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

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 

nº 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, ficaram sob a 

responsabilidade do TCE. 

 

1.1 Gestão Estratégica 

Adotando o modelo de Gestão Estratégica, o TCE/MA tem buscado aumentar a 

efetividade organizacional,selecionando com critérios suas prioridades e melhorando a 

execução de suas ações. Após a experiência de dois ciclos de Planejamento Estratégico, o 

primeiro de 2005 a 2009, e o segundo de 2012 a 2018, o Tribunal concentrou esforços em um 

novo processo de definição de diretrizes e metas. 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, focaliza a efetividade no controle 

externo da Administração Pública, apoiado no tripé tecnologia, inovação e aprendizado, 

reforçando, assim, a missão constitucional do Tribunal e a sua natureza de prestador de 

serviço ao cidadão. 

Quadro 1 – Missão, visão de futuro e valores do TCE/MA 
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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 
João Jorge Jinkings Pavão 

CORREGEDOR 
José de Ribamar Caldas Furtado 

OUVIDOR 

   
Álvaro César de França Ferreira 

 

Edmar Serra Cutrim Raimundo Oliveira Filho 
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CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS 
 

 

 

 

 

 
Antônio Blecaute Costa Barbosa Melquizedeque Nava Neto Osmário Freire Guimarães 

   

PROCURADORES DO MPC JUNTO AO TCE 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jairo Cavalcanti Vieira  
PROCURADOR-GERAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Douglas Paulo da Silva Flávia Gonzalez Leite Paulo Henrique Araújo dos Reis 
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1.3 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 2021 a dezembro de 2022 

 

2. Joaquim Washington Luiz de Oliveira 
Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
Mandato: janeiro de 2021 a dezembro de 2022 

 

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* 282 107 389 

4.1 Efetivos - Nível Superior 174 56 230 
4.2 Efetivos - Nível Médio 84 51 135 

4.3 Efetivos - Nível Fundamental* 24 0 24 

5. Quadro Especial 4 0 4 
5.1 Especial – Nível Superior 0 0 0 

5.2 Especial – Nível Médio 2 0 2 

5.3 Especial – Nível Fundamental 2 0 2 
6. Servidores à disposição do Tribunal** 113 0 113 

6.1 A disposição - Nível Superior 24 0 24 

6.2 A disposição - Nível Médio 70 0 70 
6.3 A disposição - Nível Fundamental 19 0 19 

7. Servidores exclusivamente comissionados  137 0 137 
7.1 Exclusivamente Comissionado – Nível Superior 85 0 85 

7.2Exclusivamente Comissionado – Nível Médio 49 0 49 

7.3Exclusivamente Comissionado – Nível Fundamental 3 0 3 
Total de postos de trabalho 550 107 657 

8.Estagiário*** 33 0 33 

8.1 Nível Superior 20 0 20 
8.2 Nível Médio (Técnico) 13 0 13 

8.3 Curricular (não remunerado) 0 0 0 

TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO 583 103 686 

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

Fonte: UNGEP -  Situação em 01.07.2021 

 

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 Efetivo - Nível Superior Mandato Eletivo – Dep. Estadual MA. Afastado Não 

01 Efetivo - Nível Superior Cedido ao Gov. Estadual (UEMA) Reitor Não 

01 Efetivo - Nível Médio Cedido ao Gov. Estadual (SETRES) Subsecretário Sim 

01 À disposição do Tribunal Recebendo órgão de origem (Caema) Indefinido Não 
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1.5.2 Orçamentos do TCE e FUMTEC 

Quadro 8– Balanço Orçamentário – Despesas – janeiro a junho de 2021 
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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 

Serviços de Protocolo (SUPRO) 

 Melhoria no controle dos processos e documentos ingressos no Tribunal, sobretudo nos 
procedimentos de recebimento das prestações de contas,tornaram a atividade mais célere. 

Serviços de Expedição (SUPED) 

 Mudanças realizadas no Sistema de Controle de Processos - SCP fizeram com que os 
relatórios mensais e trimestrais fossem melhor produzidos. 

 Ações específicas garantiram maior agilidade no envio dos processos aos órgãos de origem. 
Serviços de Arquivo (SUPAR) 

 Trabalho realizado em conjunto com a área de expedição proporcionou que espaços físicos 
dentro do arquivo fossem melhor aproveitados. 

 Trabalho realizado em conjunto com área de serviços de apoio permitiu a 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) 110 

Prestação de contas anual de gestores/PM e CM 309 

Representação 120 

Acompanhamento da gestão fiscal  

Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 1 

Denúncia 46 

Consulta 22 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal municipal e estadual 486 

Apreciação da legalidade dos atos e contratos 2 

Recursos de Revisão 2 

Recurso de Reconsideração 19 

Tomadas de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais 801 

Tomadas de Contas Especiais 14 

Requerimentos diversos 223 

Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta 81 

Vistas e cópias 38 

Outros 717 

TOTAL DE REQUERIMENTOS RECEBIDOS 2991 

 

Quadro 10 - Processos expedidos pela Secretaria Processual 

 
 

NATUREZA QTDE VOLUMES 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual - - 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal - - 

Correspondências diversas 897 897 

Outros(requerimento/certidão) 12 12 

Apreciação da legalidade dos Atos de Contrato 3 3 

TOTAL DE PROCESSOS 912 912 

Obs.: Adicionalmente foram autuados 57 processos de origem interna, a partir de requerimentos de servidores. 

 

Quadro 11 – Encaminhamento de Prestações de Contas Anuais 

NATUREZA QTDE VOLUMES 

Prestação de Contas Anual de Governo - Prefeito 8 84 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Fundos Municipais 21 103 

Prestação de Contas Anual de Gestores - Administração Direta 4 91 

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 - - 

TOTAL DE PROCESSOS 43 379 
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Quadro 12 - Recepção, catalogação e arquivamento de documentos 

NATUREZA QTDE 

Processos c/ decisão pelo arquivamento por meio eletrônico 1230 

Adiantamento - 

Tomadas de Contas Especial 6 

Auditoria 1 

Convênio, Contratos, Acordos, Recursos 6 

Consultas - 

Denúncia 14 

Encaminhamento de documentos - 

Licitação 1 

Prestações de Contas anuais de Governo - PM - 

Prestações de Contas Anuais de Gestores 3 

Requerimento - 

Representação 1 

Processos Eletrônicos - 

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

TOTAL DE DOCUMENTOS 1262 

 

Quadro 13 – Tramitação de outras informações pela Secretaria Processual 

NATUREZA QTDE 

Processo para atender/informar 6 

Processos atendidos e informados 6 

Processos para juntar/apensar à prestação de contas 1 

Processos para arquivar 45 

Processos enviados à SUPED, conforme Portaria nº 104/2018 25 

TOTAL DE PROCESSOS 83 

2.1.4 Outras atividades 

Atividades da Supervisão de Expedição  

 Desenvolvimento de atividades em conjunto com a SEFIS (Secretaria de Fiscalização) e com a 
SETIN (Secretaria de Tecnologia e Inovação). 

Atividades da Supervisão de Protocolo  

 Autuação de processos via e-mail, via presencial e via WhatsApp. 

 Controle de processos para digitalização (aqueles que estão em meio físico), e a 
conversão destes em eletrônico. 

Atividades da Supervisão de Arquivo 

 Gerenciamento das ações realizadas pela consultoria contratada (Arquivar), com 
vistas a melhor utilização do ARQGED.  

 Transferência dos documentos/ processos do arquivo anterior para o arquivo novo 
(prédio anexo).  

 Gerenciamento dos documentos que estão sob a guarda da supervisão (ação 
contínua). 

Atividades do Cadastro de Jurisdicionados - Cadjur 

 Gerenciamento dos dados que estão armazenados no SIGER. 

 Retorno do atendimento em regime de escala de revezamento (atendimento 
presencial e eletrônico). 
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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. 

 

2.2.2 Atividades realizadas 

Quadro 14 – Produtividade nas sessões do Pleno 

 

ÓRGÃO JULGADOR 

SESSÕES REALIZADAS 

QUANTIDADE DE PROCESSOS SESSÕES 
ORDINÁRIAS 

SESSÕES 
EXTRAORDINÁRIAS 

Pleno 12 1 667 

Primeira Câmara 4 -  436 

Segunda Câmara 3 -  255 

TOTAL 19 1 1.358 

Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 

Quadro 15 – Deliberações do Plenário e Câmaras 
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TIPOS DE DELIBERAÇÃO PRIMEIRA CÂMARA SEGUNDA CÂMARA PLENO * 

Acórdão 8 254 331 

Decisão 428 1 217 

Decisão Normativa 0 0 2 

Instrução Normativa 0 0 2 

Parecer Prévio 0 0 106 

Resolução 0 0 9 

TOTAL 436 255 667 

Fonte: SEPLE, SECAM1, SECAM2 
* No Pleno não inclui 15 deliberações ainda não numerada por ausência de votos (5 acórdãos, 1 parecer e 9 decisões). 
 

Quadro 16 – Processos julgados/ apreciados no Plenário 

 
 

NATUREZA PLENO 1ª CÂMARA 2ª CÂMARA 

Prestação de contas anual de governo 117 0 0 

Prestação de contas anual de gestores 231 0 0 

Tomadas de contas especial 47 0 0 

Tomada de contas 11 0 0 

Fiscalização 4 0 0 

Denúncia 69 0 0 

Representação 94 0 0 

Consulta 20 0 0 

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal 1 394 255 

Apreciação da legalidade dos atos de contrato 48 42 0 

Recurso de revisão 8 0 0 

Elaboração de ato normativo 11 0 0 

Outros processos em que haja necessidade de decisão colegiada 5 0 0 

Outros processos 1 0 0 

SUBTOTAL 667 436 255 

TOTAL 1.358 

Fonte: SPE 

Quadro 17 – Atos normativos emitidos pelo Tribunal 

NORMA SESSÃO EMENTA 

Instrução Normativa nº 
67/2021                              

07/04/2021 

Dispõe sobre o recebimento do rol de ordenadores de despesas e demais 
responsáveis por unidades orçamentárias estaduais e municipais sujeitas à 
fiscalização desta Corte e sobre credenciamento e descredenciamento de 
procurador e altera as Instruções Normativas TCE/MA nº 35, de 19 de 
novembro de 2014, nº 47, de 15 de fevereiro de 2017, e nº 55, de 6 de 
junho de 2018. 

Instrução Normativa nº 
68/2021  

14/04/2021 

Dispõe sobre uso obrigatório do sistema E-Consulta pelas autoridades 
referidas no artigo 59 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão 
e no 269 do Regimento Interno. 

Decisão Normativa nº 
40/2021  

19/05/2021 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio de informações quanto a adoção 
do padrão mínimo de qualidade referente ao sistema integrado de 
administração financeira e controle. 

Decisão Normativa nº 
41/2021       

26/05/2021 
Dispõe sobre a alteração da Instrução Normativa nº 64/2020. 

Resolução nº 342/2021 14/04/2021 
Dispõe sobre a revisão, simplificação e racionalização das diversas 
espécies (subnaturezas) de processos finalísticos existentes na base de 
dados do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Resolução nº 343/2021 14/04/2021 Altera os artigos 269 e 270 do Regimento Interno. 
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NORMA SESSÃO EMENTA 

Resolução nº 344/2021 09/06/2021 Altera a Resolução TCE/MA nº 105/2006. 

Resolução nº 345/2021 16/06/2021 

Declara inadimplentes os prefeitos e os presidentes de câmaras que não 
apresentaram a prestação ou tomada de contas anual referente ao 
exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. 

Resolução nº 346/2021 16/06/2021 
Dispõe sobre o uso de videoconferência nas sessões presenciais do Pleno 
e das Câmaras, realizadas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências. 

Resolução nº 347/2021 23/06/2021 

Dispõe sobre a indenização de férias não gozadas, no âmbito do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, destinada ao Conselheiro, Conselheiro-
Substituto e Membro do Ministério Público de Contas (Procurador de 
Contas). 

Resolução nº 348/2021 23/06/2021 

Institui o Sistema de Publicação em Diário Oficial e dispõe sobre o 
funcionamento do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão. 

Resolução nº 349/2021 23/06/2021 
Dispõe sobre a adoção do teletrabalho no âmbito dos Gabinetes dos 
Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

Resolução nº 350/2021 23/06/2021 

Dispõe sobre procedimentos para otimização da tramitação dos processos 
referentes a atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou 
pensão e admissão de pessoal existentes no Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão. 

Fonte: SESES 

Quadro 18–Publicações no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal 

 

ATO QUANTIDADE 

Alertas – Art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 0 

Atos da Presidência 13 

Atos do Relatores 84 

Gestão de Pessoas 177 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 20 

Ministério Público 2 

Pleno 20 

Primeira Câmara 421 

Segunda Câmara 273 

TOTAL 1.010 
Fonte: SUDOF 

Quadro 19– Atos revisados na Secretaria de Sessões 

 

ATO QUANTIDADE 

Acórdão 175 

Decisão 231 

Decisão Normativa 1 

Instrução Normativa 2 

Resolução 1 

TOTAL 410 
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. 

A partir de maio de 2021, a Liderança 1 foi remanejada da NUFIS 1 para a NUFIS 2, 

com atribuições redefinidas. 

3.1.2Liderança 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 

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. 

A partir de maio de 2021, a Liderança 1 também passou a integrar a NUFIS 2, tendo sido 

redefinidas suas atribuições. 

3.2.2 Atividades realizadas 

Entre as atividades executadas pela Gerência do Núcleo de Fiscalização 2, destacam-se: 

 Auxiliar no planejamento e controle na execução das atividades do PAT – Plano Anual 

de Atividades. 

 Coordenar e supervisionar as ações/atividades das equipes de fiscalização, de acordo 

com respectivo segmento temático de atuação. 

 Realizar a distribuição e remanejamento de atividades e processos demandados ao 

NUFIS 2. 

 Acompanhar a avaliação, produção e autuação de processos de Representação e de 

Acompanhamento, identificados pelos Líderes da NUFIS 2. 

 Planejar e participar de reuniões técnicas e de gestão. 

 Encaminhar e acompanhar as demandas encaminhadas a outros setores, como SEFIS, 

SUPED, SETIN, SEGER, SESES e Gabinetes dos Conselheiros. 

 

Quadro 23 – Quadro resumo das atividades das Lideranças1 e 4 a 7 

LÍDERES 

REPRESENTA- 
ÇÃO DE 

INICIATIVA DA 
NUFIS2 

ACOMPA-
NHAMEN-

TO 

LEVANTA-
MENTO 

MONITO-
RAMENTO 

INSTRUÇÃOTÉCNICA AVALIAÇÃO 
DEPORTALTR

ANSPA-
RENCIA * 

OUTROS 
PROCESSOS 
DE INSTR/ 
ANÁLISE 

REPRESEN-
TAÇÃO 

DENÚN-
CIA 

MANIFES-
TAÇÃO 

LÍDER I 06 01 - - - - - - - 

LÍDER IV 02 05 - - 50 29 - - 06 

LÍDER V 02 03 - - 13 09 - - 02 

LÍDER VI 27 01 - - 59 29 - - 13 

LÍDER VII - - - - 04 05 - 229 06 

TOTAL 37 10 - - 126 72 - 229 27 

* Não inclusos 40 (quarenta) análises de Requerimentos de Avaliação ou reavaliação do Portal de Transparência. 
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3.2.3 Liderança de Fiscalização 1 

3.2.3.1 Atribuições da Unidade 

 Sistemas do Tribunal de Contas. Compete a Liderança I, executar as ações voltadas ao 

cumprimento das medidas imputadas aos fiscalizados em razão do não atendimento das 

determinações previstas nas Instruções Normativas TCE/MA nº 34/2015 e 59 e 60/2020. 

 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 

 Fiscalização/ Acompanhamento, com vistas a emitir Recomendação, conforme o estabelecido 

no art. 9º da IN nº 59/2020. Avaliação dos Portais de Transparência dos municípios e verificação 

do índice de transparência correlato, com 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. 

 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 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 1, de acordo com o Plano de Ação da Unidade. 

Quadro 24 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 1 

Tipo de Processo 
Processos  
até 2019 

Processos 
de 2020 

Processos 
de 2021 

TOTAL 

Representações de iniciativa da NUFIS II/ LÍDER I - - 06 06 

Acompanhamentos concomitante sob a matéria - - 01 01 

Total de Processos  00 00 07 07 
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3.2.4 Liderança de Fiscalização 4 

3.2.4.1 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. 

3.2.4.2 Atividades realizadas 

 Apreciação da legalidade de atos e contratos das esferas estadual e municipal, visando o 

controle preventivo das licitações e contrações dos entes 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. 

 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 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. 

 Colaboração nos trabalhos de Auditoria do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID). 

Quadro 25 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 4 

Tipo de Processo 
Processos  
até 2019 

Processos 
de 2020 

Processos 
de 2021 

TOTAL 

Representações de iniciativa da NUFIS II/ LÍDER IV - - 02 02 

Acompanhamentos concomitante dos atos e contratações dos entes públicos 01 01 03 05 

Instrução Técnica: Representação 04 10 36 50 

Instrução Técnica: Denúncia 05 07 17 29 

Instrução Técnica: Manifestação em Ouvidoria - - - 00 

Instrução Técnica: Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais - - - 00 

Outros processos que exigiram Instrução Técnica ou Análise de Defesa 03 02 01 06 

Total de Processos  13 20 59 92 
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3.2.5 Liderança de Fiscalização 5 

3.2.5.1 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. 

3.2.5.2 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 de 

engenharia, e emissão de Relatório de Acompanhamento. 

 Análise e emissão de Relatórios de Instrução nas Denúncias e Representações, com e 

sem requerimento de medida cautelar, envolvendo, no caso, demandas internas e 

externas, que tiveram como objeto obras e serviços de engenharia. 

 Análise das manifestações em Ouvidoria e emissão de Despacho de Instrução, que 

tiveram 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 tiveram 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, 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 26 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 5 

Tipo de Processo 
Processos  
até 2019 

Processos 
de 2020 

Processos 
de 2021 

TOTAL 

Representações de iniciativa da NUFIS II/ LÍDER V - - 02 02 

Acompanhamentos concomitante dos atos e contratações dos entes públicos 01 - 02 03 

Instrução Técnica: Representação - 05 08 13 

Instrução Técnica: Denúncia - 02 07 09 

Instrução Técnica: Manifestação em Ouvidoria - - - 00 

Outros processos que exigiram Instrução Técnica ou Análise de Defesa 01 01 - 02 

Total de Processos  02 08 19 29 
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3.2.6 Liderança de Fiscalização 6 

3.2.6.1 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. 

3.2.6.2 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, 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, envolvendo 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 27 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 6 

Tipo de Processo 
Processos  
até 2019 

Processos 
de 2020 

Processos 
de 2021 

TOTAL 

Representações de iniciativa da NUFIS II/ LÍDER VI - - 27 27 

Fiscalização: Auditoria e inspeção - - - 00 

Fiscalização: Acompanhamento - 01 - 01 

Fiscalização: Monitoramento das Decisões - - - 00 

Instrução Técnica: Representação 04 04 51 59 

Instrução Técnica: Denúncia 05 02 22 29 

Instrução Técnica: Manifestação em Ouvidoria - - - 00 

Outros processos que exigiram Instrução Técnica ou Análise de Defesa 01 02 10 13 

Total de Processos  10 09 110 129 
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3.2.7 Liderança de Fiscalização 7 

3.2.7.1 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. 

3.2.7.2 Atividades realizadas 

 Realização de 229 (duzentos e vinte e nove) avaliações de Portais da Transparência de 

entes públicos, com vistas a verificar a legalidade e conformidade com a Lei da 

Transparência. 

 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 28 – Quadro de atividades realizadas – Liderança 7 

Tipo de Processo 
Processos  
até 2019 

Processos 
de 2020 

Processos 
de 2021 

TOTAL 

Instrução Técnica: Representação - 04 - 04 

Instrução Técnica: Denúncia - 04 01 05 

Avaliação dos Portais da Transparência dos Municípios (Exec e Legis) - - 229 229 

Outros processos que exigiram Instrução Técnica ou Análise de Defesa - 02 04 06 

Análise de requerimento e emissão de certidão - - 13 13 

Análise de Requerimentos de (re)avaliação do Portal da Transparência 02 15 23 40 

Total de Processos  02 25 270 297 
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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; Liderança11: Defesas, Recursos e contas não analisadas 

no mesmo exercício financeiro. 

3.3.2 Atividades realizadas 

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

Quadro 29 – 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 30 – 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. 
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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 

No segundo trimestre de 2021, em virtude do agravamento da pandemia do novo 

coronavírus em todo o Estado, o Tribunal de Contas prorrogou os efeitos da Portaria nº 209, 

de 03/03/2021, editando a nova Portaria TCE nº 300, de 27/04/2021, que adotou três 

regimes de trabalho no âmbito do Tribunal, a partir de 03/05/2021, quais sejam: 

 Teletrabalho obrigatório para os servidores e membros que fazem parte do grupo de 

risco para a COVID, como por exemplo: idosos, doentes crônicos como diabéticos, 

nefropatas, pneumopatas etc.; 

 Teletrabalho integral ou parcial voluntário instituído aos servidores que optarem por 

esta modalidade, comprometendo-se a cumprir os deveres funcionais em 

conformidade com a Portaria TCE nº 817/2020; e, 

 Trabalho presencial, na forma de rodízio, para os demais servidores. 

Durante a vigência da pandemia o registro biométrico de frequência não está sendo 

utilizado ficando o controle a cargo das chefias. 
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Em 13 de maio de 2021 o Instituto Rui Barbosa/IRB, em conjunto com todos os 

Tribunais de Contas do Brasil, divulgou o resultado de uma pesquisa realizada de 8 a 12 de 

março de 2021, pelo Comitê de Gestão de Pessoas do TCE/MA, com o objetivo de identificar 

e analisar as adaptações dos colaboradores às novas condições de trabalho, assim como as 

habilidades a serem desenvolvidas pelos gestores, a condição de lidar com uma força de 

trabalho virtual e, dessa forma, subsidiar os órgãos a elaborarem ou aperfeiçoarem seus 

normativos para a situação de trabalho na modalidade teletrabalho. Além de consolidar os 

dados nacionais da pesquisa, visando a elaboração de sugestões de diretrizes para a 

modalidade de teletrabalho a todo o sistema, o IRB enviará os resultados específico a cada 

Tribunal participante. Dessa forma, cada um poderá conhecer melhor sua realidade e adotar 

as medidas internas necessárias. 

A Suvid realizou em 01/06/2021, uma live “Vacinação para Covid: dúvidas do dia a 

dia”, através do canal do Youtube da Escola Superior de Controle Externo/Escex, com intuito 

de esclarecer as principais dúvidas dos participantes sobre as vacinas que estão sendo 

utilizadas no Brasil, assim como os cuidados que devem ser tomados após a imunização. 

A Ungep, iniciou em 23/06/2021, uma pesquisa, através de questionário, 

disponibilizado através de um link e enviado a todos os servidores por e-mail e no Portal do 

Servidor, com indagações acerca do cenário epidemiológico do novo coronavírus e da 

vacinação dos servidores e colaboradores desta Corte de Contas, objetivando estabelecer 

políticas preventivas ao controle da Covid-19 no Tribunal. Tal procedimento foi disciplinado 

pela Portaria TCE nº 418, de 23/06/2021. 

No segundo trimestre o TCE, por meio da Ungep e sua Supervisão de 

Desenvolvimento e Carreiras/SUDEC, iniciou o chamado para apresentação dos novos 

estagiários, através do Edital nº 001, de 19/03/2021, tratando das inscrições para o Processo 

Seletivo para Estágio Remunerado do Tribunal, destinado ao preenchimento de vagas em 

estágio remunerado não obrigatório para estudantes de curso superior e técnico. A iniciativa 

teve como objetivo escolher alunos com bom desempenho acadêmico e habilidades 

compatíveis com as necessidades dos diversos setores da instituição. A novidade naquele 

certame foi a realização das provas de forma on-line, disponibilizadas no sítio da Super 

Estágios e realizadas nos dias 12 e 13/04/2021, das 8 às 18 horas. 

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 cerca de 

407 (quatrocentos e sete) atendimentos médicos, de enfermagem, odontológicos e 

psicossociais para servidores e dependentes do TCE-MA, conforme quadros abaixo. 
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Quadro 31 -Atendimentos realizados pelo serviço médico 

 

Quadro 32 – Atendimentos realizados pelo serviço odontológico 

 
Obs.: Atendimentos estiveram suspensos no período por falta de equipamentos odontológicos e por conta da pandemia. 

Quadro 33 – Atendimentos realizados pelo serviço de enfermagem 

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

TIPO DE ATENDIMENTO QTDE 

ATENDIMENTOS MÉDICOS – SUBTOTAL 238 

Consultas 220 

Encaminhamentos 2 

Verificação e solicitação de exames 0 

Receituário 0 

Declaração de Comparecimento 0 

Declaração de Acompanhamento 0 

Atestados Médicos  16 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SUBTOTAL 76 

Atestados Odontológico 0 

Exame consultas 18 

Profilaxia 2 

Flúor 0 

Ionômero 1 

Raspagem periodontal 16 

Exodontia 1 

Restauração Resina 35 

Controle de Placa 2 
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TIPO DE ATENDIMENTO QTDE 

Selamento Provisório 0 

Restauração de Amálgama 0 

Pulpotomia 0 

Gengivectomia 0 

ATF 0 

Selante 1 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM – SUBTOTAL 40 

Dispensação de medicação oral 13 

Aplicação de injetável 0 

Verificação de Pressão arterial 25 

Curativo 1 

Nebulização 0 

Glicemia capilar 1 

Massagem 0 

Retirada de Pontos 0 

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO MÉDICO/ENFERMAGEM/ODONTOLÓGICO 354 
 

Quadro 34 - Atividades realizadas pelo serviço social e psicológico 

 

ATIVIDADES DO PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL – SUBTOTAL 47 

Atendimento Social 0 

Acompanhamento de processos de licença médica  7 

Visita hospitalar 0 

Visita Institucional 0 

Visita domiciliar 0 

Atendimentos Psicoterápicos 40 

 

Quadro 35 - Outras atividades do setor psicossocial 

OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL – SUBTOTAL 6 

Pessoas que receberam preservativos 0 

Bolsas de sangue doadas 6 
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Quadro 36 – Total de atendimentos de saúde 

 

ATENDIMENTOS SUVID QTDE 

Atendimentos do serviço médico/enfermagem/odontológico 354 

Atendimentos do serviço social e psicologia 53 

TOTAL DE ATENDIMENTOS SUVID 407 

 

4.1.3.1.1 Outras atividades realizadas na SUVID 

 

 A SUVID realizou suas atividades, tanto atendimentos quanto orientações aos 

servidores e dependentes, na modalidade híbrida – presencialmente e através 

de canais virtuais (WhatsApp, Google Meet, Zoom etc.). Os atendimentos 

emergenciais do trimestre foram realizados presencialmente na sede do 

Tribunal de Contas. 

 Por intermédio de plataformas online e com o objetivo de fomentar a 

disseminação de informações confiáveis, foram realizados vídeos, lives e 

reuniões sobre temas pertinentes à pandemia da Covid-19, bem como as 

tradicionais campanhas mensais do setor. Em termos quantitativos, no 2º 

trimestre de 2021, foram realizados 407 (quatrocentos e sete) atendimentos 

aos servidores e dependentes deste Tribunal de Contas. 

 No que se refere aos projetos desenvolvidos no Instagram da Suvid, a equipe 

multiprofissional se articulou a fim de produzir material de conscientização e 

promoção de cuidados preventivos ao novo Coronavírus, bem como de outros 

temas pertinentes à saúde, os quais foram postados na referida rede social 

desta Supervisão. 

 Em maio foi realizada a primeira Campanha de Doação de Sangue deste ano, em 

parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão/Hemomar. 

A ação, que aconteceu nas dependências da Suvid, foi realizada com 

observância a todos os procedimentos de segurança e sanitário, resultando na 

coleta de 37 (trinta e sete) bolsas de sangue. 

 No mês de junho esta Supervisão realizou uma live que contou com a 

participação das servidoras da Suvid, a médica Dra. Ana Paula Pierre de Moraes 

e a psicóloga Bárbara Barreto e teve como convidada externa a médica 

infectologista Dra. Maria dos Remédios Carvalho Branco, debatendo o tema: 

Vacinação para a Covid - dúvidas do dia a dia. 
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4.1.3.2 Atividades de Desenvolvimento Funcional– SUDEC 

A Supervisão de Desenvolvimento de Carreira concedeu no segundo trimestre 

deste ano 27 (vinte e sete) atos de desenvolvimento funcional aos servidores do quadro de 

pessoal efetivo deste Tribunal, sendo 14 (quatorze) na modalidade Progressão Funcional por 

Tempo, com base no art. 14 da Lei nº 11.134/2019 e 13 (treze) de Progressão Funcional por 

Merecimento, com base no art. 15 da Lei nº 11.134/2019.  

Quadro 37– Atos de pessoal relacionados ao desenvolvimento funcional 

ASSUNTO QTDE 

Aprovação de servidor em Estágio Probatório 0 

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

Concessão de Progressão Funcional por Merecimento (art. 15 da Lei 11.134/2019) 13 

Concessão de Promoção  0 

 

4.1.3.2.1 Outras atividades desenvolvidas pela SUDEC 

 Foram contratados 7 (sete) estagiários de nível técnico e 1 (um) de nível superior, 

oriundos do último processo seletivo (Edital nº 01/2021), para recomposição do quadro 

de estagiários do Programa de Estágio do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

 Realizado o gerenciamento remoto do Programa de Estágio do TCE/MA, considerando as 

medidas de contenção da proliferação do novo coronavírus, causador da doença COVID-

19. 

 Acompanhamento do Sistema Informatizado de Avaliação de Desempenho Funcional 

voltado para o resultado organizacional, implantado a partir de março de 2021.  

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 ofertas de cursos, seminários, palestras, 

“conversas” sobre diversas temáticas. Contudo, nessa fase de teletrabalho, a ofertas de 

cursos estão sendo oferecidos em parceria do TCE (Escex) com outras Instituições e/ou 

Tribunais de Contas.  

 
4.1.3.2.2 Gestão de Estágio 

 No segundo trimestre de 2021, com a manutenção do Programa de Estágio 

Remunerado (estágio extracurricular) realizou-se uma despesa trimestral no valor de R$ 

80.717,17 (oitenta mil, setecentos e dezessete reais e dezessete centavos). 
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Quadro 38 - Gasto trimestral com contrato de estagiários 

FOLHA DE PAGAMENTO COM ESTAGIÁRIOS NÍVEL TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR DESPESA 

Valor pago em bolsa-auxílio 16.545,42 49.780,31 66.325,73 

Valor pago em auxílio-transporte 4.120,80 8.038,66 12.159,46 

Custo Operacional 613,78 1.618,20 2.231,98 

DESPESA TOTAL 80.717,17 

Quadro 39 - Demonstrativo da força de trabalho em estágio – média mensal 

MÊS NÍVEL TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR CURRICULAR 

Abril 8 22 1 

Maio 8 20 2 

Junho 13 20 0 

MÉDIA MENSAL  9,67 20,67 1,00 

4.1.3.3 Atividades de folha de pagamento – SUFOP 

 No decorrer do segundo trimestre,Supervisão de Folha de Pagamento - Sufop 

realizou as seguintes atividades: 

 Informatização da emissão de margem consignada a servidores e membros, mediante 

contrato em regime de comodato com a empresa São Paulo Consig Ltda, conforme 

Processo TCE nº 4.896/2021. 

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

servidores e membros, com desconto em folha. 

 Geração e consolidação de dados cadastrais, benefícios e remuneratórios dos membros, 

servidores e dependentes para o Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal/SAAP, 

nos módulos “Ativos, Inativos e Pensionistas”, “Dependentes” e“Rubricas de Folha de 

Pagamento”, para acompanhamento, pelo TCE, em tempo real, da execução da folha de 

pagamento de todos os seus jurisdicionados. 

 Cálculo das verbas indenizatórias dos servidores que se aposentaram e dos Membros 

(Férias e Licença-Prêmio) para pagamento, conforme Resolução TCE nº 254/2018 que 

disciplina a indenização de férias das Autoridades do TCE. 

 A Supervisão de Folha disponibiliza, mensalmente, no sítio do TCE, no link  

http://mentorh.tce.ma.gov.br/csp/tcema/transparencia/transparenciaPesquisaTCEMA.cspa 

consulta da remuneração de autoridades e servidores de forma detalhada. 

 Emissão de “Declaração dos Valores Pagos em Folha” das contribuições previdenciárias a 

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

previdenciários oficiais. 

 Emissão e envio mensal 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, de servidores cedidos pelo Estado que possuem regime jurídico celetista. 

 Em virtude da pandemia e do 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, foram suspensas. As 

reuniões visavam a implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

 A Folha analisou e realizou cálculos em processos formados por servidores requerendo 

atualização remuneratória, averbação por tempo de serviço para todos os efeitos, dentre 

outros direitos que causam impacto financeiro na remuneração. 
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 A Folha, dando prosseguimento na política de 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 continuaram sendo executadas 

remotamente, e em situações especificas presencialmente. 

No decorrer do trimestre, ocorreram 4.964 (quatro mil, novecentos e sessenta e 

quatro) procedimentos nas rubricas de vantagens e de descontos na remuneração dos 

servidores e membros desta Corte de Contas, conforme demonstrado no quadro abaixo. As 

alterações na Folha de Pagamento foram originadas de atos de pessoal como nomeações e 

exonerações, férias (pagamento do terço constitucional), desenvolvimento funcional dos 

servidores (promoções/progressões), averbações por tempo de serviço, consignações, 

pagamento de indenizações (férias, licença-prêmio) e diárias, atualizações remuneratórias, 

pagamentos de retroativos (Folha de Rendimentos Recebidos Cumulativamente/ RRA) e 

outros. 

Quadro 40 – Demonstrativo da movimentação nas rubricas pagas e descontadas 

DESCRIÇÃO  VANTAGENS DESCONTO TOTAL 

Inclusão 721 225 946 

Exclusão 793 178 971 

Alteração a Maior 1.149 1.360 2.509 

Alteração a Menor 43 369 412 

Sem alteração 42 84 126 

TOTAL 2.748 2.216 4.964 

4.1.3.4 Atividades de atos de pessoal – SUAPE 

 A Supervisão de Atos de Pessoal, em conjunto com outros setores do TCE, vem 

contribuindo com o Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal (SAAP), no que diz 

respeito aos atos de aposentadoria (inatividade) dos servidores do Quadro Efetivo e 

Especial desta Corte de Contas. O sistema permitirá o acompanhamento eletrônico de 

todos os atos de pessoal realizados nos municípios e órgãos público do Estado. O SAAP é 

normatizado pela Instrução Normativa TCE nº 47, de 15/02/2017. 

 A Suape, através do sistema  Mentorh, disponibilizou dados dos servidores, membros 

ativos, inativos, pensionistas e dependentes para o SAAP, que 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 à direitos 

como aposentadoria, Licença-Prêmio, Abono de Permanência etc., com alguns desses 

processos sendo informados com base em pareceres emitidos pela Assessoria Jurídica da 

Ungep. 

 Outros direitos e atos como afastamentos, férias, nomeações, exonerações e deveres 

como a frequência  diária através do ponto biométrico, são atividades desempenhadas 

diariamente por esta Supervisão, que garante a efetivação de tais direitos e/ou deveres 

através da feitura do Ato e/ou Portaria, com posterior registro no Sistema de RH Mentorh 

e publicação no Diário Eletrônico do TCE. 

 A Supervisão também emite Certidões e/ou Declarações requeridas por servidores ativos e 

desligados, para junto aos órgãos previdenciários atestar seu Tempo de Serviço laborados 

nesta Corte de Contas visando a obtenção de direitos para aposentadoria e outros fins. 
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 Foram confeccionadas e publicadas diversas portarias, tais como de indenização de férias e 

licença prêmio de membros, afastamento para exercer mandato eletivo, concessão de 

Função Especial (Militar), ratificação de licença prêmio e suspensão de concessão de 

insalubridade, entre outras. 

 Informações à Sudec da situação funcional e cadastral do servidor quanto à processos 

disciplinares, com a finalidade de subsidiar os processos de desenvolvimento funcional. 

 A Supervisão, em face da pandemia, vem trabalhando de forma remota, em teletrabalho, 

desde o final de março de 2020, bem como em regime de revezamento, desde 

06/07/2020. 

Quadro 41- Atos e registros de pessoal emitidos 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Aposentadoria de membro 0 

Aposentadoria de servidor 3 

Lotação  0 

Alteração de Lotação 7 

Devolução de servidor 4 

Ratificar disposição 3 

Exoneração de Servidor  3 

Nomeação de Servidor 3 

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 0 

Afastamento doação sangue* 15 

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 1 

Afastamento por Falecimento de familiares 0 

Afastamento para serviço na Justiça Eleitoral 0 

Afastamento por Acompanhamento de Pessoa da Família(Exames e Consultas)* 0 

Afastamento por Comparecimento em Exames e Consultas* 0 

Faltas 0 

Faltas: Abonada  0 

Faltas: Justificadas por Atestado Médico*  16 

Faltas Justificadas 0 

Falta Compensada 0 

Férias 44 

Férias: Alteração / Interrupção / Suspensão 61 

Serviço Externo 0 

Viagem à serviço: Diárias para servidor e membro** 0 

LICENÇAS 

Prêmio Assiduidade 6 

Tratamento de Saúde* 12 

Prorrogação Tratamento de Saúde* 4 

Paternidade e Gestante 1 

Tratar de Interesse Particular 0 

Motivo de Doença de Pessoa da Família* 0 

OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Salário Família 1 

Inclusão de dependente para dedução no Imposto de Renda 1 

Inclusão de dependente/FUNBEN / Assistência Saúde 0 

Alteração de Rubrica 0 

Substituição em cargo: Servidor  7 

Substituição em cargo: Membros (Conselheiro-Substituto) 1 

Substituição em cargo - Revogação 1 

Criação de Comissão 2 

Revogar Portaria 0 

Trabalhos Externos*** 0 

Suspensão Disciplinar 0 

Portarias Administrativas 15 
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*Informações da Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID  

** Informação da Folha de Pagamento - SUFOP 

Quadro 42–Atos de movimentação de pessoal emitidos no trimestre 

DISCRIMINAÇÃO QTDE 

Atos de Nomeação 3 

Atos de Exoneração 3 

Atos de Aposentadoria 3 

Atos de Devolução de Servidor “Requisitado “ 4 

 

Quadro 43 - Andamento processual no trimestre na UNGEP 

PROCESSOS QUE TRAMITARAM NA UNIDADE/SUPERVISÕES TOTAL  

SUAPE 459 

SUFOP 104 

SUVID 26 

SUDEC 87 

UNGEP 225 

UNGEP JURIDICO 43 

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, também em processos de 

averbação de tempo de serviço, solicitação de abono de permanência, e outros. 

 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, tais 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.. Também está no site a legislação que 

regulamenta a remuneração, benefícios, diárias, frequência, tabela remuneratória 

vigente, dentre outras informações de interesse coletivo. 

 A Ungep também vem prestando informações para a Ouvidoria, em processos 

eletrônicos, em assuntos pertinentes à gestão de pessoas. 

 A Ungep e suas Supervisões têm mantido contato com a empresa desenvolvedora do 

sistema de RH, o Mentorh, para viabilizar as adaptações que deverão ocorrer em 

face dos sistemas e-Social e Mensageria, em operação no TCE. 

 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 concebe ao desenvolvimento 

profissional e pessoal dos servidores. Projetos como “Cutucar é só Começar” e o 

“Roda de Conversa” são exemplos de atividades que a Ungep tem apoiado e 

valorizado, e que estão contribuindo para o desenvolvimento holístico do servidor. 

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

a frequência, e outros atos de pessoal que envolvam os servidores requisitados à 
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disposição no TCE. Uma das finalidades é a viabilização do pagamento do terço 

constitucional, após a informação pelo TCE do registro de férias. 

 A Unidade de Gestão de Pessoas,desde o início do ano, 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. 

 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 à consultas, exames e internações aos servidores 

efetivos e comissionados e seus dependentes - a Ungep disponibiliza, via sistema 

Drive do Google, todos os dados funcionais e valores dos descontos dos referidos 

benefícios, para que a Segep possa atualizar mensalmente os servidores que estão 

efetivamente contribuindo para o Funben.  

 A Ungep, durante toda a pandemia, e em virtude do regime de teletrabalho, vem 

acompanhando a adaptação dos Membros, Servidores e Estagiários a esse novo 

desafio nas relações de trabalho. 

 Com a pandemia, a Ungep vem proporcionando aos colaboradores, além do suporte 

médico-psicológico (através da Supervisão de Qualidade de Vida), uma nova visão 

das atividades executadas, sem a perda significativa da produtividade e com 

engajamento aos novos desafios imposto à função principal da Corte de Contas 

maranhense, que é zelar pelos recursos e bens públicos.  

4.2 Unidade de Finanças (UNFIN) 

4.2.1 Atribuições da Unidade 

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

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

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

atividades referentes à elaboração do Plano Plurianual e Proposta Orçamentária do 

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

Fumtec; executar o orçamento do Tribunal e do Fumtec. 

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

que tange ao Tribunal de Contas e ao Fumtec. 

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

4.2.2 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 atividades a seguir. 

Quadro 44 - Atividades relacionadas à execução orçamentária e financeira 

ATIVIDADES REALIZADAS QTDE 

Processos de Prestação de Contas por Adiantamento 6 

Ajustes Contábeis 0 

Relatório gerenciais 0 

Processos Administrativos - Acompanhamento e Controle 48 

Adequação qualitativa e quantitativa do orçamento 0 

Processos referentes a multas FUMTEC - análise e despacho 280 

Orientação à jurisdicionado 15 
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Orientação à executores 0 

 

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. 

4.3.2Ações de melhoria em destaque 

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

contidas na Portaria nº 409-MPDG, de 21/12/2016. 

 Estudos, pesquisas e início de utilização da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 

nº14.133/2021). 

 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. 

4.3.3 Atividades realizadas 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos gerenciou e executou diversas atividades 

relacionadas às contratações públicas realizadas por este Tribunal, dentre as quais, destacam-se a 

emissão de 28 (vinte e oito) pareceres, dos quais 21 (vinte e um) foram emitidos pela Assessoria 

Jurídica junto à COLIC, formalização de 16 (dezesseis) instrumentos contratuais, e 17 (dezessete) 

publicações. Ademais, realizou 18 (dezoito) registros de cumprimento de sentenças. Devido à 

pandemia e a entrada em vigor da nova Lei de Licitações, Lei nº14.133/2021, no segundo trimestre 

não foram realizadas licitações, mas aconteceram diversas contratações diretas, algumas já com 

fundamento na nova Lei, correspondendo ao valor total de R$ 764.024,84 (setecentos e sessenta e 

quatro mil, e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 

Quadro 45 – Atividades relacionadas à licitações e contratos 

MODALIDADE ESPÉCIE QTDE 

PARECERES DA 
SUPEC 

Aditivo de prorrogação 2 

Aditivo de prorrogação/reajuste 1 

Aditivo valor/prazo 0 

Aditivo de valor (acréscimo ou supressão) 0 

Revisão 0 

Repactuação 1 

Reajuste 1 

Outros 2 

TOTAL 7 

COMUNICAÇÕES 

Memorando 1 

Despacho 67 

Ofício 0 

Notificação 0 

Outros 0 

TOTAL 68 

PARECERES  DA 
ASSESSORIA 
JURÍDICA 

Dispensa de licitação 6 

Pagamento de indenização 1 

Aditivos aos contratos 3 

Aplicação de penalidade 0 

Reajuste/revisão/repactuação  2 

Análise da minuta do contrato 3 

Termo de doação 0 
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Inexigibilidade de licitação 0 

Termo de adesão 0 

Convênios 3 

Solicitação de adesão à ata de registro de preços 1 

Análise de edital de licitação 0 

Outros 2 

TOTAL 21 

LICITAÇÃO 

Pregão eletrônico 0 

Pregão presencial 0 

Concorrência 0 

Outros (estudos sobre a nova lei de licitações) 1 

TOTAL 1 

INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS 

Aditivos 5 

Apostilamento 2 

Ata de registro de preços 0 

Contratos 6 

Erratas 0 

Termo de reconhecimento de dívida 3 

Outros 0 

TOTAL 16 

APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE 

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

0 

TOTAL 0 

OUTROS Registro de cumprimento de sentença 18 

TOTAL 18 

 

Quadro 46 – Publicações de licitação 

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE 

Avisos de licitação 0 

Resenhas 14 

Outros 3 

TOTAL 17 

 

Quadro 47 – Demonstrativo das contratações diretas TCE-MA 

PROCESSO OBJETO 
VALOR ANUAL 

CONTRATADO (R$) 
CONTRATAÇÃO 

DIRETA 
CONTRATADO 

 
2007/2021 

Captura de vídeo e áudio com 
transmissão em tempo real 
via internet 

 
46.045,08 (180 dias) 

Dispensa de licitação 
(art. 75, II, Lei 
14.133/2021) 

 
V.A.S. Lira 

 
2584/2021 

Descarte de material 
hospitalar e infectante 

 
30.000,00 (8 aplicações) 

Dispensa de licitação 
(art. 75, II, Lei 
14.133/2021) 

Blitz Controle de 
Pragas Urbanas 
Ltda. 

 
4069/2021 

Zênite Fácil e Serviços de 
Orientação 

 
43.010,02 

Dispensa de licitação 
(art. 75, I, Lei 
14.133/2021) 

Sampaio Gomes 
Engenharia 

 
4019/2021 

Serviços de engenharia (sala 
de advogado e contador) 

 
445.569,74 (12 meses) 

Dispensa de licitação 
(art. 24, XVI, Lei 
8.666/93) 

 
Serpro 

 
5140/2020 

Serviços de confecção de 
móveis pra o Memorial do 
TCE/MA 

 
49.400,00 

Dispensa de licitação 
(art. 75, II, Lei 
14.133/2021) 

Constrular – La 
Ribeiro Serviços 
ME 

 
4549/2021 

Compra de produtos e 
utilização de serviços de 
postagem 

 
150.000 (valor estimado) 

Dispensa (art. 24, 
inciso VIII da Lei nº 
8.666/93) 

Empresa de 
Correios e 
Telégrafos 

                  VALOR TOTAL CONTRATADO 764.024,84     
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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 

(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. 

 Resposta a 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 – Suprimento de fundos (adiantamento) 

N.º PROCESSO SERVIDOR MATRÍCULA VALOR (R$) 

3903/2021 José de Ribamar Lima do Nascimento 9233 2.000,00 

TOTAL 2.000,00 

4.4.2.2 Outras Atividades 

 Inclusão e alteração de usuários no sistema E-mat. 

 Remanejamentos de mobiliário entre setores. 
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4.5 Unidade de Infraestrutura (UNINF) 

4.5.1 Atribuições da Unidade 

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

relativas à gestão de contratos terceirizados de escopo e de serviços continuados de 

ampliação, modificação e manutenção predial; operação e manutenção de telefonia fixa e 

telefonia móvel pessoal;operação e manutenção de veículos; limpeza, conservação, 

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

e serviços gerais; 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 49 -  Dados de consumo e registros atinentes à infraestrutura 

ITENS ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 

Cópias xerográficas (unir.) 0 1.523 0 1.523 

Encadernações (unir.) 0 7 0 7 

Energia Elétrica (EQUATORIAL)  R$ 64.941,96 R$ 78.662,37 R$ 72.102,91 R$ 215.707,24 

Água e Esgoto (CAEMA) consumo R$ 2.618,38 R$ 3.449,98 R$ 6.093,28 R$ 12.161,64 

Água e Esgoto (CAEMA) parcelam  R$ 10.486,32 R$ 10.486,32 R$ 10.486,32 R$ 31.458,96 

Telefonia Fixa (CLARO) * R$ 2.614,19 R$ 2.676,05 R$ 2.676,05 R$ 7.966,29 

Telefonia Móvel (CLARO) * R$ 6.806,73 R$ 6.806,73 R$ 6.806,73 R$ 20.420,19 

Manutenção de Telefonia Fixa 
(Ascot Comunicações) 

aguardando fatura aguardando fatura aguardando fatura (**) 

Manutenção de PABX (Forte 
Eng.)  

R$ 999,22 R$ 999,22 R$ 999,22 R$ 2.997,66 

Entrada de Visitantes (unir.) 8 96 114 218 

Observação: * Os valores de telefonia fixa (CLARO) dos meses de maio e junho estão com média calculada baseado nos últimos 
três meses e aguardando faturas; e os valores de telefonia móvel (CLARO) dos meses de abril, maio e junho, também estão com 
média calculada baseada nos últimos três meses e aguardando faturas. 
Observação: ** A empresa de manutenção de telefonia fixa (ASCOT) até o presente momento não deu entrada nas faturas para 
realização dos pagamentos referentes aos meses de abril, maio e junho. 
 

Quadro 50 -  Evolução mensal do serviço de cópias e encadernações 
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Quadro 51 -  Evolução mensal do consumo de energia, água e telefonia móvel 

 

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

 
 

4.5.2.1 Supervisão de Serviços de Engenharia – SUENG 

4.5.2.1.1 - Área de Manutenção Predial 

 Acompanhamento e fiscalização mensal de serviços de manutenção corretiva e 

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

e acervo de unidades refrigeradoras individuais do tipo split).  

 Neste último trimestre foram realizados: Instalação de dois aparelhos de ar 

condicionado do tipo split nas novas salas dos advogados e contadores, troca de 

compressores e motor de ar condicionados na Seger e na sala do Nobreak, 

substituição de capacitores na SUDEC; 

 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. 

 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. 

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

 Trocas de baterias do grupo gerador do prédio II do TCE-MA. 

 Trocas de lâmpadas na Sutec, Microcity e Seger, prédio I do TCE-MA. 

R$ 64.941,96
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 Instalação de novos mictórios no banheiro masculino do primeiro piso, prédio I do 

TCE-MA. 

 Instalações de novas torneiras no banheiro masculino, primeiro piso do TCE-MA. 

 Início das instalações das novas salas de advogados e contadores no prédio I do TCE-

MA. 

4.5.2.2Supervisão de Serviços de Arquitetura – SUARQ 

4.5.2.2.1 Área de Planejamento Arquitetônico e Consultoria 

 Conclusão de todos os procedimentos de planejamento da composição inicial do 

Memorial do TCE-MA, que incluiu projetos de marcenaria, termo de referência e 

afins, tendo-se culminado ao final deste segundo trimestre com a contratação de 

empresa para realização dos serviços de confecção do mobiliário sob medida, o que 

tem previsão para início no terceiro trimestre de 2021. 

 Elaboração de processo administrativo, conforme solicitação do Secretaria de 

Gestão, para instituição de novo registro de preços de serviços de instalações com 

fornecimento de materiais de acabamentos e elementos afins, com termo de 

referência e todo arcabouço de planejamentos para licitação de ata para vigência 

anual. 

 Elaboração de projeto de reforma de sala para Ungep/Suape- Arquivo, com previsão 

de utilização das antigas dependências da Supervisão de Qualidade de Vida - SUVID, 

e realocação dos 02 (dois) conjuntos de arquivos deslizantes instalados no órgão, de 

forma que sejam integrados em um único conjunto a ser instalado dentro da nova 

sala. Assim aumenta-se a capacidade de armazenamento de arquivos de pessoal e os 

usuários deste setor se beneficiarão do apoio de pontos de água e esgoto existentes, 

para pronta assepsia de mãos e rosto durante a manipulação de documentos 

arquivados. O projeto encontra-se em finalização, já tendo recebido a consultoria da 

representação da empresa “Huffix”, fabricantes dos arquivos, que deu viabilidade 

técnica para o projeto. 

4.5.2.2.2 Acompanhamento Técnico Arquitetônico em Serviços e Obras no TCE-MA 

 Retomada dos serviços de instalações de marcenaria sob medida, atinentes a última 

ordem de serviço do registro de preços instituído, que fora suspensa no final de 2020 

em função do agravamento da pandemia, e foi reiniciada no final deste trimestre a 

partir de planejamento conjunto com equipes da Suenge, Susap, Setin e Copat, para 

viabilização de frente de trabalho, com toda logística necessária para manutenção 

dos controles de acesso e triagem de saúde, para ingresso na sede. Encontra-se 

atualmente com marcenaria instalada, aguardando a confecção sequencial sob 

medida de bancadas de granito, metais e vidro temperado. 

 Supervisão na elaboração de relatórios de atividades gerais da Unidade de 

Infraestrutura - UNINF, assim como a emissão de relatório de fiscalização detalhado 

sobre contratação de marcenaria sob medida, para subsidiar a gestão de contratos 

em análise de pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, em função 

de dilatações de prazo impostas pelo quadro de pandemia instaurado. 
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4.5.2.3Supervisão de Serviços de Apoio – SUSAP 

 
4.5.2.3.1Serviços de Manutenção das Instalações Prediais e dos Bens Patrimoniais  

 Poda de árvores na área externa   do TCE-MA. 

 Aplicação de película em janelas de vidros em gabinete de conselheiro no Prédio ll, 

do TCE-MA. 

 Realocação de móveis e utensílios do gabinete de conselheiro, do Prédio l para o 

Prédio ll do TCE-MA. 

 Dedetização das dependências do TCE-MA contra o novo coronavírus. 

 Retirada de entulho na área externa do subsolo no 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, 

218 (duzentos e dezoito) visitantes, os quais foram orientados para a chegada aos 

seus destinos. 

 Foram feitas 02 (duas) autorizações de permanência, dando acesso a 4 (quatro) 

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. 

 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 para o certame que trata da aquisição de novos veículos e 

contratação de empresa especializada em locação de veículos. 

4.5.2.4.2 Área de Prestação de Serviços de Transporte 

 Prestou serviços de transporte a servidores do TCE-MA para realização de atividades 

específicas no perímetro municipal, a partir de solicitações prévias. No trimestre 

foram atendidas solicitações da PRESI, SEGER e CTPRO. 

Quadro 53 - Quilometragem da frota de veículos 

MÊS TOTAL KM RODADOS 

Abril 615 

Maio  2.428 

Junho 2.457 

TOTAL DE QUILOMETRAGEM NO TRIMESTRE 5.500 

Observação: Conforme informação do Supervisor de Transportes, as quilometragens do mês de abril não foram lançadas em sua 
totalidade no mês vigente, por estarem trabalhando de forma esporádica, sendo que as quilometragens foram devidamente 
registradas nos meses de maio e junho. 
 

Quadro 54 - Gastos com manutenção de frota de veículos 

 

 

TIPO DE DESPESA ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 

Despesas com Manutenção e Reposição de Peças e Acessórios R$ 0,00 R$ 3.580,80 R$ 10.294,80 R$ 13.875,60 

Despesas com Consumo de Combustíveis e Lubrificantes  R$ 2.209,50 R$ 3.260,02 R$ 2.334,40 R$ 7.803,92 

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 NO TRIMESTRE R$ 2.209,50 R$ 6.840,82 R$ 12.629,20 R$ 21.679,52 
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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 à Informação), de modo a contribuir 

com a implementação das estratégias e dos resultados da organização.  

5.2.3 Atividades realizadas 

Quadro 55 - Softwares em desenvolvimento 

Sistema de Informações para Controle (SINC) 

- desenvolver 1º nível das trilhas de integridade da informação apresentada pelo fiscalizado; 

- disponibilizar o resultado das trilhas de integridade do !º nível ao fiscalizado, possibilitando-lhe correção; 

- desenvolver  e disponibilizar, para consulta pública, hotsite com informações do SINC; 

- desenvolver e disponibilizar, para consulta interna, sistema para verificação da situação das remessa de arquivos e das 
informações apresentadas ao TCE/MA; 

- Criar endpoints para visualização das informações apresentadas pelo SINC. 

Sistema Fiscalização 

- desenvolver e  disponibilizar, para geração automatizada, relatório preliminar das contas anuais de governo do Prefeito 
Municipal referentes ao exercício financeiro de 2020; 

- Promover melhorias na usabilidade do sistema. 

Sistema Publicação 

- desenvolver ferramenta para captação de atos publicados no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA e publicação, no sítio 

oficial do TCE/MA na internet, de consulta pública estruturada, por tipo de documento. 

Sistema de Gerenciamento de Credenciais de Acesso 

- Implantação de Keycloak. 

Quadro 56 - Atividades de suporte realizadas 

ATIVIDADES DE SUPORTE 

Fazer backup da pasta do servidor virtual 

Alterar monitoramento do sistema no servidor 

Criar programação para clonar as máquinas nos servidores virtuais 

Verificar backup do banco de dados 

Verificar backup dos bancos oracle 

Criar monitoramento do sistema de processos no servidor 

Realizar snapshot das máquinas virtuais 

Criação de monitoramento da aplicação de precessos 

Atualizar plugin no servidor web 

Realizar backup do servidor de arquivos para a nuvem 

Migração de pastas de arquivos no servidor 

Envio das VM's exportadas para a nuvem 

Instalação de aplicação na máquina virtual 

Monitorar o servidor de arquivos 
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Instalar e gerenciar monitoramento em servidor virtual 

Gerenciar monitormento de todos os sistemas 

Abertura de chamado para manutenção do storage 

Monitorar log no servidor virtual 

Adicionar Link para aplicação no site 

Criar backup de máquinas virtuais 

Migração de servidores de arqiuvos 

Configuração servidor WSUS 

Fazer backup da pasta do servidor virtual 

Levantamento das máquinas virtuais, com o tamanho dos discos e o uso desse disco. 

 

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

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

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

usuários internos, a unidade de supervisão do atendimento ao usuário recebeu a atribuição 

de dar continuidade à fiscalização na distribuição e prestação dos serviços da empresa 

contratada, acompanhando a gestão do parque computadores ativos, novos e legados 

(computadores, notebooks e impressoras). 

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. 

Quadro 57 - Atendimentos de TI a usuários internos 

ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS INTERNOS DO TCE/MA QUANTIDADE 

Atendimento ao usuário em Abril/2021 42 

Atendimento ao usuário em Maio/2021 218 

Atendimento ao usuário em Junho/2021 232 

TOTAL 492 

Quadro 58 - Atividades de atendimento ao usuário de TI 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Gerenciamento de todo o parque tecnológico do TCE/MA 

Implantação de organizador de cabos nos computadores do TCE 

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

Suporte  ao sistema dos correios SIGEP no setor SUPED 

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

Manutenção preventiva nos computadores, notebook e impressoras, realizando a sanitização dos equipamentos 
incluindo (teclado e mouse)   

Ativação de pontos de rede e telefonia 

Manutenção de contas de usuário e exclusão no AD controlador de dominio 

Suporte remoto para usuários de notebooks do TCE 

Ativação de contas de email de usuários 

Suporte aos usuários no serviço de nuvem "owncloud TCE" 

Manutenção preventiva nos computadores e no sistema de monitoramento de CFTV, utilizado no GASIP 

 
5.2.4Outras atividades desenvolvidas pela SUTEC 
 

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

99.436 páginas impressas registradas, em um parque de 68 impressoras laser identificadas 

no PaperCut.  
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Quadro 59–Relatório de páginas impressas no trimestre 
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6 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO 

6.1 Assessoria de Comunicação e Mídia (ASCOM) 

6.1.1Atribuições 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 

No trimestre, 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 trimestre. 

 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. 
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6.1.3 Matérias de destaque publicadas 

Pleno do TCE homenageia o ex-governador Jackson Lago 

 A Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) desta quarta-feira, 7, foi 

marcada por homenagem ao ex-governador Jackson Kepler Lago, pela passagem de dez anos de seu 

falecimento. No início dos trabalhos de julgamento, o vice-presidente do TCE, conselheiro Joaquim 

Washington Luiz de Oliveira, leu mensagem em homenagem à memória do ex-governador, na qual 

foram destacadas as contribuições de Jackson Lago ao desenvolvimento do Maranhão em suas 

atividades como médico, professor da Universidade Federal do Maranhão e político.  

Publicado em 8 de abril de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1953-pleno-do-tce-homenageia-o-ex-

governadorjackson-lago 

Representação da Rede de Controle solicita que TCU regulamente aplicação da Lei. 14.057  

A Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Maranhão continua a adotar medidas 

para assegurar que os recursos que venham a ser recebidos pelos municípios a título de 

recuperação de créditos do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério) sejam aplicados de acordo com os termos da 

legislação vigente. Com essa finalidade, o Ministério Público de Contas (MPC), o Ministério 

Público Federal (MPF) e o Ministério Público Estadual (MPE) formalizaram Representação 

com pedido de medida cautelar junto ao Tribunal de Contas da União (TCU).  

Publicado em 8 de abril de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1954-representacao-da-rede-de-controle-

solicitaque-tcu-regulamente-aplicacao-da-lei-14-057 

Tribunal promove Live nesta sexta para apresentação de novo sistema de controle  

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), por meio de sua Escola Superior de Controle 

Externo (Escex), realiza transmissão ao vivo nesta sexta-feira (16), às 10h00, para 

apresentação do Sistema de Informações para Controle (Sinc). Veiculado pelo canal da Escex 

no Youtube, o evento será apresentado pelos secretários de Fiscalização, Fábio Alex Melo, e 

de Tecnologia e Inovação, Renan Oliveira. A abertura contará com a participação do 

presidente do TCE, conselheiro Nonato Lago.  

Publicado em 13 de abril de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1955-tribunal-promove-live-nesta-sexta-

paraapresentacao-de-novo-sistema-de-controle 

Escex promoveu mais um “Encontro com Escritores”  

Em continuidade ao projeto “Encontro com Escritores”, a Biblioteca da Escola Superior de 

Controle Externo (Escex) realizou na segunda-feira, 13/04, o bate-papo com a escritora, 

pedagoga e especialista em educação inclusiva, Sharlene Serra. Nascida em São Luís, ela é 

graduada em Desenho Industrial, tem seis livros publicados, com destaque para a coleção 

“Incluir”, com cinco livros abordando inclusão, e o Diário Mágico, que trata de abuso infantil.  

Publicado em13 de abril de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1953-pleno-do-tce-homenageia-o-ex-governadorjackson-lago
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1953-pleno-do-tce-homenageia-o-ex-governadorjackson-lago
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1954-representacao-da-rede-de-controle-solicitaque-tcu-regulamente-aplicacao-da-lei-14-057
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1954-representacao-da-rede-de-controle-solicitaque-tcu-regulamente-aplicacao-da-lei-14-057
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1955-tribunal-promove-live-nesta-sexta-paraapresentacao-de-novo-sistema-de-controle
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1955-tribunal-promove-live-nesta-sexta-paraapresentacao-de-novo-sistema-de-controle
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https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1956-escex-promoveu-mais-um-encontro-

comescritores 

TCE-MA prorroga teletrabalho e prazo para apresentação das contas anuais continua em 

maio 

Ainda no contexto das medidas de enfrentamento do novo coronavírus (covid-19) no âmbito 

do controle externo maranhense, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) editou, na 

quarta-feira (14/04), uma nova portaria, que prorroga o regime de teletrabalho para os 

servidores do órgão. O documento estende o prazo final de teletrabalho obrigatório previsto 

na última portaria, de 29 de março de 2021, para o dia 30/04/2021.  

Publicado em 15 de abril de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1961-tce-ma-prorroga-teletrabalho-e-prazo-

paraapresentacao-das-contas-anuais-continua-em-maio-2 

Programa TCU + Cidades realizará ciclo de webinários para gestores municipais  

No dia 19 de abril, o Tribunal de Contas da União (TCU) iniciará o ciclo de webinários 

direcionados aos gestores municipais de todo o país que faz parte do Programa TCU + 

Cidades. Com o tema “O papel do gestor local no combate à pandemia de Covid-19”, o 

evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, das 10h às 12h, e terá formato interativo, com 

os participantes podendo fazer comentários e enviar perguntas por meio do chat do canal.  

Publicado em 16 de abril de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1964-programa-tcu-cidades-realizara-ciclo-

dewebnarios-para-gestores-municipais 

TCE vai fiscalizar municípios com menor cobertura na vacinação contra covid-19 

 O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) vai realizar fiscalização nos municípios do Estado 

com menores percentuais de cobertura na campanha de vacinação contra o novo 

coronavírus (covid19). A medida vai incluir também aqueles que deixaram de prestar 

informações obrigatórias ao órgão, em descumprimento da Decisão Normativa nº 39/2021, 

que normatizou o acompanhamento da vacinação contra a covid-19 por parte do TCE 

maranhense. Nesses casos também haverá o pagamento da multa prevista.  

Publicado em26 de abril de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1965-tce-vai-fiscalizar-municipios-com-

menorcobertura-na-vacinacao-contra-covid-19 

Parte das atividades do TCE-MA voltam a ser presenciais a partir do dia 03 de maio  

De acordo com a portaria 300/2021, publicada pelo TCE-MA, a partir do dia 03 de maio de 

2021, voltarão a ser adotados os seguintes regimes de trabalho no Tribunal de Contas: 

teletrabalho obrigatório para aqueles que fazem parte do grupo de risco, tais como idosos, 

gestantes, cardiopatas, entre outros; teletrabalho integral ou parcial voluntário, para os que 

manifestem interesse pela alteração temporária e se comprometam a cumprir os deveres 

funcionais; regime de trabalho presencial, em regime ...  

Publicado em 28 de abril de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1956-escex-promoveu-mais-um-encontro-comescritores
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1956-escex-promoveu-mais-um-encontro-comescritores
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1961-tce-ma-prorroga-teletrabalho-e-prazo-paraapresentacao-das-contas-anuais-continua-em-maio-2
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1961-tce-ma-prorroga-teletrabalho-e-prazo-paraapresentacao-das-contas-anuais-continua-em-maio-2
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1964-programa-tcu-cidades-realizara-ciclo-dewebnarios-para-gestores-municipais
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1964-programa-tcu-cidades-realizara-ciclo-dewebnarios-para-gestores-municipais
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1965-tce-vai-fiscalizar-municipios-com-menorcobertura-na-vacinacao-contra-covid-19
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1965-tce-vai-fiscalizar-municipios-com-menorcobertura-na-vacinacao-contra-covid-19
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https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1967-parte-das-atividades-do-tce-ma-voltam-

a-serpresenciais-a-partir-do-dia-03-de-maio 

Nova edição da revista “TCE em Pauta” circula em versão eletrônica  

Já está circulando em versão eletrônica a nova edição da revista “TCE em Pauta”, informativo 

semestral com notícias sobre as ações e projetos do TCE maranhense. A edição de número 24 

está disponível no portal do Tribunal e também está sendo distribuída para o e-mail 

corporativo de todos os servidores e membros. A opção pela distribuição em formato 

eletrônico se deve à necessidade de fazer com que a publicação chegue aos leitores da 

instituição, o que se mostra bastante difícil com a versão impressa em função das restrições 

impostas pelo combate à pandemia.  

Publicado em 3 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1970-nova-edicao-da-revista-tce-em-pauta-

circulaem-versao-eletronica 

Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão realizará webinários com gestores 

municipais de saúde  

A Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão promoverá, no próximo dia 18, das 10h 

às 12h, o webinário “Escutas colaborativas: gestão responsável em tempo de crise sanitária”. 

O evento será direcionado aos gestores municipais de saúde e tem como finalidade ampliar o 

diálogo entre os gestores e as instituições que integram a Rede de Controle, de forma a 

construir alternativas para elevar o grau de efetividade das ações desenvolvidas no 

enfrentamento da atual pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).  

Publicado em 3 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1972-rede-de-controle-da-gestao-publica-

nomaranhao-realizara-webinario-com-gestores-municipais-de-saude 

Encontro com Escritores recebe nesta terça o escritor Charles Santos Simões  

A ficção volta a ganhar espaço na pauta do projeto “Encontro com Escritores”, iniciativa da 

Biblioteca da Escola Superior de Controle Externo do TCE (Escex), voltada para a promoção 

do diálogo entre poetas e prosadores maranhenses e seus leitores, em especial, os servidores 

da instituição. Dessa vez o convidado é o professor e escritor Charles Santos Simões, primeiro 

lugar no 1º festival de contos Literarte-RJ e autor do livro "A morte da defunta e outros 

contos”, ganhador do Troféu Literatura 2017 da ZL Editora.  

Publicado em 3 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1973-encontro-com-escritores-recebe-nesta-

terca-oescritor-charles-santos-simoes 

TCE prorroga prazo de entrega da prestação de contas anual  

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) prorrogou até o dia 1º de junho de 

2021 o prazo para apresentação ao órgão de controle externo das prestações e tomadas de 

contas referentes ao exercício financeiro de 2020. A decisão consta da Portaria TCE/MA Nº 

307, de 30 de abril de 2021, publicada na edição de hoje, 3, do Diário Oficial Eletrônico do 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1967-parte-das-atividades-do-tce-ma-voltam-a-serpresenciais-a-partir-do-dia-03-de-maio
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1967-parte-das-atividades-do-tce-ma-voltam-a-serpresenciais-a-partir-do-dia-03-de-maio
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1970-nova-edicao-da-revista-tce-em-pauta-circulaem-versao-eletronica
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1970-nova-edicao-da-revista-tce-em-pauta-circulaem-versao-eletronica
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1972-rede-de-controle-da-gestao-publica-nomaranhao-realizara-webinario-com-gestores-municipais-de-saude
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1972-rede-de-controle-da-gestao-publica-nomaranhao-realizara-webinario-com-gestores-municipais-de-saude
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1973-encontro-com-escritores-recebe-nesta-terca-oescritor-charles-santos-simoes
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1973-encontro-com-escritores-recebe-nesta-terca-oescritor-charles-santos-simoes
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TCE. https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1974-tce-prorroga-prazo-de-entrega-da-

prestacaode-contas-anual 

Jairo Cavalcanti toma posse como novo procurador-chefe do MPC  

O procurador de contas Jairo Cavalcanti Vieira foi empossado nesta quarta-feira (12) no 

cargo de procurador-chefe do Ministério Público de Contas (MPC). A posse ocorreu em 

sessão extraordinária realizada pouco antes da sessão do Pleno, com a presença do 

presidente do Tribunal, conselheiro Nonato Lago, dos conselheiros e conselheiros substitutos 

integrantes do Pleno e demais membros do MPC. 

Publicado em 12 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1977-jairo-cavalcanti-toma-posse-como-

novoprocurador-chefe-do-mpc 

TCE participa de levantamento nacional sobre adequação de municípios a regras contábeis 

e de transparência  

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) dará início, na próxima semana, ao levantamento 

de informações sobre a adequação dos municípios maranhenses às regras da Lei 

Complementar nº 131/09, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e do Decreto nº 10540/20, que dispõe sobre um padrão 

mínimo de qualidade para o sistema único e integrado de execução orçamentária, 

administração financeira e controle (Siafic).  

Publicado em 12 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1979-tce-participa-de-levantamento-nacional-

sobreadequacao-de-municipios-a-regras-contabeis-e-de-transparencia 

TCU defere cautelar solicitada pela Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão em 

representação sobre pagamentos de abonos a professores  

O Tribunal de Contas da União (TCU) acolheu representação impetrada pelo Ministério 

Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE-MA) e o Ministério 

Público de Contas (MPC), com pedido de medida cautelar, que trata de irregularidades que 

possam ocorrer na aplicação dos recursos provenientes de precatórios relativos ao extinto 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), diante da promulgação, no dia 26 de março de 2021, do parágrafo único 

do art. 7º da Lei 14.057/2020, que dispõe que pelo menos 60% dos valores recebidos por 

ente público a título de precatórios do Fundef devem ser destinados aos profissionais do 

magistério ativos, inativos e pensionistas, na forma de abono.  

Publicado em 12 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1980-tcu-defere-cautelar-solicitada-pela-rede-

decontrole-da-gestao-publica-no-maranhao-em-representacao-sobre-pagamentos-de-

abonos-aprofessores 
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https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1974-tce-prorroga-prazo-de-entrega-da-prestacaode-contas-anual
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1977-jairo-cavalcanti-toma-posse-como-novoprocurador-chefe-do-mpc
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1977-jairo-cavalcanti-toma-posse-como-novoprocurador-chefe-do-mpc
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https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1980-tcu-defere-cautelar-solicitada-pela-rede-decontrole-da-gestao-publica-no-maranhao-em-representacao-sobre-pagamentos-de-abonos-aprofessores
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1980-tcu-defere-cautelar-solicitada-pela-rede-decontrole-da-gestao-publica-no-maranhao-em-representacao-sobre-pagamentos-de-abonos-aprofessores
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TCE cria grupo de trabalho para instrução da prestação de contas do governador do Estado  

A presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE) editou ato normativo que cria o grupo 

de trabalho que será responsável pela instrução da prestação de contas do governador do 

Estado, Flávio Dino, relativa ao exercício financeiro de 2020. A portaria que institui o grupo 

de trabalho foi publicada na edição do dia 11 de maio do Diário Oficial Eletrônico do TCE.  

Publicado em 13 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1983-tce-cria-grupo-de-trabalho-para-

instrucao-daprestacao-de-contas-do-governador-do-estado 

Rede de Controle da Gestão Pública do Maranhão e demais redes de Controle do Brasil 

promovem evento de lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção  

Para apoiar as organizações públicas do país no enfrentamento da corrupção, considerada 

um dos problemas crônicos da sociedade brasileira, será lançado, no próximo dia 20/5, às 

10h, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), que pretende levar 

conhecimento aos gestores e orientá-los na promoção de uma administração pública com 

elevados padrões de integridade. O público-alvo do programa são gestores, controladores e 

demais colaboradores das mais de 18 mil organizações públicas cadastradas em todo o Brasil.  

Publicado em 14 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1984-rede-de-controle-da-gestao-publica-

domaranhao-e-demais-redes-de-controle-do-brasil-promovem-evento-de-lancamento-do-

programanacional-de-prevencao-a-corrupcao 

TCE divulga resultado de processo seletivo para estágio remunerado  

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE) publicou, na edição de hoje de seu Diário 

Oficial Eletrônico, a relação de aprovados no processo seletivo promovido pela instituição 

para realização de estágio remunerado. Foram oferecidas vagas nas áreas de administração, 

arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, economia, engenharia civil, 

jornalismo, pedagogia, técnico em administração, técnico em informática e técnico em saúde 

bucal.  

Publicado em 14 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1985-tce-divulga-resultado-de-processo-

seletivopara-estagio-remunerado 

Webinário reúne gestores de saúde de todo o estado nesta terça-feira  

A Escola Superior de Controle Externo do TCE-MA (Escex) já está recebendo perguntas 

antecipadas dos participantes do Webinário “Escutas Colaborativas: gestão responsável em 

tempo de crise sanitária”. Promoção da Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão, o 

evento se realiza nesta terça-feira (18), das 10h às 12h, em ambiente virtual pela plataforma 

Zoom.  

Publicado em 17 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1988-webinario-reune-gestores-de-saude-de-

todo-oestado-nesta-terca-feira 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1983-tce-cria-grupo-de-trabalho-para-instrucao-daprestacao-de-contas-do-governador-do-estado
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1983-tce-cria-grupo-de-trabalho-para-instrucao-daprestacao-de-contas-do-governador-do-estado
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1984-rede-de-controle-da-gestao-publica-domaranhao-e-demais-redes-de-controle-do-brasil-promovem-evento-de-lancamento-do-programanacional-de-prevencao-a-corrupcao
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1984-rede-de-controle-da-gestao-publica-domaranhao-e-demais-redes-de-controle-do-brasil-promovem-evento-de-lancamento-do-programanacional-de-prevencao-a-corrupcao
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1984-rede-de-controle-da-gestao-publica-domaranhao-e-demais-redes-de-controle-do-brasil-promovem-evento-de-lancamento-do-programanacional-de-prevencao-a-corrupcao
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1985-tce-divulga-resultado-de-processo-seletivopara-estagio-remunerado
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1985-tce-divulga-resultado-de-processo-seletivopara-estagio-remunerado
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1988-webinario-reune-gestores-de-saude-de-todo-oestado-nesta-terca-feira
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1988-webinario-reune-gestores-de-saude-de-todo-oestado-nesta-terca-feira
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TCE promove primeira coleta de sangue do ano nesta sexta-feira  

Já passa de 40 o número de doadores cadastrados pela Supervisão de Qualidade de Vida do 

TCE (Suvid) para participar da coleta de sangue que se realiza no próximo dia 21, a primeira 

realizada neste ano pelo Tribunal. A expectativa é de que esse número cresça mais ainda, 

diante da situação crítica em que se encontram os bancos de sangue em todo o país, por 

conta da pandemia do novo coronavírus.  

Publicado em 18 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1989-tce-promove-primeira-coleta-de-sangue-

doano-nesta-sexta-feira 

TCE condena ex-prefeito de Lago do Junco a devolver mais de R$ 1 mi em recursos de 

convênio  

Na sessão do Pleno desta quarta-feira (19), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) 

condenou o ex-prefeito de Lago do Junco, Haroldo Euvaldo Brito Leda, a devolver R$ 

1.010.535,57 aos cofres estaduais. O débito é decorrente do julgamento irregular da Tomada 

de Contas Especial instaurada em decorrência da não prestação de contas do Convênio nº 

073/2012- DEINT, celebrado entre o Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte - 

DEINT e a Prefeitura Municipal de Lago do Junco.  

Publicado em 19 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1991-tce-condena-ex-prefeito-de-lago-do-

junco-adevolver-mais-de-r-1-mi-em-recursos-de-convenio 

Cautelar do TCE suspende contratação irregular em Presidente Juscelino  

Atendendo a Representação do Ministério Público de Contas (MPC), o Tribunal de Contas do 

Estado (TCE-MA) deferiu, na sessão do Pleno desta quarta-feira (19) medida cautelar 

suspendendo contratação realizada pelo município de Presidente Juscelino, de empresa para 

a prestação de serviços de limpeza pública, no valor de R$ 298,8 mil.  

Publicado em 20 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1992-cautelar-do-tce-suspende-

contratacaoirregular-em-presidente-juscelino 

Escex realiza webinário “A pandemia e os novos desafios do controle social das políticas de 

saúde”  

A Escola Superior de Controle Externo (Escex) do Tribunal de Contas do Estado (TCE) 

promove no próximo dia 28, sexta-feira, o webinário “A pandemia e os novos desafios do 

controle social das políticas de saúde”. O evento é o primeiro da “Série sobre Controle 

Social”, conjunto de atividades concebidas pela Escex visando à qualificação de membros dos 

Conselhos de Políticas Públicas de Saúde e outros públicos interessados nesse campo de 

conhecimento.  

Publicado em 24 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1993-escex-realiza-webinario-a-pandemia-e-

osnovos-desafios-do-controle-social-das-politicas-de-saude 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1989-tce-promove-primeira-coleta-de-sangue-doano-nesta-sexta-feira
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1989-tce-promove-primeira-coleta-de-sangue-doano-nesta-sexta-feira
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1991-tce-condena-ex-prefeito-de-lago-do-junco-adevolver-mais-de-r-1-mi-em-recursos-de-convenio
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1991-tce-condena-ex-prefeito-de-lago-do-junco-adevolver-mais-de-r-1-mi-em-recursos-de-convenio
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1992-cautelar-do-tce-suspende-contratacaoirregular-em-presidente-juscelino
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1992-cautelar-do-tce-suspende-contratacaoirregular-em-presidente-juscelino
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1993-escex-realiza-webinario-a-pandemia-e-osnovos-desafios-do-controle-social-das-politicas-de-saude
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1993-escex-realiza-webinario-a-pandemia-e-osnovos-desafios-do-controle-social-das-politicas-de-saude
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Primeira coleta de sangue promovida pela Suvid apresenta bons resultados  

A Supervisão de Qualidade de Vida do TCE (Suvid) conseguiu arrecadar 37 bolsas de sangue 

durante a primeira coleta realizada pelo Tribunal neste ano, que contou com o 

comparecimento de 40 doadores, entre servidores, convidados e familiares. O número foi 

considerado muito positivo e dentro do esperado, tendo em vista o período de pandemia, 

que tem afastado muitos doadores das campanhas de coleta.  

Publicado em 25 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1995-primeira-coleta-de-sangue-promovida-

pelasuvid-apresenta-bons-resultados 

Seminário PNPC - Orientações técnicas para uso do Sistema e Prevenção  

O evento on-line será realizado na quarta-feira, 26/5, às 10h, horário de Brasília, e contará 

com a participação dos coordenadores do Programa Nacional de Combate à Corrupção 

(PNPC) para explicações detalhadas do uso do Sistema e-Prevenção e de todas as questões a 

serem respondidas referentes aos mecanismos de prevenção, detecção, investigação, 

correção e monitoramento, além da parte relacionada à transparência e participação social, 

dirigida apenas aos órgãos executivos estaduais e municipais. O evento é aberto ao público.  

Publicado em 25 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1997-seminario-pnpc-orientacoes-tecnicas-

para-usodo-sistema-e-prevencao 

Defensoria, MPMA e TCE pedem medidas mais restritivas para o enfrentamento à 

pandemia de Covid-19 no Maranhão  

A Defensoria Pública (DPE/MA), o Ministério Público do Maranhão (MPMA) e o Tribunal de 

Contas do Estado (TCE) emitiram recomendação, ao Governo do Estado, para que sejam 

adotadas ações urgentes e mais restritivas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. As 

medidas visam conter aglomerações e refrear a transmissão do coronavírus, evitando assim 

um possível lockdown. O documento, emitido na última sexta-feira (28), é assinado pelo 

defensor público-geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos, pelo procurador-geral de Justiça do 

Maranhão, Eduardo Nicolau, e pelo conselheiro vice-presidente do TCE, Washington Oliveira. 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1999-defensoria-mpma-e-tce-pedem-medidas-

maisrestritivas-para-o-enfrentamento-a-pandemia-de-covid-19-no-maranhao 

Suvid realizará live sobre vacinação contra Covid. 

A Supervisão de Qualidade de Vida do TCE (Suvid) realizará amanhã, terça-feira, 01, a live 

“Vacinação para Covid: dúvidas do dia a dia”. O evento começará às 10h30, com transmissão 

ao vivo pelo canal da Escola Superior de Controle Externo do TCE (Escex) no YouTube. A 

intenção é esclarecer as principais dúvidas dos participantes sobre as vacinas até o momento 

desenvolvidas contra o coronavírus e os cuidados que devem ser tomados, mesmo após o 

recebimento das doses dos imunizantes.  

Publicado em 31 de maio de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2001-suvid-realizara-live-sobre-vacinacao-

contracovid 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1995-primeira-coleta-de-sangue-promovida-pelasuvid-apresenta-bons-resultados
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1995-primeira-coleta-de-sangue-promovida-pelasuvid-apresenta-bons-resultados
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1997-seminario-pnpc-orientacoes-tecnicas-para-usodo-sistema-e-prevencao
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1997-seminario-pnpc-orientacoes-tecnicas-para-usodo-sistema-e-prevencao
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1999-defensoria-mpma-e-tce-pedem-medidas-maisrestritivas-para-o-enfrentamento-a-pandemia-de-covid-19-no-maranhao
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/1999-defensoria-mpma-e-tce-pedem-medidas-maisrestritivas-para-o-enfrentamento-a-pandemia-de-covid-19-no-maranhao
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2001-suvid-realizara-live-sobre-vacinacao-contracovid
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2001-suvid-realizara-live-sobre-vacinacao-contracovid
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TCE manda devolver recursos de convênios de aplicação não comprovada  

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) condenou o ex-prefeito de Grajaú, Junior Sousa 

Otsuka a devolver R$ 1,3 milhão ao erário estadual. A decisão foi tomada na sessão do Pleno 

desta quarta-feira (09), quando foi apreciada a Tomada de Contas Especial do convênio nº 

019/2014, celebrado em 2014 entre o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de 

Estado da Educação e a Prefeitura Municipal de Grajaú.  

Publicado em 9 de junho de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2003-tce-manda-devolver-recursos-de-

convenios-deaplicacao-nao-comprovada 

TCE conclui levantamento de informações sobre aplicação de verbas de combate à 

pandemia  

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) concluiu mais uma das atividades realizadas pela 

instituição no processo de fiscalização da forma como o estado e os municípios maranhenses 

vem aplicando as verbas federais destinadas às ações de combate à pandemia causada pelo 

coronavírus (Covid 19).  

Publicado em 11 de junho de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2004-tce-conclui-levantamento-de-

informacoessobre-aplicacao-de-verbas-de-combate-a-pandemia 

Rede de Controle da Gestão Pública lança, nesta terça, Programa Nacional de Prevenção à 

Corrupção no estado  

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), conselheiro Nonato Lago, fará nesta 

terça-feira (15), às 10h, a abertura do lançamento, no âmbito estadual, do Programa 

Nacional de Prevenção à Corrupção. O evento, promovido pela Rede de Controle da Gestão 

Pública no Maranhão, será transmitido pelo canal de YouTube da Escex/TCE-MA. As 

inscrições ainda podem ser feitas no site do TCE/MA https://site.tce.ma.gov.br/ ou no site da 

Escex (escex.tce.ma.gov.br).  

Publicado em 14 de junho de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2005-rede-de-controle-da-gestao-publica-

lancanesta-terca-programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-no-estado 

Gestores tem quinze dias para corrigir informações sobres gastos da pandemia  

Gestores de todo o estado tem, a contar desta terça-feira (22), o prazo de quinze dias para 

corrigir falhas e omissões de informação relacionadas às verbas para enfrentamento da 

pandemia de covid-19 junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA). A medida faz parte 

das rotinas de fiscalização do órgão e é um desdobramento natural do levantamento dos 

gastos, divulgado na primeira quinzena de junho.  

Publicado em 21 de junho de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2009-gestores-tem-quinze-dias-para-

corrigirinformacoes-sobres-gastos-da-pandemia 

TCE-MA implanta memorial em sua sede  

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2003-tce-manda-devolver-recursos-de-convenios-deaplicacao-nao-comprovada
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2003-tce-manda-devolver-recursos-de-convenios-deaplicacao-nao-comprovada
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2004-tce-conclui-levantamento-de-informacoessobre-aplicacao-de-verbas-de-combate-a-pandemia
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2004-tce-conclui-levantamento-de-informacoessobre-aplicacao-de-verbas-de-combate-a-pandemia
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2005-rede-de-controle-da-gestao-publica-lancanesta-terca-programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-no-estado
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2005-rede-de-controle-da-gestao-publica-lancanesta-terca-programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-no-estado
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2009-gestores-tem-quinze-dias-para-corrigirinformacoes-sobres-gastos-da-pandemia
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2009-gestores-tem-quinze-dias-para-corrigirinformacoes-sobres-gastos-da-pandemia
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A corte de contas maranhense efetivou nesta terça-feira, 22, a implantação do Memorial do 

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com presença do Conselheiro Presidente, 

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, e do Conselheiro Vice-Presidente, Joaquim 

Washington Luiz de Oliveira. O comparecimento do público foi restrito devido à pandemia de 

Covid-19.  

Publicado em 22 de junho de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2010-tce-ma-implanta-memorial-em-sua-sede 

TCE determina devolução de verbas do Fundeb em São Benedito do Rio Preto  

Na sessão do Pleno desta quarta-feira (23), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) julgou 

irregulares as contas tomadas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (Fundeb) do município de São Benedito do Rio Preto, determinando a devolução de 

recursos no total de R$ 247,8 mil. Somando as várias multas aplicadas, o total imputado é de 

R$ 281,6 mil.  

Publicado em 23 de junho de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2012-tce-determina-devolucao-de-verbas-

dofundeb-em-sao-benedito-do-rio-preto 

TCE participa de pesquisa sobre permanência escolar durante a pandemia  

Visando contribuir com a diminuição dos impactos negativos à educação básica durante 

pandemia causada pelo coronavírus – Covid 19, os tribunais de contas do Brasil, em parceria 

com o Instituto Rui Barbosa (IRB) e com a colaboração da empresa Interdisciplinaridade e 

Evidências no Debate Educacional (IEDE), estão desenvolvendo um projeto que visa a mapear 

a permanência dos estudantes nas redes municipais e estaduais durante o período da 

pandemia, por meio do Indicador de Permanência Escolar.  

Publicado em 24 de junho de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2015-tce-participa-de-pesquisa-sobre-

permanenciaescolar-durante-a-pandemia 

Resolução do TCE declara inadimplentes prefeitos e presidentes de câmaras que não 

apresentaram prestação ou tomada de contas anual  

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) editou a Resolução n° 345, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do TCE em 16 de junho, que declara inadimplentes os prefeitos e os presidentes 

de câmaras municipais que não apresentaram à instituição de controle externo as prestações 

ou tomadas de contas anual relativas ao exercício financeiro de 2020.  

Publicado em 30 de junho de 2021 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2016-resolucao-do-tce-declara-

inadimplentesprefeitos-e-presidentes-de-camaras-que-nao-apresentaram-prestacao-ou-

tomada-de-contas-anual 

 

 

https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2010-tce-ma-implanta-memorial-em-sua-sede
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2012-tce-determina-devolucao-de-verbas-dofundeb-em-sao-benedito-do-rio-preto
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2012-tce-determina-devolucao-de-verbas-dofundeb-em-sao-benedito-do-rio-preto
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2015-tce-participa-de-pesquisa-sobre-permanenciaescolar-durante-a-pandemia
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2015-tce-participa-de-pesquisa-sobre-permanenciaescolar-durante-a-pandemia
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2016-resolucao-do-tce-declara-inadimplentesprefeitos-e-presidentes-de-camaras-que-nao-apresentaram-prestacao-ou-tomada-de-contas-anual
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2016-resolucao-do-tce-declara-inadimplentesprefeitos-e-presidentes-de-camaras-que-nao-apresentaram-prestacao-ou-tomada-de-contas-anual
https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2016-resolucao-do-tce-declara-inadimplentesprefeitos-e-presidentes-de-camaras-que-nao-apresentaram-prestacao-ou-tomada-de-contas-anual


 

62 | P á g i n a  
 

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. 

 

Cumprindo o disposto no art. 17 da Resolução TCE/MA nº 207, de 04 de setembro 

de 2013, (que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Nacional nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011) e do art. 17 da Resolução TCE/MA nº 242, de 15 de abril de 2015 

(que regulamenta as competências e o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão e dá outras providências), são apresentados a seguir projetos em 

andamento, atividades desenvolvidas, bem como a estatística das solicitações recebidas. 

6.2.2Atividades realizadas 

A Ouvidoria acompanhou a reunião virtual promovida pelo Ministério da Economia, 

Instituto Rui Barbosa e Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do 

IRB, com a participação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados e do Tribunal de 

Contas da União no dia 09 de abril de 2021, para apresentação da plataforma “Rede + Brasil”, 

que consiste em uma ação de governança colaborativa para o desenvolvimento de atividades 

voltadas à melhoria dos processos de gestão das transferências da União, o antigo SICONV. 

Quadro 60– Quadro de indicadores da Ouvidoria 

 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO 2º TRIMESTRE 2021 

Comunicação de Irregularidades 46 

Denúncia 22 

Pedidos de Acesso à Informação 27 

Reclamação/Crítica 26 

Sugestão 00 

Elogio 00 

Problema Técnico 01 

TOTAL 122 

6.2.3 Outras atividades 

A Ouvidoria do Tribunal esteve presente no lançamento do Programa Nacional de 

Prevenção à Corrupção no Maranhão, ocorrido no dia 15 de junho, através de webinário, realizado 

pela Rede de Controle do Estado do Maranhão, que contou com a participação do TCE, TCU, CGU, 

UFMA, Polícia Federal, MPMA, MPF, UEMA, Polícia Rodoviária Federal, CGM/SLZ, com o intuito de 

adotar boas práticas de controle e de prevenção à corrupção no nosso Estado. 
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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.  

7.2Ações de melhoria em destaque 

No segundo trimestre de 2021, foram identificados novos casos de contratação de 

escritórios advocatícios para ajuizamento de ações visando a recuperação de diferenças do 

FUNDEB. O MPC protocolou representações em cada contratação identificada. 

 

7.3 Atividades realizadas 

7.3.1 Atividades extraprocessuais 

No segundo trimestre de 2021, a Supervisão de Execuções de Acórdãos - SUPEX, 

efetuou a pré-inscrição na dívida ativa de Acórdãos do TCE-MA que aplicaram multas a 

jurisdicionados no valor total de R$ 7.679.739,97 ( sete milhões, seiscentos e setenta e nove 

mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos). Foram inscritos R$ 

221.648,79 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove 

centavos) em débitos devidos ao erário estadual. Ocorreu envio de ofícios a entes municipais 

para realização de cobrança de R$ 8.496.912,30 (oito milhões, quatrocentos e noventa e seis  

mil, novecentos e doze reais e trinta centavos) em débitos devidos a erários municipais. Tais 

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

 

7.3.2 Atividades processuais 

No decorrer do segundo trimestre ingressaram neste MPC 2.634 (dois mil, 

seiscentos e trinta e quatro) processos de diversas naturezas. Foram emitidos no exercício 

2.390 (dois mil trezentos e noventa) pareceres, conforme quadro a seguir. 

Quadro 61– Relatório de produtividade do MPC 

PARECERES E MANIFESTAÇÕES DO MPC / NATUREZA 
QTDE DE PROCESSOS 

DISTRIBUÍDOS 
QTDE DE PARECERES 

EMITIDOS 

Acompanhamento - - 

Apreciação da Legalidade dos Atos e Contratos 64 79 

Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal 1442 1276- 

Atos Normativos 1 - 

Auditoria - - 

Consulta 26 25 

Denúncia 124 132 

Elaboração de Ato Normativo 1 - 

Fiscalização 25 23 

Impugnação - - 

Mandado de Segurança - - 

Manifestação em Ouvidoria - - 

Outros 5 2 

Outros Processos em que haja necessidade de decisão TCE  23 16 

Prestação de Contas Anual de Gestores 244 242 

Prestação de Contas Anual de Governo 377 318 
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PARECERES E MANIFESTAÇÕES DO MPC / NATUREZA 
QTDE DE PROCESSOS 

DISTRIBUÍDOS 
QTDE DE PARECERES 

EMITIDOS 

Processo Administrativo  - - 

Processo Administrativo – Geral 7 6 

Processo Administrativo – Atos de Pessoal  1 1 

Recurso de Reconsideração - - 

Recurso de Revisão 23 24 

Representação 187 172 

Requerimento de Atos de Pessoal - - 

Sem natureza definida 25 18 

Solicita auditoria - - 

Tomada de Contas 15 16 

Tomada de Contas Especial 44 40 

Transferência para a Reserva - - 

TOTAL - - 
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8ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO (ESCEX) 

8.1Atribuições 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. 

8.2Atividades realizadas 

Abril de 2021 

• Live “Encontro de Escritores” com Sharlene Serra, em 12 de abril de 2021 – 61 
visualizações. 
• Live “O papel dos conselhos municipais na perspectiva do controle externo”,em 15 de abril 
de 2021 - 39 visualizações. 
• Live “Transparência dos recursos e gastos públicos em tempos de covid-19”, em 15 de abril 
de 2021 – 55visualizações. 
• Live “I Capacitação para uso do sistema de informações para controle – SINC”, em 16 de 
abril de 2021 - 718 visualizações. 
 

Maio de 2021 

• Live - “Encontro de escritores” com Charles Santos Simões, em 04 de maio de 2021 - 82 
visualizações. 
• Live - I Webinário“Escutas colaborativas: gestão responsável em tempo de crise sanitária”, 
em 18 de maio de 2021 – 257 visualizações. 
• Live - Webinário “A pandemia e os novos desafios do controle social das políticas de 
saúde”,em 28 de maio de 2021 – 138 visualizações. 
• Live – “Encontro de escritores” com Jaqueline Morais,em 31 de maio de 2021 – 38 
visualizações. 
 

Junho de 2021 

• Live – “Vacinação para Covid: dúvidas dia a dia”, em 01 de junho de 2021 – 558 
visualizações. 
• Live – “I lançamento do programa nacional de prevenção à corrupção no MA”, em 15 de 
junho de 2021 – 734 visualizações. 
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Quadro 62 – 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 1 15 15 03:00 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 1 15 15 03:00 0 

Quadro 63 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BIBLIOTECA – POR TIPO 

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

Empréstimo de publicações 

Pesquisa local, estudo, leitura dos matutinos 

Pesquisa bibliográfica 

Atendimento à solicitação de legislação oficial 

Inscrição de novos usuários 

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

Formatação e inserção de Atos Normativos no sítio do TCE 

Publicação de Portarias do GED 

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais 

8.3 Outras atividades 

A Escex vem organizando e promovendo ”Lives” com diversas temáticas, tanto de 
natureza técnica, quanto cultural e científica. Também tem feito a divulgação interna das 
“Lives” realizadas por Tribunais de Contas e outras instituições, de forma a contribuir para um 
maior alcance da cultura e conhecimento em produção. 
 
TEMA: Importância de pesquisa do IRB sobre trabalho remoto 
DATA: 08/03/2021 
Nº DE VISUALIZAÇÕES: 171 
 
TEMA: Encontro com escritores: João Carlos Pimentel 
DATA: 30/03/2021 
Nº DE VISUALIZAÇÕES: 110 
 
TEMA: Encontro com escritores - Sharlene Serra 
DATA: 12/04/2021 
Nº DE VISUALIZAÇÕES: 53 
 
TEMA: Apresentação do Sistema de Informações para Controle (SINC) 
DATA: 16/04/2021 
Nº DE VISUALIZAÇÕES: 572 
 

 


