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MONITORAMENTO

TCEcomeçaafiscalizar
recursosparaacovid-19

Xerife

Tribunal orientará gestores acerca de situações potenciais no desenvolvimento das
ações por eles executadas com o intuito de evitar o desperdício de recursos públicos

J

á está em vigor a resolução do
Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA) que estabelece mecanismos de acompanhamento da
utilização dos recursos destinados ao
Estado e municípios maranhenses
para emprego em ações de prevenção
e combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) As ações alcançam
tanto recursos federais como estaduais e dos próprios municípios. Aprovadas na sessão do Pleno da última
quarta-feira (29), as medidas vão permitir ao Tribunal acompanhar, ao longo do período de decretação do estado de calamidade, as atividades dos
entes ﬁscalizados, com o objetivo de
examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão diretamente relacionado a ações de combate à Covid-19 e suas consequências.
Para atingir esse objetivo, os auditores do TCE irão desenvolver uma série de atividade, com base na comunicação preferencialmente eletrônicas
com os gestores estaduais e municipais que realizam atos de gestão
emergenciais em face da crise, com
vistas a acompanhar as ações governamentais adotadas para o combate à
pandemia.
De acordo com o secretário de Fiscalização, Fabio Alex Melo, as atividades de ﬁscalização vão levar em conta
elementos como: publicações dos ﬁscalizados em diário oﬁcial; dados e informações constantes de sistema informatizados, em especial o Portal de
Transparência; dados e informações
constantes de sistema informatizados
utilizados e disponibilizados por outros órgãos públicos, sejam estes de

controle ou não; editais de licitações,
extratos de contratos, convênios,
ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como outras publicações e/ou documentos oﬁciais e editais de concursos públicos e processos seletivos, entre outros. “Mesmo
notícias veiculadas pela mídia sobre
eventuais práticas de irregularidades,
corrupção, desvios de recursos públicos e ineﬁciência na prestação de serviço por parte dos ﬁscalizados serão
levados em consideração, desde que
originadas de fontes reconhecidamente conﬁáveis”, explica o secretário.
Sobre possíveis irregularidades
Uma vez constatadas evidências de
irregularidades, a própria Secretaria
de Fiscalização representará ao TCE,
para a adoção das medidas saneadoras. Além disso, cada relatório sempre,
que evidenciar ações potencialmente
danosas será compartilhado com os
órgãos integrantes da Rede de Controle para ações coordenadas nos limites de competência de cada órgão.
O Tribunal também emitirá orientação aos gestores acerca de situações
potenciais no desenvolvimento das
ações por eles executadas que possam
comprometer a efetividade das ações
emergenciais, com o intuito de evitar
o desperdício de recursos públicos.
“É preciso deixar claro que os órgãos de controle não criarão nenhum
entrave ao desenvolvimento de ações
emergenciais por parte de seus ﬁscalizados, no contexto do combate à pandemia do novo coronavírus. A inten-

ção é garantir que os recursos, que são
escassos, sejam empregados da forma
o mais eﬁcaz possível”, garante o secretário.
De acordo com o Plano de Fiscalização das Ações de Combate à Covid19, as atividades de acompanhamento serão mantidas até a data de 30 de
setembro de 2020, prazo que poderá
ser alterado em caso de necessidade.
Prestação de contas
até o dia 1º de junho
Considerando a crise decorrente
do enfrentamento ao corona vírus –
Covid 19 – e os reﬂexos da pandemia
sobre o funcionamento dos órgãos
públicos, o TCE-MA decidiu, em sessão plenária virtual de 29 de
abriL, suspender até o dia 1º de junho
de 2020 o vencimento do prazo para
apresentação das prestações e das tomadas de contas, estaduais e municipais, referentes ao exercício ﬁnanceiro de 2019.
A mesma sessão também decidiu
que ﬁcam suspensos até o dia 11 de
maio de 2020 todos os os prazos processuais e administrativos. Até o vencimento do novo prazo estipulado, a
apresentação das prestações de contas dos Poderes, órgãos, fundos e entidades estaduais e municipais ocorrerá, exclusivamente, por meio de acesso ao Sistema de Prestação de Contas
Anual Eletrônica (e-PCA), disponível
em www.tce.ma.gov.br . A tomada de
contas especial deve ser encaminhada ao TCE/MA exclusivamente por
meio do Sistema de Tomada de Contas (e-TCEspecial).

ELEIÇÕES 2020

Mais serviços disponíveis online até 6 de maio

COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE À PROLIFERAÇÃO DA DOENÇA, O TRE-MA SUSPENDEU O ATENDIMENTO PRESENCIAL
Em coletiva de imprensa realizada
por videoconferência no úlimo dia 22
de abril os desembargadores Cleones
Cunha (presidente) e Tyrone Silva (vice-presidente e corregedor), acompanhados do diretor-geral André Mendes, anunciaram os novos serviços
que estão disponíveis pela internet ao
eleitor, visto que 6 de maio é a data do
fechamento do cadastro eleitoral
(prazo de lei – improrrogável).
Neste ano (2020), com a pandemia
provocada pelo COVID-19, a Justiça
Eleitoral, como medida de prevenção
e combate à proliferação da doença,
suspendeu o atendimento presencial.
Considerando que a participação no
processo eleitoral é direito fundamental de todo cidadão que reúne os
requisitos constitucionais e legais para exercê-lo, foi editada a Resolução
nº 7/2020 (formato PDF), que dispõe
sobre o atendimento remoto ao eleitor pelos cartórios eleitorais.
Os eleitores dos municípios que
passaram por revisão obrigatória no
período de novembro de 2018 até dezembro de 2019 que não comparece-

ram no período obrigatório das revisões NÃO terão o título cancelado até
as eleições municipais de 2020. Veja
aqui a relação dos municípios abrangidos (formato PDF). Os títulos que se
enquadram na situação de revisão biométrica realizada no período de novembro de 2018 até dezembro de 2019
voltam a ser cancelados após as eleições municipais de 2020, logo após a
reabertura do cadastro eleitoral, devendo o eleitor comparecer à sua zona eleitoral para a coleta de dados biométricos.
Os eleitores com títulos cancelados
nos ciclos de revisões anteriores a novembro de 2018 devem, obrigatoriamente, regularizar a sua situação
acessando o formulário do Título Net
para votarem nas eleições de 2020. Os
eleitores que preencheram o formulário do Título Net antes do dia 22 de
abril de 2020, terão que preencher um
novo anexando os documentos exigidos em cada situação.
O eleitor que precisa de atendimento para operações de alistamento, transferência ou revisão eleitoral

deve preencher o formulário de préatendimento eleitoral – Título Net –
disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio do link de acesso
disponível em nossa página. Antes de
escolher qual serviço irá solicitar pelo
Título Net, o eleitor deve consultar se
tem algum débito com a Justiça Eleitoral, para, após, ver em quais das situações abaixo ele se encaixa:
– Título está regular, mas não quite
com a justiça eleitoral (quando o eleitor não vota e/ou não justiﬁca por
uma ou duas eleições consecutivas):
deve apenas pagar a multa (o procedimento de baixa da multa é feito pela
própria justiça eleitoral (em até 15 dias úteis).
– Título está regular e quite com a
justiça eleitoral, mas o eleitor quer alterar dados cadastrais: escolhe a opção “revisão” e anexa os documentos
necessários no formulário do Título
Net.
– Título cancelado: paga a multa,
escolhe a opção “revisão” e anexa os
documentos necessários no formulário do Título Net.

Gostam de dizer que o Maranhão não ﬁca no Brasil,
que nem é estado, está mais para um país. Os mais céticos pensam em algo parecido como um planeta. Infelizmente sempre estivemos como os primeiros em notícias pautadas em dados com alta escala negativa. Pior
renda, péssima qualidade alimentar, baixos índices na
educação, saúde das ambulâncias para a capital, corrupção bilionária e o mais longo feudo político de única
família. As manchetes da imprensa nacional nunca conseguia encontrar fatos positivos, as letras garrafais
anunciavam o caos social e econômico. Muito pouco
mudou na estrutura para servir aos contribuintes, otimistas acreditam no prazo mínimo de 20 anos de ações
eﬁcazes para equilibrar a inserção ao direito coletivo.
Continua pouco o dinheiro nos bolsos, alimentação ainda de subsistência, qualidade escolar começando a decolar como referência, corrupção deixou de ser o principal motivo de investigações no âmbito do poder estadual, nada mudou nos municípios com gulosos prefeitos e
vereadores, saúde saindo da propaganda para encarar a
dura realidade com o coronavírus obrigando investimentos de emergência e começou a girar o espiral na
ocupação dos poderes. Voltamos a ser destaque. Primeiro a decretar o isolamento social entre as capitais.
Fica a dúvida em qual categoria o governo será enquadrado na leitura da opinião pública quando começar a
imposta, mas necessária, clausura determinada pela
justiça e devidamente cumprida pelo governador Flávio
Dino (PCdoB) incorporado no papel de xerife da sobrevivência. Evidente que vai ser triturado, esmigalhado e
odiado por pelo menos 50% dos eleitores, os mesmos
que podem ajudar a doença chegar ao ápice irreversível
nos hospitais públicos e particulares. Quem sabe agora,
nem que seja por ciúmes do adversário comunista, o
presidente Bolsonaro resolve determinar que o povo ﬁque em casa, talvez tenha um simples sentimento de
complacência ao próximo. Maranhão, volta, amanhã,
ao tubo de ensaio da experiência de comportamento da
sociedade que ainda não entendeu a mortalidade do
cruel vírus. Tínhamos de ser os primeiros.

APARTE CORONA
Agora, para o esperto Bolsonaro, a culpa do desemprego no Brasil será dos governadores e prefeitos depois
que o STF tirou sua autonomia de líder nacional. Coisa
de malandro esperto!
Indiscutível que o dinheiro consegue tudo, quem
imaginaria que o Sistema Mirante divulgaria a Live do
cantor e crítico severo do grupo Sarney, Zeca Baleiro.
Coisa de quem não tem mais o governo!
Começaram hostilizando os jornalistas, parece que
as próximas vítimas da turma bolsonarista radical serão
os proﬁssionais da saúde, começaram pelos enfermeiros em Brasília. Coisa de quem não quer a cura da gripezinha!
Espertos políticos ﬁzeram a leitura do potencial momentâneo de celebridade do juiz Douglas Martins convidando para Lives. Coisa que passa rápido!
Vale a minuciosa leitura do site O Antagonista quanto
a construção da carreira política do juiz Douglas Martins, analistas dizem que podemos ter mais um juiz governador. Coisa que faz qualquer vaidoso sonhar!
Fazendo escola em destruir nomes famosos, presidente Jair Bolsonaro começa a perder o encantamento
da namoradinha do Brasil e secretária de cultura, Regina
Duarte. Coisa que foi avisada!
Explicável a capacidade do senador Roberto Rocha
(PSDB) e do deputado estadual Duarte Jr. (Republicanos) em criar diariamente intrigas e ganhar inimigos no
meio político. Coisa de quem não nasceu para líder!
Aumenta o questionamento da razão do prazo de somente 10 dias para o isolamento social em São Luís, médico e deputado Yglésio cobrou explicação da justiça e
do governo. Coisa que juízes não devem entender!
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TRANSFERÊNCIA

PANDEMIA

Pré-matrículaonlinepara
redeprivadainicia terça

Lockdown afetará
rotina na grande ilha
Por conta do lockdown, instituído pelo governo do estado à pedido da justiça, a capital
sentirá os impactos sociais e econômicos em diversos segmentos e serviços em São Luís
pios da Ilha de São Luís e nas áreas do
programa Nosso Centro. O Ministério
partir de amanhã os municí- Público solicitou que a Justiça deterpios de São Luís, São José de mine aos quatro municípios que se
Ribamar, Raposa e Paço do abstenham de disciplinar as regras do
Lumiar terão que cumprir as distanciamento social de modo condeterminações do lockdown solicita- trário ao Estado do Maranhão.
Pede, ainda, que seja determinado
do pelo Ministério Público Estadual e
determinado pelo juiz Douglas Mar- às equipes de vigilância em saúde,
tins, titular da Vara de Direitos Difusos guarda municipal, agentes municie Coletivos de São Luís. Por 10 dias, pais de trânsito e outros agentes de
governo do estado terá que determi- ﬁscalização municipais sobre o uso
nar o cumprimento de regras mais rí- obrigatório de máscara em São Luís,
gidas de conﬁnamento na Ilha de São São José de Ribamar, Paço do Lumiar
Luís em virtude do aumento dos casos e Raposa. As agências e correspondo novo coronavírus e o colapso do dentes bancários devem funcionar
sistema de saúde na rede pública e apenas para pagamento de salários e
particular na capital maranhense. A benefícios assistenciais.
O governador Flávio Dino (PCdoB),
multa diária da Ação Civil Pública R$
100 mi reai em caso de descumpri- aﬁrmou em abril durante coletiva virtual, que o Maranhão terá uma perda
mento.
O objetivo é conter o avanço da do- de maisde R$ 1 bilhão de reais até o ﬁença e evitar novas mortes. A ideia é nal do ano. durante a coletiva virtual à
interromper o ﬂuxo, evitar que as pes- imprensa, na última quinta-feira. De
soas se desloquem e, portanto, se en- acordo com Flávio Dino só no mês de
contrem. Além do lockdown na ação abril, o estado perdeu, em sua receita,
foi pedida a aplicação de orientação e cerca de R$ 300 milhões de reais.
Em decorrência de um possível
de sanção administrativa quando
houver infração às medidas de restri- ‘lockdown’ na ilha, O Imparcial conção social, como o não uso de másca- versou com o economista Felipe de
ras em locais de acesso ao público. Holanda, ex-presidente do Instituto
Também foi pedida a extensão da sus- Maranhense de Estudos Socioeconôpensão das aulas da rede privada nos micos e Cartográﬁcos (IMESC), que
municípios requeridos, segundo os aﬁrmou que os casos da covid-19 separâmetros adotados para a rede es- guirá crescendo em escala geométrica, enquanto todos os esforços govertadual.
Outro pedido é a restrição de veícu- namentais, de empresas e organizalos particulares nas rodovias estadu- ções privadas e 3º setor, combinados,
ais na área urbana dos quatro municí- vão apenas adicionar aritmeticamente aos equipamentos essenciais para
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defender a vida dos pacientes graves.
“É uma medida necessária, dado o fato de que dentre os infectados sintomáticos, aquele grupamento de 5%
que necessitarão de cuidados intensivos, se não houver o acesso a respiradores e UTI´s, a respectiva taxa de
mortalidade triplicará ou quadruplicará. É uma medida de emergência
tomada para reduzir e administrar o
ﬂuxo dos doentes graves que precisem de cuidados intensivos”, aﬁrmou
o economista. Felipe de Holanda
acrescentou que o estado do Maranhão foi o 1º a decretar o lockdown no
país, extensivo à Ilha. “Pelo lado negativo, a medida Judicial mostra uma
certa estratégia do Governador, de administrar a decisão do Lockdown, como fosse um caso consumado, para
evitar danos eleitorais, quando, na
verdade, a prerrogativa da decisão é
de sua alçada, assim como a responsabilidade política”, avaliou o economista. E lembrou ainda que, “os governadores se moveram, milhares de
prefeitos em todo país se moveram, as
Associações comunitárias se moveram, juntamente com o 3º setor. O
Congresso se moveu, o Judiciário se
moveu. A grande e a pequena imprensa se moveram. Apenas o Necropresidente Jair, perdido no tiroteio após a
impugnação de sua indicação para a
Cheﬁa da polícia federal, continuou
praticando os mesmos atos bizarros e
anti-humanistas de sempre, sabotando e desrespeitando as medidas de
isolamento social”, ressaltou Felipe
de Holanda.

INTERESSADOS DEVEM ACESSAR SITE DO GOVERNO ATÉ DIA 7
Inicia amanhã (5) a pré-matrícula on-line para o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª
série), nas escolas da rede pública estadual de ensino,
destinada a estudantes da rede privada interessados em
realizar transferência externa.
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizará
a pré-matrícula até a quinta-feira (7), exclusivamente
pelo site do órgão (www.educacao.ma.gov.br). O estudante ou responsável deverá indicar dados pessoais do
estudante e a referência do bairro e turno (matutino,
vespertino e/ou integral) de interesse.
Podem participar do processo estudantes regularmente matriculados nas redes privadas de ensino, que
estejam cursando 6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental ou 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio no ano de
2020.
Após a período de pré-matrícula, a Seduc fará consulta às vagas disponíveis, conforme critérios disponibilizados pelo (a) interessado (a) no formulário e entrará
em contato com o estudante ou responsável em até 3 dias úteis, a contar do término do prazo para inscrição,
para deﬁnição sobre a efetivação da matrícula.
O secretário da pasta, Felipe Camarão, destaca a importância da ação para mitigar os impactos da pandemia. “Recebemos da Associação de Pais e Alunos de Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão um
pedido de reabertura do processo de matrículas nas escolas da rede pública estadual e atendemos prontamente. A escola pública é para todos, e encontraremos solução para absorver os estudantes que buscarem a rede
estadual”, ressaltou Camarão.

PESQUISA

CHECAGEM

Pandemia já impactou pequenos negócios

Perfil nas redes sociais
contra fake news

REPRODUÇÃO

PERFIL “VERDADE COVID MA” CHECARÁ NOTÍCIAS FALSAS
PESQUISA MOSTRA QUE IMPACTOS DA PANDEMIA NO MARANHÃO ATINGEM EM CHEIO NEGÓCIOS COM FATURAMENTO DE ATÉ R$ 6 MI
No Maranhão dados coletados pelo
Sebrae aponta queda de faturamento
dos pequenos negócios com a pandemia. A pesquisa realizada pela instituição mostrou queda registrada na
semana de 19 a 23 de março foi de
89%, contra 2% de negócios que revelaram elevação de faturamento e 3%
que disseram não ter havido alteração. Na primeira semana de abril, os
empreendedores de pequenos negócios consultados pelo Sebrae apontaram queda de faturamento de 90,91%.
Em termos de perdas no faturamento,
para 68% dos ouvidos, o declínio é de
72% com relação ao faturamento normal, em média. Entre a maioria que
percebeu queda, houve uma pequeno
aumento no agravamento da queda
em relação a 1ª edição, de 65% para
72%.
No estado já são 31,9%, entre os
consultados, os que apontaram demissão de pessoal, contra 17,2% que
optou por não demitir no primeiro
momento e 51,5% que disseram não
ter colaboradores. Com relação ao
tempo que acreditam ser possível
manter os negócios abertos com as
medidas de restrição, 33% revelam capacidade para manter por até 1 mês;
27%, de dois a três meses; 11%, de três
a quatro meses; 20%, de cinco a seis

meses e 28% disse não saber avaliar o
tempo necessário.
A pesquisa mostra que os impactos
da pandemia no Maranhão atingem
em cheio negócios com faturamento
de até R$ 6 mil (36% do total dos ouvidos), seguidos dos negócios que faturam de R$ 7 a 15 mil (20%); de R$ 16 a
30 mil/mês, 3%; entre R$ 60 e 100
mil/mês, 5%; e de R$ 100 a 200 mil,
25% dos ouvidos preferiram não responder.
As empresas maranhenses consultadas revelam que os custos que mais
afetam seus negócios neste momento
são obrigações com empréstimos e
dívidas (45%), custos com pessoal
(44%), matéria prima (41%), alugueis
(38%), impostos (33%) e outros custos, 13,6%, lembrando que a questão
permitia mais de uma resposta, elencando-se os custos por ordem de importância.
“Esses dados impõem aos gentes
econômicos, às instituições públicas
e privadas, às entidades de classe, aos
agentes de crédito, a união de esforços e o compromisso de se voltarem
para os pequenos negócios, no sentido de preservação destes que são os
empreendimentos de maior número
na economia do Maranhão, para que
possam atravessem a crise em condi-

ções de superar os obstáculos, mas
também de olhar para o futuro e até
identiﬁcar oportunidades em um
eventual cenário de retomada da economia”, conclui o diretor Técnico do
Sebrae no Maranhão, Mauro Borralho.

“Esses dados impõem
aos gentes econômicos,
às instituições públicas
e privadas, às entidades
de classe, aos agentes de
crédito, a união de
esforços e o
compromisso de se
voltarem para os
pequenos negócios

Frente à crescente avalanche de fake news que inundam as redes dos maranhenses em meio a crise sanitária
que o país atravessa, o Governo do Maranhão lançou, na
última quarta-feira (29), o perﬁl “Verdade Covid MA” nas
redes sociais, com checagem de notícias falsas e publicação de informações corretas sobre o coronavírus no
estado. No Instragram, o perﬁl é @verdadecovidma e no
Twitter as publicações estão na página @VerdadeCovidMA. A intenção é que os maranhenses possam conferir e
compartilhar o que é verdade e o que é mentira, formando uma corrente do bem. As fake news já prestam desserviço em condições de normalidade, e nos dias atuais,
de luta para combater a proliferação do vírus, tem sido
ainda pior. Informações corretas são fundamentais para
salvar vidas. Além dos perﬁs “Verdade Covid MA”, o cidadão deve ﬁcar atento às páginas do Governo do Estado, sempre com notícias oﬁciais e recentes das ações
executadas no Maranhão.
As fake news têm grande capacidade de viralização,
são facilmente compartilhadas, o que é um grande desaﬁo. No entanto, notícias falsas costumam ter um padrão que podem ajudar na identiﬁcação. Podem conter
informações desencontradas; números sem fontes oﬁciais ou não comprovados; conteúdos antigos compartilhados fora de contexto; vídeos ou áudios muito apelativos ou sensacionalistas; podem conter erros gramaticais e excesso de adjetivos.
Para averiguar, é possível dar uma conferida nos canais oﬁcias do Governo do Estado (site e redes sociais).
Veriﬁque também a data de publicação da mensagem,
já que notícias antigas servem de inspiração para fake
news. Uma conferida em sites de pesquisa pode ajuda a
decifrar. Além disso, leia o texto completo, já que geralmente lançam mão de título apelativo ou fora de contexto. E diante áudios e vídeos, veriﬁque se a imprensa
institucional e os canais oﬁciais abordam o tema.

