
PREFEITURA DE SAO LUiS 

DECRETO N° 52.319, DE 07 DE MAIO DE 2019. 

Institui a implantac;ao e operacionalizac;ao do 
Sistema Interno de Supremacia, denominado 
SUPREMA 50, segunda versao, como sistema 
eletronico de gerenciamento de informac;oes acerca 
de processes de Tomada de Contas Especial 
instaurados no ambito do Poder Executive do 
Municipio de Sao Luis, e da outras providencias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SAO LuiS, CAPITAL DO ESTADO 
DO MARANHAO, no uso das atribuic;oes que lhe sao conferidas por Lei, 

DECRETA: 

Art. 1° Instituir a implantac;ao e o fi.mcionamento do SUPREMA 50 como 
sistema eletronico de gerenciamento de informac;oes acerca de processes de T omada de 
Contas Especial, de uso obrigat6rio por todos os 6rgaos e entidades do Poder Executive do 
Municipio de Sao Luis. 

§1° 0 sistema citado no caput sera implantado em regime de cooperac;ao 
tecnica com a Secretaria de Estado de Transparencia e Controle (STC-MA), por meio da 
cessao de uso de c6digos-fonte e com perspectiva de aperfeic;oamento e desenvolvimento 
de novas funcionalidades. 

§2° 0 sistema SUPREMA promovera a celeridade na tramitac;ao de 
process<;>s, a adequac;ao entre meios, as ac;oes, os impactos e resultados nos processes de 
Tomada de Contas Especial. 

§3° Nao serao objeto deste decreto, a disponibilizac;ao de equipamentos e 
softwares de terceiros eventualmente necessaries para utilizac;ao do sistema. 

Art. 2° Para fins deste Decreto, considera-se: 

I - Tomada de Contas Especial: o processo administrative devidamente 
formalizado, com rito proprio, que objetiva apurar a responsabilidade daquele que der 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de resulte dano a Administrac;ao Publica, 
com a apurac;ao de fatos, quantificac;ao do dano, identificac;ao dos responsaveis e obtenc;ao 
do respective ressarcimento, e; 

II - Gestor Publico: autoridade administrativa competente, titular do 6rgao 
ou da entidade da Administrac;ao Publica Municipal, responsavel pela adoc;ao de medidas A/ 
administrativas para elisao do dano, pelas providencias quanto a instaurac;ao de Tomada de ~ 
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Contas Especial e demais a<;oes previstas na Instru<;ao Normativa TCE/MA n° 50, de 30 de 
agosto de 2017. 

Art. 3° A Controladoria-Geral do Municipio (CGM) sera responsavel pela 
coordena<;ao da implanta<;ao do sistema SUPREMA, pela sua manuten<;ao tecnica, pelo seu 
gerenciamento, controle de informa<;ao e suporte a usuarios. 

Art. 4° Subordinam-se ao regime deste Decreto todos os 6rgaos e todas as 
entidades que, no ambito do Poder Executivo Municipal, por for<;a de atos normativos do 
Tribunal de Contas da Uniao ou do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao, estejam 
obrigados a instaurar processos de Tomada de Contas Especial. 

Art. so 0 credenciamento eletronico dos usuarios no SUPREMA 50 sera 
realizado pela CGM, que disponibilizara login e senha mediante o encaminhamento de 
oficio pelo titular do 6rgao ou da entidade da Administra<;ao Publica Municipal, 
informando os dados descritos no art. 6°. 

§1 o A senha inicial sera remetida ao endere<;o eletronico cadastrado, 
devendo ser alterada no primeiro acesso. 

§2° A senha tratada no paragrafo anterior sera personalissima, sigilosa e 
intransferfvel, sendo seu uso de inteira responsabilidade do servidor publico cadastrado. 

Art. 6° 0 usuario sera cadastrado no SUPREMA 50 com os seguintes 
dados, que deverao ser informados no oficio encaminhado pelo Gestor PUblico do 6rgao ou 
da entidade da Administra<;ao Publica Municipal que solicitar o cadastramento ou 
fornecido pelo proprio servidor, quando solicitado pela CGM: 

I- Nome do usuario e perfil de acesso no sistema; 
II - Documento do Cadastro de Pessoa Fisica- CPF; 

r III - Matricula do Servidor; 
IV- Endere<;o eletronico (e-mail); 
V- Telefone para contato; 
VI - 6rgao ou entidade da Administra<;ao Publica Municipal que o servidor 

esteja vinculado. 

§r 0 credenciamento do usuario sera indeferido caso nao seJam 
preenchidos todos os dados solicitados no caput. 

§r Ap6s o credenciamento, o servidor publico devera observar as regras do 
SUPREMA 50, podendo ser responsabilizado pelo uso indevido do sistema, nas esferas 
administrativa, civil e/ou penal. 

Art. 7° 0 acesso ao SUPREMA 50 sera realizado de forma individualizada 
por servidor, atraves da internet, acessando o endere<;o eletronico especifico 
disponibilizado pela CGM. Jl' 
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Art. 8° 0 acesso do usuario dar-se-a de acordo com os pedis a segmr 
definidos: 

I- Administrador: acesso irrestrito ao sistema, de uso exclusive da COM; 
II - Membro de Comissao: utilizavel por todos os membros das Comissoes 

destinando-se a insers:ao dos dados solicitados vinculados aos 6rgaos e entidades pelos 
quais esta cadastrado; 

III - Presidente de Comissao: alem de inserir dados, lhe e permitida a 
finalizas:ao das Tomadas de Contas Especiais; 

IV - Auditor: concedido aos Auditores de Controle Interno do Municipio 
para a introdus;ao de dados relatives a Auditoria que subsidiaram o Parecer Conclusive do 
Controle Intemo; 

V - Consulta: acesso concedido aos servidores publicos de todas as esferas 
de govemo que necessitam das informas;oes contidas do SUPREMA em razao de suas 
atividades. 

§1° Poderao ser criados outros perfis, desde que a demanda seja 
devidamente justificada e autorizada pelo Controlador-Geral do Municipio. 

§2° Os 6rgaos e as entidades da Adrninistras;ao Publica Municipal enviarao 
a atualizayao anual dos servidores e perfil de acesso para manutenyao do status "ativo" do 
usuario no Sistema SUPREMA. 

Art. 9° 0 banco de dados do Sistema SUPREMA 50 contera o registro 
eletr6nico das seguintes informas:oes: 

Especial; 

al9ada; 

Q! 

I - 6rgao ou entidade responsavel pela instaura9ao da Tomada de Contas 

II - Dados da comissao, se especifica ou permanente; 
III - Tipo da Tomada de Contas Especial, se acima ou abaixo do valor de 

IV- N1.lmero do processo da Tomada de Contas Especial; 
V - N1.lmero do processo originario; 
VI - Data da instaurayao; 
VII - Valor do dano; 
VIII - Dados da Portaria de constitui9ao da comissao, con tendo a numera9ao 

e a data de publicas:ao no Diario Oficial do Municipio; 
IX - Dados do objeto da Tomada de Contas Especial, contendo tipo, n1.lmero 

e valor; 
X - Partes envolvidas, contendo nome ou razao social, alem de seus 

respectivos nUrn.eros de CPF ou CNPJ; 

observayoes; 

XI - Dados dos membros da comissao (presidente, membros e secretario ); 
XII - Dados complementares, contendo providencias preliminares e 

XIII - Documentos referentes a formalizas:ao; 
rt1 XIV - Dados da auditoria, podendo ser emitido despacho ou Parecer rJ/ 
f--.- Conclusive do Controle Intemo, e; ~ 
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XV - Dados da finaliza9ao do processo, indicando a data de conclusao, 
valor a ser devolvido eo tipo de Tomada de Contas Especial. 

Art. 10 Serao anexados ao SUPREMA 50, exclusivamente em formate 
Portable Document Format (PDF), todos os documentos que compoem o processo fisico, 
os quais deverao ser, no minimo, os seguintes: 

couber, ou; 

I - Comunica9ao de instaura9ao; 
II- Formulario de Tomada de Contas Especial; 
III - Relat6rio do Tomador de Contas; 
VI - Comprovantes de medidas administrativas; 
V - Parecer conclusive do responsavel pelo controle interne; 
VI - Outros documentos que se fizerem necessaries, se couber; 
VII - Pronunciamento da autoridade administrativa competente; 
VIII - Oficio de encaminhamento ao TCE/MA; 
IX - Oficio de encaminhamento a Procuradoria Geral do Municipio, se 

X- Documentos para arquivamento, se couber. 

Paragrafo unico. Os documentos descritos no caput deverao conter as 
informa96es apontadas no Anexo II da Instru9ao Normativa TCE/MA n° 50, de 30 de 
agosto de 201 7, lastreadas em documenta9ao suficiente para comprovar a sua veracidade. 

Art. 11 0 servidor responsavel pelo cadastro e inser9ao de informa96es de 
cada processo de Tomada Contas Especial no SUPREMA 50 devera: 

I - certificar a necessidade do procedimento, verificando a presen9a de 
despacho autorizat6rio do respective Gestor Publico responsavel pelo 6rgao ou pela 
entidade da Administra9ao Municipal que esta vinculado, e; 

II - cadastrar as informa<;5es obrigat6rias requeridas pelo SUPREMA 50. 

Art. 12 Nao sera permitida a retirada de documentos lan9ados no 
SUPREMA 50, salvo por expressa autoriza9ao do Gestor Publico responsavel pelo 6rgao 
ou pela entidade da Administra9ao Municipal, que deveni ser certificada nos autos do 
processo fisico de Tomada de Contas Especial. 

Art. 13 0 processo sera encaminhado exclusivamente via SUPREMA 50, 
para fins de elabora9ao do Parecer Conclusive do Controle Interno. 

Paragrafo unico. A Controladoria-Geral do Municipio para atendimento do 
caput exarninara os documentos em conformidade com o disposto no item 4, do Anexo II, 
da IN TCE/MA n° 050/2017. 

Art. 14 0 Gestor Publico responsavel do 6rgao ou da entidade da 
Administra9ao Municipal sera comunicado quando constatada qualquer inconsistencia, 
omissao ou erro nas informa96es prestadas, ou ainda, na insuficiencia da documenta9ao ILl 
comprobat6ria no processo, que impe9a a valida9ao do cadastre, para regulariza9ao das ~ 
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PREFEITURA DE SAO LUIS 

DECRETO N° 52.319, DE 07 DE MAIO DE 2019. 

pendencias no prazo de 10 (dez) dias, a contar do retorno do processo de Tomada de 
Contas Especial. 

Paragrafo umco. A concessao do prazo ora mencionado no caput nao 
afastara o atendimento ao disposto no art. 9°, IN TCE/MA n° 050/2017 e art. 23 deste ato 
normative. 

Art. 15 As informac;oes fornecidas para o cadastre serao de 
responsabilidade do usuario e consideradas como verdadeiras para a realizac;ao da analise 
pela Controladoria-Geral do Municipio. 

Art. 16 0 Parecer Conclusive do Controle Interne, ou o despacho saneador, 
se for o caso, constara no SUPREMA 50, sendo necessario o seu encarninhamento, via 
oficio, para a autoridade instauradora, que procedera a sua correta juntada no processo 
fisico. 

§ 1° Para fins de cumprimento do disposto neste artigo, o processo devera ser 
encaminhado via sistema, em total conformidade com o previsto no art. 12, da IN 
TCE/MA no 050/2017, inclusive sendo observadas todas as formalidades necessarias, 
como paginac;ao, rol de documentos e demais exigencias legais. 

§2° Fica dispensada a certificac;ao digital anterior a emissao do Parecer 
Conclusive do Controle Interne, devendo esta ser emitida durante a fase de finalizac;ao da 
T omada de Contas Especial na plataforma do sistema. 

Art. 17 Sao deveres dos usuaries do SUPREMA 50: 

I - promover a adequada utilizac;ao do sistema em sua unidade, abstendo-se 
de utiliza-lo para troca de mensagens, recados ou assuntos de interesse pessoal; 

II - guardar sigilo sobre os fatos ou as informa96es de qualquer natureza de 
que tenha conhecimento por forc;a de suas atribuic;oes, ressalvados aquelas de acesso 
publico; 

III - zelar pelo uso personalissimo do acesso individualizado fornecido pelo 
administrador do sistema, quando da sua utilizac;ao; 

IV - comunicar a CGM qualquer mudanc;a percebida em privilegios de 
acesso ao sistema; 

V - evitar a impressao de documentos digitais desnecessarios, zelando pela 
economicidade e pela responsabilidade socioambiental; 

VI - inserir no sistema o processo digital em total conformidade com o 
processo fisico; 

VII - assinar documentos apenas com competencia legal ou regulamentar, 
de acordo com as atribuic;oes do seu cargo e da sua unidade de lotac;ao; 

VIII - participar dos programas de capacitac;ao referente ao sistema; 
IX - disseminar o conhecimento adquirido nas ac;oes de capacitac;ao do 

sistema na sua unidade; 
X - comunicar a CGM eventuais erros, funcionamento inadequado ou tr/ 

indisponibilidade do sistema, atraves do e-mail: tce.cgm@saoluis.ma.gov.br. N 
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§1 o No caso de indisponibilidade tecnica do Sistema, que impe9a a juntada 
de documentos nos moldes no art. 22 deste Decreto, os prazos de inser9ao voltarao a correr 
no primeiro dia util seguinte a resolu9ao do problema, certificando-se nos autos o periodo 
de inoperancia do Sistema. 

§2° Sempre que houver indisponibilidade do Sistema, para manuten9ao 
preventiva ou corretiva, devera ser certificado o periodo de inoperancia e publicada a 
certidao no portal da Prefeitura pela Secretaria Municipal de Informa9ao e Tecnologia. 

§3° As eventuais manuten9oes no Sistema nao suspenderao a trarnita9ao dos 
processes fisicos atendendo ao disposto no § 1 o do art. 24 deste Decreto. 

Art. 18 0 Gestor Publico do 6rgao ou da entidade da Administra9ao 
Municipal sera corresponsavel pelo cadastramento dos processes de tomadas de contas 
especiais no SUPREMA 50. 

Art. 19 0 manual para utiliza9ao do SUPREMA 50 sera disponivel na 
pagina eletronica da CGM, atraves do sftio http://www.saoluis.ma.gov.br/cgm, na se9ao 
Manuais, e intemamente no proprio sistema. 

Art. 20 Os processos e documentos fmdos no SUPREMA 50 permanecerao 
arquivados eletronicamente, e os autos dos processos fisicos correspondentes 
permanecerao no 6rgao ou na entidade, a disposi9ao dos 6rgaos de controle, ou 
encaminhados ao 6rgao de controle extemo, segundo dispuser os respectivos atos 
normativos. 

Art. 21 A partir da data de implanta9ao do SUPREMA 50, todos os 
processos de Tomadas de Contas Especiais deverao ser obrigatoriamente cadastrados, sob 
pena de responsabiliza9ao disciplinar do servidor, sem prejufzo de outras san9oes 
administrativas, civeis ou criminais. 

Art. 22 0 cadastro inicial do processo de Tomada de Contas Especial no 
SUPREMA 50 devera ocorrer ate 5 (cinco) dias ap6s a instaura9ao do procedimento. 

Panigrafo unico. Para fins operacionais do sistema, a trarnita9ao sera 
contada no mesmo prazo do estabelecido no caput do artigo, a contar da pratica de cada ato 
processual, observado o prazo final para conclusao do processo de tomada de contas 
especial. 

Art. 23 A CGM tera o prazo de 30 (trinta) dias para a emissao do Parecer 
Conclusive do Controle Intemo, contados a partir do recebimento dos documentos via 
SUPREMA 50, desde que nao haja pendencias a serem sanadas, ocasiao em que o prazo 
sera reiniciado a partir do saneamento do processo. 

Art. 24 0 implemento deste Decreto nao exclui a necessidade de 
cumprimento das exigencias previstas em outros atos normativos, em especial oriundos do ~ 
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Tribunal de Contas da Uniao ou do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao, conforme 
o caso. 

§1° 0 responsavel pela instauratyao do processo de Tomada de Contas 
Especial e a comissao constitufda deverao observar, no trfunite dos processos, os prazos 
fixados nos atos normativos do Tribunal de Contas da Uniao ou do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhao. 

§2° Os processos serao encaminhados a CGM para a emissao do Parecer 
Conclusive do Controle Intemo, com antecedencia necessaria a observancia do prazo 
maximo previsto no art. 23 sendo exclusivamente responsaveis perante os 6rgaos de 
controle externo em caso de desidia. 

§3° 0 processo eletronico nao dispensa a realizatyao de procedimentos 
formais tipicos de processo em papel, tais como autuat;ao, criatyao de volumes, inclusao de 
termos, numerat;ao de folhas e aposit;ao de carimbos. 

Art. 25 Os casos omissos serao resolvidos pelo Controlador-Geral do 
Municipio. 

Paragrafo unico. A competencia prevista no caput podera ser objeto de 
delegatyao, mediante portaria do Controlador-Ge o Municipio. 

de sua publicatyao. 

AO LUiS, 07 DE MAIO DE 
A. 

EDIV ALDO DE HOLANDA BRAGA JiJNIOR 
Prefeito 

PABLO ZARTHUR CAFFE DA CUNHA REBOU<;AS 
Secretario Municipal de Govemo 

JACKSON D~S CASTRO 
Controlador-Geral do Municipio 
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