos, a montagem ficou 
postergada para o ano seguinte. Até o momento a fiscalização da SUARQ se ateve ao 
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controle da produção em oficina, promovendo encontros na sede para retirada das 
dúvidas na confecção, que será por camadas/ sequências: marcenaria básica, pedras 
de granito, acessórios metálicos e vidros. 

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  

 Mudança do Protocolo, do Prédio l para Prédio ll do TCE-MA. 
 Mudança da COPAT para antiga Sala de Protocolo, no Prédio l do TCE-MA. 
 Consertos de móveis e utensílios do Protocolo e COPAT, do TCE-MA. 
 Consertos e trocas de trincos, fechaduras e molas do tipo batedor na NUFIS e SUTEC. 
 Consertos de persianas na NUFIS 1 e NUFIS 2, do TCE-MA. 

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. 

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 

716(setecentos e dezesseis) visitantes, os quais foram orientados até a chegada aos 
seus referidos destinos. 

 Foram feitas 05 (cinco) autorizações de permanência, dando acesso a 6 (seis) pessoas 
permanecerem na sede fora do horário de expediente convencional (08:00 às 14:00h). 

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. 
 Apoio à ESCEX – Escola Superior de Controle Externo, em eventos no auditório e 

laboratórios, quando ocorridos. 

4.5.2.3.5 Área de Serviços Gerais   

 Locomoção reduzida de processos físicos 
 Reposição de água e copos nos bebedouros 
 Transporte reduzido de mobílias diversas 
 Entrega reduzida 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 

 Realização de serviços de manutenção das condições de habilitação da frota, como 
reabastecimento e higienizações, sobretudo para controle de mofo, em função de 
continuidade de uso reduzido. 

 Manutenção das medidas de rodízio de uso nos veículos na sede, de forma que todos 
tenham utilização rotativa frente as demandas apresentadas. 

 Continuidade das rotinas preventivas de combate ao novo coronavírus durante os 
trajetos, tais como a sanitização constante nas peças de contato dos veículos, como 
maçanetas, puxadores e afins, através do uso do álcool em gel 70°, assim como o 
controle de uso de máscaras por parte tanto de motoristas quanto de passageiros. 

 Assessoria técnica prestada no andamento dos processos atinentes à SUSET, tais 
como: seguro de frota, leilão de veículos e renovação de prestação de serviços de 
manutenção veicular. 

4.5.2.4.2 Área de Prestação de Serviços de Transporte 

 Serviços de transporte de servidores do TCE-MA para realização de atividades 
específicas no perímetro municipal, a partir de solicitações prévias.      

     
6.3 – Área de Controle de Quilometragem     

Quadro 55 - Quilometragem da frota de veículos 

MÊS TOTAL KM RODADOS 
Outubro 2543 
Novembro 2012 
Dezembro 903 

Total de quilometragem do trimestre 5458 

Quadro 56 - Gastos com manutenção de frota de veículos 

 
TIPO DE DESPESA OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL  

Despesas com Manut. e Reposição de Peças e Acessórios R$ 1.529,00 R$ 1.529,00 R$ 1.529,00 R$ 4.587,00 
Despesas com Consumo de Combustíveis e Lubrificantes  R$ 3.449,40 R$ 3.341,60 R$ 3.051,80 R$ 9.842,80 
Despesas com Locação de Veículos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Despesas com Aquisição de Novos Veículos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Total Geral de Despesas do 4º Trimestre de 2020 R$ 4.978,40 R$ 4.870,60 R$ 4.580,80 R$ 14.429,80 
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5 ATIVIDADES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

5.1 Secretaria de Tecnologia e Inovação (SETIN)  

5.1.1 Atribuições da Unidade 

 Compete à Secretaria de Tecnologia e Inovação do TCE/MA planejar, organizar, dirigir, 
controlar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades do Comitê de Tecnologia 
(TECNO), Comitê de Inovação (INOVA) e da Gerência de Tecnologia da Informação (GETEC), 
provendo-os de orientação e meios necessários ao bom desempenho de suas atividades  

5.2 Gerência de Tecnologia da Informação (GETEC)  

5.2.1 Atribuições da Unidade 

 Implementar políticas e diretrizes de tecnologia da informação e acompanhar as ações dela 
decorrentes, de modo a dotar o Tribunal e as unidades da Secretaria do Tribunal de 
atividades e de soluções corporativas, que permitam a produção, o armazenamento, a 
transmissão, o acesso e uso da informação, inclusive para fins de atendimento à Lei 12.527, 
de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), de modo a contribuir com a 
implementação das estratégias e dos resultados da organização.  

5.2.2 Atividades realizadas 

Quadro 57 - Softwares em desenvolvimento 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 
SINC - Sistema de Informações para Controle: modelagem, criação do banco de dados, desenvolvimento do sistema. 
Autentica – Cliente: atualização de interface para inclusão de respostas de comunicações. 
Autentica – Administrador: Remodelagem e implementação da tela de criação de novas comunicações. 
Serviços de Comunicação e E-mails: Implementação do serviço de criação de comunicações utilizando o Kafka; 
implementação do serviço de criação de novos e-mails utilizando o Kafka. 
SACOP: Criação de relatórios gerenciais; atualizações de usabilidade e segurança. 
SAOP: Desenvolvimento do sistema; criação Banco de Dados; desempenho; desenvolvimento inicial do projeto e modelagem 
de banco de dados. Funcionalidade implementadas: Login de usuário com autenticação; criação e gerenciamento de acordos 
de trabalho; gerador de termo de responsabilidade; criação e gerenciamento de planos de trabalho; dashboard para 
acompanhamento de atividades; upload de registros de desempenho; implementação inicial de avaliação de desempenho. 
SPE Contingenciamento: Gerenciar usuários de acordo com as solicitações registradas (alterar senha, acrescentar e-mail, 
trocar de setor etc.); verificação e correção de erros na view do sistema; distribuir as relatorias de processo segundo 
documento aprovado em plenário para 2021; adicionar alerta na caixa de análise; atualizar os templates de ofícios ACD; corrigir 
relatório de votos; colocar template de documentos como opcional. 
SPE Inovação: Organizar templates de documentos; criar relatório de processos sem deliberação; desenvolver funcionalidade 
‘Recuperar Senha’; criar funcionalidade para gerar Dossiê Citação; desenvolvimento de funcionalidade que possibilita a 
inclusão e gerenciamento de documentos de sessão. 
Sophia/ Portal da ESCEX: Implementação de funcionalidade que possibilita a inclusão e gerenciamento de vídeos no portal da 
Escola; layout responsivo no portal; criação da lista prévia para eventos fechados; geração de certificados com Qrcode; criação 
de uma assistente para auxiliar os usuários no gerenciamento do sistema. 
IEGE: Criação do sistema inicial; inserção de documentos em pdf com dados como o questionário e orientações para utilização. 
IEGM – Validação: Criação do fluxo de upload e download de documentos para validação; criação de relatório em tela sobre 
o recebimento de documentos; atualizações de estabilidade e usabilidade; atualização no fluxo de recebimento de arquivos. 
IEGM – Importação: Inclusão dos dados de São Paulo referentes a 2015/2016 (apenas resultados); inclusão de informações 
sobre os arquivos recebidos para acompanhamento facilitado; versionamento por ano e término de implementação do ano 
de 2020; validação de importação. 
IEGM – Utilidades: Novos reajustes para os cálculos em 2020; atualização da para as páginas de relatórios e cálculos; validação 
inicial de cálculo. 
SPEAPP – Manutenção: Levantamento de alvos de manutenção imediata e possíveis melhorias. 
SUVID: Atualização do sistema para novas tecnologias (vue.js e Spring Boot). 
ePCA - Sistema de Prestação de Contas Anual Eletrônica: Refatoração de código para aumentar a qualidade do mesmo; 
adequação à nova instrução normativa que trata sobre a prestação de contas do ano de 2020. 
Publicação: Novo sistema para gerenciamento das publicações; remodelagem do sistema; fusão dos sistemas ‘Publicação’, 
‘SGDP’ e ‘Sanção’; novas páginas públicas de consulta para o site; integração com o novo sistema de Diário Oficial. 
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Quadro 58 - Atividades de suporte realizadas 

ATIVIDADES DE SUPORTE 
Manutenção de Storage de altíssima performance SSD 
Manutenção do sistema de roteamento BGP 
Suporte e manutenção do firewall 
Suporte e manutenção da página do TCE 
Suporte e manutenção do serviço de e-mail (ZIMBRA) 
Configuração e manutenção da interligação de rede do novo prédio 
Acompanhamento e configuração do banco de dados postgresSLQ para migração do BD Oracle 
Manutenção do sistema de base de conhecimento 
Instalação e configuração do servidor de backup BACULA 
Configuração do serviço Google Drive para realização de backups 
Configuração do ZABBIX para envio de alertas via Telegram 
Recuperação de backup da base de dados de produção 

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

de serviços terceirizados de TI, de solução integrada com fornecimento de ativos 
(computadores, notebooks e impressoras) e com prestação de serviços de atendimento aos 
usuários internos, a unidade de Supervisão do Atendimento ao Usuário deu continuidade à 
fiscalização na distribuição e prestação dos serviços da empresa contratada, acompanhando a 
gestão do parque de computadores ativos novos e dos legados (computadores, notebooks e 
impressoras). 

Em função da contratação de outsourcing, atualmente estão presentes no parque de 
informática 600 (seiscentos) computadores, 50 (cinquenta) notebooks e 65 (sessenta e cinco) 
impressoras multifuncionais, todos ativos novos, que totalizam 715 (setecentos e quinze) 
equipamentos de informática. 

Neste quarto trimestre, em face da atuação da empresa contratada, foi realizada 
pesquisa acerca da qualidade do atendimento prestado aos usuários. De um total de 540 
(quinhentos e quarenta) pesquisados, 02 (dois) usuários ficaram muito insatisfeitos, 01 (um) 
foi indiferente, 224 (duzentos e vinte e quatro) ficaram satisfeitos e 63 (sessenta e três) ficaram 
muito satisfeitos. 

Quadro 59 - Atendimentos de TI a usuários internos 

ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS INTERNOS DO TCE/MA QUANTIDADE 
Atendimento ao usuário em OUTUBRO 180 
Atendimento ao usuário em NOVEMBRO 259 
Atendimento ao usuário em DEZEMBRO 101 

TOTAL 540 

Quadro 60 - 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 
Remanejamento dos computadores do CTPRO e COPAT 
Monitoramento do WhatsApp da central de serviços 
Fiscalização, supervisão e monitoração da central de serviços (Microcity) 
Suporte aos usuários do sistema dos correios SIGEP no CTPRO 
Monitoramento do sistema de gerenciamento de incidentes - CA Service Desk Manager  
Manutenção preventiva nos computadores, notebook e impressoras 
Remanejamento de computadores entre setores do prédio sede e anexo 
Organização do cabeamento dos racks  
Ativação de pontos de rede do prédio anexo 
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5.2.3 Outras atividades desenvolvidas pela SUTEC 

Quadro 61 – Outras atividades da Gerência de Tecnologia 

OUTRAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIDAS 
Criação de contas de acesso ao domínio (rede), e-mail corporativo e sistemas internos do TCE 
Manutenção do sistema de CFTV 
Substituição de 03 (três) notebooks do contrato que apresentaram defeito na webcam 
Instalação de webcams nos computadores de diversos gestores do TCE 
Ativação de pontos de telefone  
Substituição de 02 (dois) teclados de notebooks legados do TCE 

 
Conforme os registros de impressão de páginas, o TCE atingiu o volume total de 

128.207 mil páginas impressas registradas, em um parque de 92 impressoras laser 
identificadas no PaperCut.  

Quadro 62 – Relatório de páginas impressas no trimestre 
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6 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO 

6.1 Assessoria de Comunicação e Mídia (ASCOM) 

6.1.1 Atribuições da Unidade 

 O TCE/MA vem constantemente informando a sociedade da importância do controle 
externo, divulgando sua missão institucional e suas principais ações de fiscalização. Neste 
papel, destaca-se a atuação da Assessoria de Comunicação (ASCOM). Suas atividades 
envolvem o envio de releases para a imprensa, a produção de matérias para internet e 
intranet e a elaboração de revistas e informativos, entre outros. 

6.1.2 Atividades realizadas 

Neste quarto trimestre de 2020, a Ascom realizou as seguintes atividades: 

 Elaboração de matérias para o site criado pelo TCE/MA, para a divulgação da atuação 
da instituição durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

 Elaboração de cartazes eletrônicos para campanha informativa de orientação aos 
servidores sobre as medidas preventivas que devem ser adotadas para evitar a 
disseminação do Coronavírus no ambiente de trabalho do TCE. 

 Participação nas reuniões de trabalho realizadas pela Secretaria Geral do TCE para 
analisar as estratégias adotadas pela instituição no período da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19). 

 Participação em reunião de trabalho realizada pela Unidade de Gestão de Pessoas para 
planejamento de programas de lives da Suvid. 

 Divulgação e cobertura de todas as lives realizadas pelo TCE durante o período da 
pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

 Agendamento e acompanhamento de entrevistas realizadas por veículo de 
comunicação para divulgação das atividades de fiscalizações do TCE, realizadas 
durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19).  

 Elaboração de matérias informativas para a internet e a intranet do TCE. 
 Alimentação das redes sociais do TCE com matérias e informações relevantes para os 

servidores, sociedade e fiscalizados. 
 Divulgação e cobertura de todas as atividades promovidas pela Escex no quarto 

trimestre de 2020. 
 Elaboração de vídeos informativos sobre medidas preventivas que devem ser seguidas 

pelos servidores durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 
 Acompanhamento das sessões do Pleno, realizadas em sistema de teleconferência, e 

divulgação dos resultados que geraram notícia, tanto no site do TCE quanto nos 
veículos de comunicação. 

6.1.3 Matérias de destaque publicadas 

TCE e Sebrae produzem vídeo-aulas sobre Pregão Eletrônico 

Com a publicação do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o Pregão Eletrônico, 
antes considerado método preferencial de aquisição pela administração, agora é obrigatório 
para os órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações e fundos 
especiais, e também aos entes que utilizam recursos federais. 
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Publicado em 02 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1658-tce-e-sebrae-produzem-videoaulas-sobre-pregao-
eletronico  

TCE, CGU e MP cobram de gestores municipais esclarecimentos sobre medidas de combate 
ao recebimento irregular de auxílio emergencial 

Até a próxima quarta-feira (07/10), gestores municipais de todo o Maranhão receberão ofício 
circular do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), Controladoria Geral da União (CGU-MA) e 
Ministério Público Estadual (MPE) solicitando informações sobre as medidas adotadas pelas 
administrações municipais para coibir o recebimento indevido do auxílio emergencial 
liberado pelo governo federal no contexto da pandemia do novo coronavírus.  

Publicado em 02 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1830-tce-cgu-e-mp-cobram-de-gestores-
municipais-esclarecimentos-sobre-medidas-de-combate-ao-recebimento-irregular-de-
auxilio-emergencial  

Sebrae lança Guia do Candidato Empreendedor 

A elaboração e a implementação de ações que estimulem o desenvolvimento 
socioeconômico dos municípios é um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores 
públicos brasileiros. A proximidade de mais um processo eleitoral evidencia a necessidade de 
que os futuros gestores municipais fundamentem suas medidas administrativas em planos de 
governo consistentes e capazes de apresentar alternativas aos principais problemas 
vivenciados pelos cidadãos.  

Publicado em 07 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1829-sebrae-lanca-guia-do-candidato-
empreendedor  

Gestores de fundos são condenados a devolver mais de R$ 9 milhões 

A ausência de documentos comprobatórios de despesa na prestação de contas do Fundo 
Municipal de Saúde (FMS) de Cantanhede, exercício de 2011, resultou na condenação de 
Antônio Emetério Batista e Manoel Erivaldo Caldas dos Santos, à devolução de recursos no 
total de R$ 7,2 milhões, além do pagamento de multas no total de R$ 16,5 mil. As contas do 
FMS do município receberam julgamento irregular. Cabe recurso.  

Publicado em 07 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1828-gestores-de-fundos-sao-condenados-a-
devolver-mais-de-r-9-milhoes  

Secretaria de Tecnologia e Inovação implanta a Central de Serviços 

A Secretaria de Tecnologia e Inovação, implantou a Central de Serviços, uma ferramenta que 
gerencia, de forma centralizada, todas as demandas destinadas à SETIN. A plataforma reúne 
um conjunto de recursos humanos e tecnológicos dedicados a assistência e/ou suporte aos 
usuários internos de serviços oferecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.  

Publicado em 09 de outubro de 2020 



 

52 | P á g i n a  
 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1850-secretaria-de-tecnologia-e-inovacao-
implanta-a-central-de-servicos  

TCE desenvolve software robô para acompanhar informações de gestores ao Siconfi  

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

Publicado em 13 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1570-tce-desenvolve-software-robo-para-
acompanhar-informacoes-de-gestores-ao-siconfi  

Web Série "A Administração Pública em debate” apresentará hoje, 15, palestra com o tema 
“Análise dos acórdãos mais relevantes proferidos pelo TCU na área de Licitação e 
Contratos” 

A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Escex) 
informa que será realizado hoje, 15, às 17h, mais um episódio da Web Série “A 
Administração Pública em debate”. O tema do evento de hoje será “Análise dos acórdãos 
mais relevantes proferidos pelo TCU na área de Licitação e Contratos”, apresentado pelo 
professor Luiz Felipe Bezerra. 

Publicado em 15 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1849-web-serie-a-administracao-publica-em-
debate-apresentara-hoje-15-palestra-com-o-tema-analise-dos-acordaos-mais-relevantes-
proferidos-pelo-tcu-na-area-de-licitacao-e-contratos  

Pleno do TCE ratifica decisão que retira Júlio Matos da lista de “inelegíveis” 

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) ratificou, na sessão desta quarta-feira 
(14), a Medida Cautelar nº 011/2020, concedida no último dia 08 pelo conselheiro 
Washington Luiz Oliveira no contexto do processo que trata da prestação de contas da 
Maternidade Benedito Leite, referente ao exercício de 2007. As contas são de 
responsabilidade de Júlio César de Souza Matos.  

Publicado em 15 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1571-pleno-do-tce-ratifica-decisao-que-retira-
julio-matos-da-lista-de-inelegiveis  

Escex promoverá Webinários “O papel dos Conselhos Municipais na perspectiva do 
controle externo” 

A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Escex) 
realizará, no dia 22 de outubro, o Webinários “O papel dos Conselhos Municipais na 
perspectiva do controle externo”.  

Publicado em 15 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1573-escex-promovera-webnario-o-papel-dos-
conselhos-municipais-na-perspectiva-do-controle-externo  
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Validação do IEGM será online por conta da pandemia do coronavírus 

O Tribunal de Contas do Estado começou nessa semana a divulgar o calendário de validação 
do Índice de Efetividade da Gestão Pública – 2019, que teve seu prazo final de entrega no 
último dia 18/06, juntamente com as prestações de contas anuais.  

Publicado em 16 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1572-validacao-do-iegm-sera-online-por-
conta-da-pandemia-do-coronavirus  

Prefeituras descumprem normas relativas aos Portais de Transparência 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) realizou mais uma avaliação dos Portais da 
Transparência das prefeituras, câmaras municipais e órgãos da administração estadual. 
Trata-se da primeira avaliação após a entrada em vigor da Instrução Normativa do TCE n° 59, 
que introduziu modificação na metodologia de avaliação com o objetivo de torná-la mais 
abrangente e efetiva.  

Publicado em 19 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1848-prefeituras-descumprem-normas-
relativas-aos-portais-de-transparencia  

Avaliação do TCE identifica Portais da Transparência fora do padrão 

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

Publicado em 20 de outubro de 2020 

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

Pleno do TCE desaprova prestações de contas 

O Pleno do TCE desaprovou, em sessão realizada nesta quarta-feira, 21/10, a prestação de 
contas apresentada pelo seguinte gestor municipal: Josenewton Guimarães Damasceno 
(Graça Aranha/2017).  

Publicado em 21 de outubro 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1846-21102020 

TCE aprova prestação de contas anual do Governador do Estado 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) em Sessão Plenária Extraordinária realizada na 
manhã de hoje, 21/10, aprovou a prestação de contas do Governador do Estado, exercício 
financeiro de 2017, sob a responsabilidade de Flávio Dino de Castro e Costa.  

Publicado em 21 de outubro 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1575-tce-aprova-prestacao-de-contas-anual-
do-governador-do-estado  
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Secretaria de Fiscalização publica cartilha de alerta aos gestores no final de mandato 

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

Publicado em 22 de outubro de 2020 

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

TCE institui Índice de Efetividade da Gestão Estadual 

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

Publicado em 22 de outubro 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1609-tce-institui-o-indice-de-efetividade-da-
gestao-estadual  

TCE, PGJ e CGU solicitam informações sobre providências adotadas para a devolução de 
auxílio emergencial recebido indevidamente por servidores públicos maranhenses 

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

Publicado em 23 de outubro 2020 

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

Pleno do TCE desaprova prestação de contas de gestores públicos 

Foi realizada na manhã desta quarta-feira, 28/10, a 37ª sessão Ordinária do Pleno do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-MA). Foram desaprovadas as contas apresentadas por Raimundo 
Soares do Nascimento (Alcântara/2012). 

Publicado em 28 de outubro 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1607-pleno-do-tce-desaprova-prestacao-de-
contas-de-gestores-publicos  

TCE inicia trabalhos para criação de informativo de precedentes da instituição 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) iniciou os trabalhos para a criação do informativo 
de precedentes que reunirá todas as decisões da Corte de Contas maranhense com o 
objetivo de sistematizar a jurisprudência da instituição.  
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Publicado em 29 de outubro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1606-tce-inicia-trabalhos-para-criacao-de-
informativo-de-precedentes-da-instituicao  

Pleno do TCE desaprova contas de gestores públicos 

Os conselheiros e procuradores do Ministério Público de Contas do TCE, em Sessão Plenária 
realizada na manhã desta quarta-feira, 04/11, desaprovaram as prestações de contas 
apresentadas ao órgão de controle externo pelos seguintes gestores públicos: João de Fátima 
Pereira (Monção/2013); Joserlene Silva Bezerra de Araújo (São João do Sóter/2017) e Maria 
José Gama Alhadef (Penalva/2009), com débito de R$ 73.720,00 e multa de R$ 10.000,00.  

Publicado em 04 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1657-pleno-tce-desaprova-contas-gestores-
publicos  

TCE prorroga prazo de validade de processo seletivo para Estágio Remunerado 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) prorrogou o prazo de validade do Processo Seletivo 
para Estágio Remunerado da instituição normatizado pelo Edital n° 02/2018, de 08 de 
setembro de 2018. A portaria com a medida foi publicada na edição de hoje, 04/11, do Diário 
Oficial Eletrônico da Corte de Contas maranhense.  

Publicado em 04 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1656-tce-prorroga-prazo-de-validade-de-
processo-seletivo-para-estagio-remunerado  

Conselheiro substituto do TCE publica livro que aborda legitimidade do gasto público no 
Brasil 

A Editora Blucher, de São Paulo, lançou na segunda-feira, 09/11, em meio eletrônico, o livro 
“A legitimidade do gasto governamental no Brasil: as condições de possibilidade do controle 
externo pelo Tribunal de Contas da União após a Constituição Federal de 1988”, de autoria 
do conselheiro-substituto do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), Antônio 
Blecaute Costa Barbosa.  

Publicado em 10 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1655-conselheiro-antonio-blecaute-lanca-o-
livro-a-legitimidade-do-gasto-governamental-no-brasil-as-condicoes-de-possibilidade-do-
controle-externo-pelo-tribunal-de-contas-da-uniao-apos-a-constituicao-federal-de-1988  

Secretário de Fiscalização do TCE proferirá palestra no VI Congresso Internacional de 
Controle e Políticas Públicas 

O Instituto Rui Barbosa (IRB), instituição que auxilia os Tribunais de Contas brasileiros no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas atividades, realizará nos dias 23 e 24 de 
novembro o “VI Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas”.  

Publicado em 12 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1654-secretario-de-fiscalizacao-do-tce-
proferira-palestra-no-vi-congresso-internacional-de-controle-e-politicas-publicas 



 

56 | P á g i n a  
 

Reunião com Secretaria de Transparência discute aplicação de questionários do IEGE 

Gestores das áreas de Educação, Segurança Pública, Planejamento, Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Gestão Fiscal e Saúde do governo estadual vão responder, ao 
longo desse mês, aos questionários relativos ao Índice de Efetividade na Gestão Pública 
Estadual (IEGE).  

Publicado em 12 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1653-reuniao-com-secretaria-de-
transparencia-discute-aplicacao-de-questionarios-do-iege  

TCE maranhense lança novo site 

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

Publicado em 16 de novembro de 2020 

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

Auditoria identifica irregularidades na aplicação de recursos dos precatórios do Fundef 

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou o Acórdão n 2904/2020 – TCU – Plenário, 
resultado da Auditoria de Conformidade que verificou a aplicação dos recursos dos 
precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef).  

Publicado em 17 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1714-auditoria-identifica-irregularidades-na-
aplicacao-de-recursos-dos-precatorios-do-fundef  

Escola Superior de Controle Externo retoma atividades do projeto “Encontro com 
escritores” 

A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Escex) 
retomará no dia 24 de novembro as atividades do projeto “Encontro com escritores”, que 
promove o diálogo entre diversos autores e os servidores do TCE maranhense, com o 
objetivo de debater aspectos de suas obras literárias e temas relevantes da cultura brasileira. 
O próximo convidado do projeto é o escritor maranhense radicado no Pará Samuel Marinho.  

Publicado em 19 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1851-escola-superior-de-controle-externo-
retoma-atividades-do-projeto-encontro-com-escritores  

Novembro Azul - Entrevista com o Dr. Silvio Moreira ((VÍDEO) 

Publicado em 20 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1854-novembro-azul-entrevista-com-o-dr-
silvio-moreira  
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Biblioteca da Escex amplia ações do "Clube de Leitura Maria Firmina dos Reis" 

Você gosta de uma boa leitura? Então a dica é conhecer as ações do projeto "Clube de 
Leitura Maria Firmina dos Reis", iniciativa da Biblioteca da Escola Superior de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (ESCEX).  

Publicado em 23 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1856-biblioteca-da-escex-amplia-acoes-do-
clube-de-leitura-maria-firmina-dos-reis  

Escex realizará “live” para lançamento de livro do conselheiro-substituto Antônio Blecaute 
Costa Barbosa 

A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Escex) 
realizará no dia 10 de dezembro, a partir das 15h, a “live” de lançamento do livro “A 
legitimidade do gasto governamental no Brasil: as condições de possibilidade do controle 
externo pelo Tribunal de Contas da União após a Constituição Federal de 1988”, de autoria 
do conselheiro-substituto do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e 
professor do Departamento de Estudos da Administração da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), Antônio Blecaute Costa Barbosa.  

Publicado em 24 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1858-escex-realizara-live-para-lancamento-de-
livro-do-conselheiro-substituto-antonio-blecaute-costa-barbosa  

TCE condena gestores a devolver mais de R$ 13 milhões aos cofres municipais 

Em sua última sessão do mês, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) reprovou contas de 
gestores municipais determinando a devolução de valores que, somados, chegam à quantia 
de R$ 13,8 milhões, além das multas correspondentes. Todas as reprovações foram em 
primeiro julgamento, restando a possibilidade de recurso.  

Publicado em 25 de novembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1860-tce-condena-gestores-a-devolver-mais-
de-r-13-milhoes-aos-cofres-municipais  

Pleno do TCE desaprova prestações de contas de gestores públicos 

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) e os procuradores do Ministério 
Público de Contas junto ao TCE (MPC-MA) reunidos em Sessão Plenária realizada na manhã 
desta quarta-feira, 02, desaprovaram as prestações de contas apresentadas pelos seguintes 
gestores públicos: Carmem Silva Lira Neto (Mata Roma/2011) e Soliney De Sousa e Silva 
(Coelho Neto/2013).  

Publicado em 02 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1863-pleno-do-tce-desaprova-prestacoes-de-
contas-de-gestores-publicos  

TCE, FAMEM e Rede de Controle da Gestão Pública realizam “III Encontro de novos gestores 
do Maranhão” 
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O processo de transição de gestão municipal é um dos mais complexos na administração 
pública. A edição de normas para sistematizá-lo e torná-lo mais ágil, consistente e 
transparente, de maneira a não comprometer a continuidade da prestação dos serviços 
públicos, tem sido uma das prioridades das instituições que atuam na esfera do controle 
externo. 

Publicado em 07 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1865-tce-e-famem-organizam-iii-encontro-de-
novos-gestores-do-maranhao  

Prefeito eleito de São Luís faz visita de cortesia ao TCE 

O prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide, realizou na manhã de hoje, 7, visita de cortesia 
ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA).  

Publicado em 07 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1867-prefeito-eleito-de-sao-luis-faz-visita-de-
cortesia-ao-tce  

Ministério Público de Contas reafirma importância do combate à corrupção 

Por iniciativa do Ministério Público de Contas (MPC), representado na Sessão Plenária desta 
quarta-feira, 9, pelo procurador Jairo Cavalcanti Vieira, o início dos trabalhos de julgamento 
das prestações de contas foi marcado por uma referência ao Dia Internacional de Combate à 
Corrupção, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e celebrado hoje.  

Publicado em 09 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1869-ministerio-publico-de-contas-reafirma-
importancia-do-combate-a-corrupcao  

Escex realiza hoje, 10, “live” para lançamento de livro do conselheiro-substituto Antônio 
Blecaute Costa Barbosa  

A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Escex) 
realiza hoje, 10, a partir das 15h, a “live” de lançamento do livro “A legitimidade do gasto 
governamental no Brasil: as condições de possibilidade do controle externo pelo Tribunal de 
Contas da União após a Constituição Federal de 1988”, de autoria do conselheiro-substituto 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e professor do Departamento de 
Estudos da Administração da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Antônio Blecaute 
Costa Barbosa. Para participar do evento basta acessar o canal da Escola Superior de 
Controle Externo do TCE no YouTube, no link 

https://www.youtube.com/channel/UCedWzp4IbXFgaT9z0Dlr-SQ  

Publicado em 10 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1886-escex-realiza-hoje-10-live-para-
lancamento-de-livro-do-conselheiro-substituto-antonio-blecaute-costa-barbosa  

TCE doa equipamento de informática ao colégio Militar de Timon 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) fez a doação de vários computadores 
e equipamentos de informática ao Colégio Militar de Timon. Aptos à imediata utilização, os 



 

59 | P á g i n a  
 

instrumentos foram doados em razão da atualização dos computadores da instituição e de 
terem sido considerados inviáveis economicamente para o TCE.  

Publicado em 15 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1888-tce-doa-equipamentos-de-informatica-
ao-colegio-militar-de-timon  

TCE julga prestações de contas de gestores públicos 

Os conselheiros e procuradores de contas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 
(TCE-MA) analisaram e emitiram decisões, em Sessão Plenária realizada na manhã de hoje, 
16, sobre as prestações de contas apresentadas pelos seguintes gestores públicos.  

Publicado em 16 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1890-tce-julga-prestacoes-de-contas-de-
gestores-publicos  

Conselheiro Nonato Lago é reeleito presidente para o biênio 2021/2022 no TCE-MA  

O pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) elegeu nesta quarta-feira (19) a mesa 
diretora para o biênio 2021/2022. Por unanimidade, foram reeleitos: o conselheiro 
Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, presidente da Corte de Contas maranhense; 
conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira, vice-presidente; e José Ribamar Caldas 
Furtado, ouvidor. O conselheiro João Jorge Jinkings Pavão foi eleito para a Corregedoria do 
tribunal. Todos tomaram posse imediatamente.  

Publicado em 16 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1891-conselheiro-nonato-lago-e-reeleito-
presidente-para-o-bienio-2021-2022-no-tce-ma  

TCE prorroga realizações de Sessões Plenárias por videoconferência até junho de 2021 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) continuará realizando as Sessões Plenárias da 
instituição por videoconferência até o mês de junho de 2021. Resolução nesse sentido foi 
aprovada de forma unânime pelos conselheiros e procuradores de contas presentes à sessão 
realizada nesta quarta-feira, 16.  

Publicado em 16 de dezembro de 2020 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1894-tce-prorroga-realizacao-de-sessoes-
plenarias-por-videoconferencia-ate-junho-de-2021  
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6.2 Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (OUVID) 

6.2.1 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. É o canal adequado para receber denúncias, 
críticas, reclamações, sugestões, solicitações de informações e elogios sobre qualquer 
assunto ligado à atuação do TCE ou a atos de qualquer um de seus fiscalizados. 

 
A implantação da Ouvidoria do TCE/MA sinaliza sua disposição em dialogar de forma cada 

vez mais franca com a coletividade. Cabe ao cidadão fazer bom uso dessa ferramenta, utilizando seu 
potencial para exercer o direito constitucional e de também controlar os gastos públicos, com a 
autoridade de quem sabe melhor que ninguém onde os recursos são necessários. 

Cumprindo o disposto no art. 17 da Resolução TCE/MA nº 207, de 04 de setembro 
de 2013, (que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Nacional nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011) e do art. 17 da Resolução TCE/MA nº 242, de 15 de abril de 2015 
(que regulamenta as competências e o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão e dá outras providências), o presente relatório apresenta os projetos em 
andamento, atividades desenvolvidas, bem como a estatística das demandas recebidas. 

6.2.2 Atividades realizadas 

Em parceria com a ASCOM finalizamos a construção da nova Carta de Serviços do 
TCE/MA, que disponibilizará à sociedade e público interno todos os serviços e atividades 
prestados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, disponíveis aos servidores e 
público em geral.  

Quadro 63 – Quadro de indicadores da Ouvidoria 

 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO 4º TRIMESTRE 2020 
Comunicação de Irregularidades 13 
Denúncia 14 
Pedidos de Acesso à Informação 12 
Reclamação/Crítica 8 
Sugestão 2 
Elogio 0 
Problema Técnico 0 

TOTAL 49 

6.2.3 Outras atividades 

 Participação no “Encontro Nacional de Corregedorias & Ouvidorias dos Tribunais de 
Contas”, realizado nos dias 3 e 4 de outubro 2020, na sede do Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso, em Cuiabá, que em razão da pandemia do Coronavírus 
ocorreu de forma virtual, onde foram discutidos temas relevantes às áreas de 
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Corregedoria e Ouvidoria, além de novos procedimentos e experiências em tempos de 
pandemia. 

 No dia 02 de outubro, houve a reunião técnica específica destinada a propiciar aos 
quadros integrantes das Ouvidorias dos Tribunais de Contas, o compartilhamento de 
práticas e experiências, a promoção de atualização em matéria normativa, bem como 
a discussão e debate acerca de temas afetos a atuação da Unidade, que contou com a 
participação de todas as Ouvidorias do Tribunais de Contas dos Estados e a Ouvidoria 
do TCU. 

 A Ouvidoria, quando solicitada, emite, 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 8h às 14 h. 
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7 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (MPTCE) 

7.1 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.  

7.2 Atividades realizadas 

7.2.1 Atividades extraprocessuais 

No quarto trimestre de 2020, a Supervisão de Execuções de Acórdãos - SUPEX 
realizou a inscrição de decisões do TCE-MA que somaram R$ 2.248.156,05 (dois milhões, 
duzentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos) em débitos e 
multas aplicados. Estas decisões foram enviadas à PGE-MA para execução judicial.  
 
7.2.2 Atividades processuais 

No decorrer do segundo trimestre ingressaram no MPC 2.254 (dois mil duzentos e 
cinquenta e quatro) processos de diversas naturezas. Foram emitidos no mesmo período 2.624 
(dois mil seiscentos e vinte e quatro) pareceres, conforme quadro demonstrativo anexo. 

Quadro 64 – Relatório de produtividade do MPC 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES DO MPC / NATUREZA QTE DE PROCESSOS 
DISTRIBUÍDOS 

QTE DE PARECERES 
EMITIDOS 

Acompanhamento 0 0 
Apreciação da Legalidade dos Atos e Contratos 42 46 
Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal 843 816 
Auditoria 0 0 
Consulta 5 3 
Denúncia 81 57 
Fiscalização 28 16 
Impugnação 0 0 
Mandado de Segurança 0 0 
Manifestação em Ouvidoria 0 0 
Outros 4 5 
Outros Processos em que haja necessidade de decisão TCE  33 28 
Prestação de Contas Anual de Gestores 264 350 
Prestação de Contas Anual de Governo 200 253 
Processo Administrativo  0 0 
Processo Administrativo – Geral 7 6 
Processo Administrativo – Atos de Pessoal  0 0 
Recurso de Reconsideração 2 2 
Recurso de Revisão 5 4 
Representação 74 69 
Requerimento de Atos de Pessoal 0 0 
Sem natureza definida 12 7 
Solicita auditoria 0 0 
Tomada de Contas 11 18 
Tomada de Contas Especial 29 19 
Transferência para a Reserva 0 0 

TOTAL 1.643 1.704 
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8 ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO (ESCEX)  

8.1 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. 

8.2 Ações de melhoria em destaque 

 Reserva de salas: Criação da base de dados da reserva; inclusão da reserva; pré-autorização da 
reserva; remoção da reserva; via portal, o chefe imediato pode, se assim desejar, desautorizar 
a reserva. 

 Criação da base de dados para preenchimento e inscrição em cursos, eventos e seminários. 
 Autorização do layout do visual do portal. 

8.3 Atividades realizadas 

Quadro 65 – Ações educacionais desenvolvidas pela ESCEX 

 TIPO DE EVENTO QTDE VAGAS CONCLUDENTES C.HORÁRIA VALOR (R$) 
Curso com desembolso 0 0 0 0 0 
Curso sem desembolso 2 15 15 20hs 0 
Congresso 0 0 0 0 0 
Simpósio 0 0 0 0 0 
Seminário 0 0 0 0 0 
Fórum 0 0 0 0 0 
Encontro 0 0 0 0 0 
Workshop 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 15 15 20hs 0 

Quadro 66 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BIBLIOTECA – POR TIPO TOTAL 
Processamento técnico (registro, classificação, indexação e classificação de publicações) - 
Empréstimo de publicações - 
Pesquisa local, Estudo, Leitura dos matutinos - 
Pesquisa Bibliográfica - 
Atendimento à solicitação de legislação oficial - 
Inscrição de novo usuário - 
Compilação de Diários Oficiais via download (Executivo, Judiciário e Publicação de Terceiros) - 
Formatação e inserção de Atos Normativos no sítio do TCE. - 
Publicação de Portarias do GED - 
Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais - 
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8.4 Outras atividades 

Em outubro de 2020: 
 Escex promoveu webinário “O papel dos Conselhos Municipais na perspectiva do 

controle externo”. 
 TCE, em parceria com o Sebrae, produziram vídeo-aulas sobre Pregão Eletrônico. 

 
Em novembro de 2020: 

 Biblioteca da Escex amplia ações do "Clube de Leitura Maria Firmina dos Reis". 
 Escola Superior de Controle Externo retoma atividades do projeto “Encontro com 

escritores”. 
 
Em dezembro de 2020: 

 Live com o autor: Lançamento do livro “A legitimidade do gasto governamental no 
Brasil: as condições de possibilidade do controle externo pelo Tribunal de Contas da 
União após a Constituição Federal de 1988”, do Substituto de Conselheiro Antônio 
Blecaute Costa Barbosa. 

 

 


