
SUPERANDO DESAFIOS 1



SUPERANDO DESAFIOS SUPERANDO DESAFIOS 32

Gestão Biênio 2019/2020
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Corregedor 
Cons. Antônio Jorge Malheiro
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Cons. Ronald Polanco Ribeiro

Presidente da Primeira Câmara
Cons. Dulcinea Benício de Araújo 

Presidente da Segunda Câmara
Cons. José Augusto Araújo de Faria
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Cons. Naluh Maria Lima Gouveia
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Maria de Jesus Carvalho de Souza

Ministério Público de Contas
Procurador-Chefe

Sergio Cunha Mendonça

Procuradores
Anna Helena de Azevedo Lima Simão

Mario Sérgio Neri de Oliveira
João Izidro de Melo Neto 

MISSÃO
Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

VISÃO
Ser uma instituição de referência na fiscalização, orientação e acompanhamento da gestão pública.

VALORES 
Ética, Independência, Credibilidade, Efetividade, Transparência e Compromisso perante a sociedade, assegurando o cumpri-

mento da missão do TCE/AC e buscando sempre o processo de melhoria contínua.
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A fim de melhor exercer sua função 
institucional, ao longo dos anos, 
o Tribunal de Contas do Estado 
do Acre vem aperfeiçoando seus 
sistemas informatizados e seu 

processo eletrônico visando uma atuação mais 
célere e eficiente. Em busca desse objetivo, muito 
já caminhamos e tantas informações já são rece-
bidas, geridas, repassadas e analisadas a contento 
e com confiabilidade.
 Perseguindo esse propósito, a gestão rela-
cionada ao biênio 2019-2020 visa o fortalecimen-
to do exercício do controle externo dos recursos 
públicos, com o aperfeiçoamento  de seus siste-
mas informatizados disponibilizando às anális-
es técnicas e julgamentos não apenas o rápido 
acesso às informações indispensáveis ao con-
trole, mas também possibilitando a interação e 
a combinação de dados constantes em diferentes 
softwares intensificando as ações concomitantes 
e preventivas, a exemplo, das análises prévias de 
procedimentos licitatórios.
  A par disso, o aprimoramento do Sistema 
Eletrônico de gestão de processos proporcion-
ará o controle e gestão dos prazos processuais, 
auxiliará no acompanhamento da efetividade das 
decisões da Corte, inclusive, com o registro dos 
valores retornados aos cofres em razão dos nos-
sos julgados.
 Ademais, também será aprimorado os ca-
nais de comunicação entre Tribunal e Sociedade, 
de modo a torná-los um exemplo de excelência. 

O objetivo é não só atender a legislação atinente 
à transparência pública, com o amplo acesso às 
informações sobre aplicação de recursos públi-
cos e atos de gestão, mas, sobretudo, promover 
a publicidade das ações do TCE/AC, através de 
redes sociais, rádio web e sítio da internet, di-
fundindo, assim, a missão constitucional do Tri-
bunal de Contas e proporcionando o efetivo con-
trole social.
 Desse modo, visando organizar ações 
gerenciais voltadas para o aprimoramento da 
gestão e a obtenção de resultados, bem como para 
subsidiar a definição, a execução, o acompanha-
mento, a avaliação, a comunicação e a revisão 
da estratégia institucional, de forma a contribuir 
para o cumprimento da missão e para o alcance 
dos objetivos estratégicos, elaboramos o presente 
documento baseando-se no Plano Estratégico 
desta Corte priorizando os objetivos constantes 
do Mapa Estratégico 2016-2022, anexo da In-
strução Normativa nº 11/2016, que apresentam 
maior alinhamento com as diretrizes definidas 
para esta gestão e, após, definimos os projetos e 
ações a serem realizados no biênio 2019/2020.

Antônio Cristóvão Correia de Messias
Conselheiro Presidente
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O Tribunal de Contas do 
Acre nasceu há 31 anos 
com a missão de: “exercer 

o controle externo, orientar e fis-
calizar a gestão pública e incentivar 
a sociedade ao exercício do con-
trole social,” e é isso que o TCE/AC 
como instituição vem cumprindo, 
numa busca constante para apri-
morar seus fluxos, buscando cada 
vez mais superar novos desafios. 
 A premissa da missão é 
exercer o controle externo e fis-
calizar todo e qualquer gasto pú-
blico efetuado por jurisdicionados 
da Corte de Contas, de forma a in-
ibir a má versação ou mesmo erros 
administrativos, que possam gerar 

A GESTÃO COMEÇA 
COM DIDÁTICA, 
DISCIPLINA E DEDICAÇÃO

prejuízos ao erário público. Neste 
sentido, o TCE realiza de forma 
cotidiana, inspeções, auditorias e 
fiscalizações in loco, além de ofere-
cer de forma gratuita, capacitação 
para todos os jurisdicionados.
 O Tribunal de Contas do 
Acre, mesmo ainda sendo con-
siderada uma instituição mui-
to jovem, tem muitos avanços a 
serem contabilizados. Quanto ao 
trabalho de fiscalização da ad-
ministração pública, no que se 
refere ao cumprimento de nor-
mas e princípios legais, o Tribu-
nal de Contas do Estado do Acre 
dispõe de um excelente corpo 
técnico. São profissionais capac-

Técnica. Presidência, Diretoria 
de Auditoria Financeira e Orça-
mentária – DAFO, Secretaria das 
Sessões, Escola de Contas, Admin-
istrativo, Assessores dos Gabinetes 
e da Presidência, Assessoria Militar 
e o Ministério Público de Contas – 
MPC.
 As capacitações são oferta-

das por meio de sua Escola de Con-
tas, Conselheiro, Alcides Dutra de 
Lima. A Atual gestão do Tribunal 
iniciou a agenda de capacitações 
em 2019, com o I Seminário de 
Gestão Pública realizado em Rio 
Branco, na sede do Tribunal no 
dia 31 de janeiro. O evento foi um 
sucesso de público e teve como 

principal objetivo atender os novos 
gestores da esfera estadual, pois o 
grupo político que fora substituído 
no último pleito eleitoral estava à 
frente da administração pública do 
Acre há mais de 20 anos.
 Na ocasião foram apre-
sentadas as palestras: Con-
hecendo o Tribunal de Contas 

– Competência e Estrutura; Con-
hecendo os Sistemas do TCE/
AC – E-Legis, Sicap, Sipac e Li-
con, Cadastro de Novos Gestores 
e Comunicações Processuais. No 
decorrer de 2019, foram realiza-
dos diversos outros encontros 
com o propósito de ofertar capac-
itação aos gestores e também ao 
corpo técnico do próprio TCE/
AC, entre eles, a palestra: O Con-
trole de Políticas Públicas Pelos 
Tribunais de Contas, feita pelo 
Conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Rio Grande do Sul, Cezar 
Miola, A Rede Infocontas Como 
Instrumento de Planejamento de 
Auditoria e Fiscalização e Maior 
Efetividade do Controle Externo, 
ministrada pelo Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Espírito 
Santo, Carlos Ranna, além do I 
Ciclo de Debates do TCE/AC re-
alizado em Cruzeiro do Sul, Ep-
itaciolândia e Rio Branco.   

itados e comprometidos com o 
bem estar da sociedade, prontos 
para dirimir qualquer dúvida du-
rante o processo de levantamento 
de dados.
 Para atender todas as de-
mandas, o Tribunal de Contas do 
Estado do Acre – TCE/AC, possui 
pouco mais de 200 servidores, di-
vididos entre os Membros e a área 
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É por meio da Ouvidoria que 
o Tribunal de Contas do 
Acre, incentiva a sociedade 

a exercer o controle externo, e nos 
últimos anos, a Ouvidoria do TCE/
AC vem concretizando esse elo. 
O crescente número de manifes-
tações, seja de forma presencial, 
por telefone, por email  ou mesmo 
diretamente pelo site, mostra que 
sim, a sociedade acreana vem ex-
ercendo o seu papel de ajudar na 
fiscalização e combatendo a cor-
rupção.
 No site do Tribunal forma 
feitas algumas alterações, destas 
boa parte na página da Ouvidoria, 
que se tornou mais acessível com 
um visual moderno e em cores pa-
dronizadas. A Carta de Serviços da 
instituição também foi lançada e 
disponibilizada no site. 
 Ao longo dos últimos dois 
anos foram realizados vários eventos 
e firmadas parcerias, entre eles: par-
ticipação do TCE/AC por meio da 
Ouvidoria na Caravana da Cidada-
nia, evento realizado pelo Tribunal 

Contrariando absolutamente 
qualquer previsão e inter-
rompendo os planos da 

população mundial, nós vimos em 
um cenário assustador de Pandem-
ia, o Novo Coronavírus. Após 30 
dias em que a pandemia já havia 
chegado ao Brasil, foram registra-
dos os primeiros casos no Acre, 
mais precisamente no dia 17 de 
março, dia em que o Brasil também 
registrava a primeira morte em 
consequência da Covid-19.  No 
início da Pandemia o Tribunal de 
Contas por meio de seu Presidente, 
Conselheiro Cristovão Messias, ad-
otou diversas medidas, priorizando 
a informação aos servidores quanto 
aos cuidados para se evitar a con-
taminação.
 O presidente foi pessoal-
mente nos setores e como o mesmo 
é médico, passou os esclarecimen-
tos aos servidores pedindo a to-
dos que redobrassem os cuidados 
transmitindo confiança e acima de 
tudo, esperança. Em um segundo 

momento a Corte de Contas ad-
otou o home-office para toda sua 
área técnica. O serviço essencial do 
Tribunal e graças aos investimen-
tos anteriormente feitos em tecn-
ologia foi possível que os técnicos 
ficassem trabalhando na instrução 
de processo de suas próprias casas, 
evitando-se assim o risco iminente 
em virtude de aglomeração. Uma 
pequena parte do efetivo incluindo 
o Presidente do TCE/AC, adotando 
todo o protocolo de segurança, per-
maneceu em trabalho presencial.
 As sessões Plenárias e das 
Câmaras foram retomadas, agora 
em regime virtual. A adaptação foi 
rápida e considerada bastante posi-
tiva do ponto de vista da produtiv-
idade. No momento mais crítico da 
pandemia o Tribunal perde um de 
seus membros, o Decano, Consel-
heiro José Augusto Araújo de Faria, 
que faleceu em 12 de Julho de 2020, 
em Rio Branco. Uma das principais 
características da Corte do Acre 
é a boa relação de cordialidade e 

de amizade entre seus membros e 
a notícia da morte do Conselhei-
ro José Augusto, o “Zé” como era 
carinhosamente tratado pelos seus 
pares foi um baque muito grande.
 Com a intensificação da 
digitalização dos processos, o sis-
tema do TCE/AC vem se tornando 
cada vez mais acessível. Agora é 
possível que o Jurisdicionado apre-
sente inclusive defesas, de forma 
online. A Escola de Contas, Con-
selheiro Alcides Dutra de Lima, 
também retomou seu calendário 
pedagógico e passar a operacional-
izar por meio de Lives com trans-
missão ao vivo pela Rádio Web do 
TCE e pelo Canal Youtube.
 Com o efetivo trabalhando 
de casa, o resultado foi um aumento 
da produtividade e uma economia 
de recursos. Com o Bloco da Au-
ditoria Financeira e Orçamentária 
– DAFO vazio culminou com a 
decisão acertada do Presidente  em 
fazer uma reforma com uma ade-
quação do bloco.

#tc_ouve

de Justiça do Acre em parceria com 
vários outros órgãos; Participação 
do Conselheiro Ouvidor, Ronald 
Polanco, no encontro com os jurisdi-
cionados de todo o Estado, realizado 
pela Controladoria Geral da União, 
com a palestra, “Estado modesto, 
povo moderno” e por útimo, no dia 
16 de março de 2020, foi realiza-

do pelo TCE/AC, em referência ao 
dia do Ouvidor, o Ouvidoria Day. 
O evento reuniu jurisdicionados e 
contou com a participação das prin-
cipais ouvidorias do Acre. Durante a 
atual gestão, a Ouvidoria juntamente 
com outros setores, tem contribuído 
no processo de aproximar o TCE/
AC, cada vez mais da sociedade.

TCE/AC X PANDEMIA
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A gestão do Conselheiro 
Cristovão Messias também 
priorizou a comunicação. 

Foram feitos investimentos para 
dar suporte à Assessoria de Co-
municação do TCE/AC ampliando 
desta forma os canais de diálogo 
com a sociedade.
 O site oficial do Tribunal 
de Contas do Acre é o primeiro 
contato direto do órgão com o ju-
risdicionado. É por meio do site 
que o jurisdicionado tem acesso, 
por exemplo, ao Portal do Gestor 
e a outros serviços, portanto é a 
nossa primeira vitrine. É também 
por meio do site que o cidadão 
tem acesso ao Portal da Transpar-
ência, Portal das Licitações, Escola 
de Contas, Pauta das Sessões e as 
informações sobre o que acontece 
na Corte de Contas. No site em es-
pecial houve um aumento expres-
sivo no número de matérias pub-
licadas, além da inclusão de vídeos 
também como informes, tutoriais, 
documentários, lives e entrevistas.
 No site também foram in-
cluídos os ícones da página oficial 
do youtube do TCE/AC e o ícone 
da Rádio WEB, ambos como atal-
ho de acesso.
 

REDES SOCIAIS

 Nos últimos dois anos o 
Tribunal se tornou bem mais pre-
sente nas Redes Sociais, entrando 
também para a conta desta gestão, 
a inclusão do perfil do TCE/AC 
no Twiter e Instagram. Já no perfil 
do FaceBook foram intensificadas 
as publicações e por várias vezes 

até mais de uma matéria por dia. 
Fotos, informações, novas galeri-
as, novas artes resultaram em um 
crescimento no alcance de mais de 
6 mil%, com base no biênio ante-
rior relacionado à página oficial 
do TCE/AC do Facebook. Umas 
dessas estratégias de impulsionar 
as visualizações, por exemplo, foi 
produzir um card para registrar o 
aniversário dos municípios, essa 
ação, por exemplo, tem proporcio-
nado muitas visualizações.
 Vídeos passaram a ser 

produzidos e incluídos na página 
oficial do TCE/AC no Youtube, 
atraindo mais interesse e novos 
seguidores. Em abril de 2019 foi 
autorizado pela presidência, in-
cluirmos mais duas redes para o 
Tribunal, o Instagram e o Twiter o 
que ampliou a visibilidade de mui-
tas matérias.

RÁDIO WEB

 A Rádio Web também 
foi estruturada, com placa de 

É DA NOSSA CONTA

som profissional, mesa de som, 
dois microfones e a sala anexa à 
Presidência, recebeu tratamento 
acústico, se tornando um estúdio 
de rádio.  Também foi incluída na 
programação da Rádio músicas, 
vinhetas e foram produzidos spots 
institucionais. Graças ao estúdio 
agora também é possível produz-
ir matérias de áudio, os offs dos 
vídeos e em relação às matérias, 
é possível disponibilizar o áudio 
com qualidade anexo às matéri-
as produzidas, realizar entrevistas 

e ainda são transmitidos ao vivo 
os eventos online, como sessões e 
cursos.

PROGRAMA DE RÁDIO
 
 No início de 2020, o Tribu-
nal de Contas iniciou o Programa 
de Rádio, É DA NOSSA CONTA. 
O programa era produzido no es-
túdio do TCE, vinhetas, trilhas e 
entrevistas e apresentado ao vivo 
pela Assessora Técnica, Jacira Ab-
don, pela Rádio Aldeia FM. Em 
virtude da Pandemia e o sistema 
de comunicação do Estado passou 
a transmitir as aulas, o Programa 
foi suspenso até a normalidade dos 
serviços. Portanto, por todos estes 
resultados ora apresentados é pos-
sível constatar que mesmo em um 
processo constante de modern-
ização e transformação, o TCE/AC 
se comunicou muito mais e melhor 
no último biênio.

Na imagem acima o estúdio da Rádio Web recebeu a visita de todos os membros da Corte de Contas.
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O processo de modernização 
do Tribunal de Contas do 
Acre começa na primeira 

gestão do Conselheiro Cristovão 
Messias, quando firmou Convênio 
aderindo ao Promoex, Programa 
de Modernização do Sistema Op-

eracional Interno dos Tribunais. 
De lá pra cá foram muitos avanços: 
como a disponibilização do Cadas-
tro online para os Jurisdicionados, 
publicação do Diário de Contas de 
forma eletrônica e as citações de 
forma eletrônica.

 Em sua segunda gestão, 
Biênio 2019/2020, o Presidente do 
TCE/AC, Conselheiro Cristovão 
Messias intensificou as ações de 
modernização dos fluxos do Tribu-
nal. Por determinação da Presidên-
cia os despachos passaram também 
a ocorrerem de forma eletrônica, 
ou seja, todo o documento proto-
colizado no Tribunal passou a ser 
despachado de modo eletrônico, 
por meio do Sistema GDE, com 
exceção dos documentos referentes 
aos processos físicos.
 Por meio da Portaria n.º 
120/2020, de 19/08/2020, foi de-
terminada a digitalização dos pro-
cessos físicos para que o TCE/AC 
possa trabalhar com 100% dos 
seus processos de forma eletrôni-
ca. Este procedimento, além con-
cluir o ciclo de migração de forma 
determinante para que os proces-
sos tramitem totalmente de forma 
eletrônica, o que tem facilitado o 
trabalho dos servidores e dos Con-
selheiros da Corte, bem como, dos 
Jurisdicionados.
 Após a intervenção de-
terminada do presidente foi con-
cretizada a doação, por parte do 
Governo do Estado do Acre, do 

AVANÇOS 
TECNOLÓGICOS

Terreno Anexo ao TCE, uma 
grande aquisição que fará com 
que a Corte possa no futuro inclu-
sive ampliar suas instalações. Essa 
gestão, na pessoa do Presidente, 
Conselheiro Cristovão Messias 
também possibilitou a capacitação 
dos servidores, em cursos, palestras 
e seminários, alguns inclusive em 
outros Estados como foi o I Con-
gresso Internacional dos Tribunais 
de Contas do Brasil, realizado em 
Foz do Iguaçu, no final de 2019 e 
o Tribunal de Contas do Acre teve 
uma expressiva participação.
 Entre os diversos investi-
mentos foi realizada uma reforma 
geral no bloco da área técnica com 
o objetivo de oferecer melhores 
condições de trabalho aos serv-
idores, colaboradores e estagiários, 

uma vez que essas melhorias devem 
influenciar no retorno ao trabalho 
presencial após, a crise da pandem-
ia do Novo Corona Vírus. Além da 
reforma da DAFO, também foram 
feitas melhorais e reparos em todo 
o prédio, incluindo o estaciona-
mento.
 Na atual gestão também foi 
feita a aquisição de 01 (um) serv-
idor de informática, ou seja, Eq-
uipamento de Backup ampliando 
a capacidade de armazenamento 
do Tribunal, 01 (um) nobreak de 
grande porte, aquisição 300 licenças 
de antivírus. Também foi adquirido 
01 (um) drone, ferramenta digital 
de captação de imagens aéreas que 
vai facilitar o trabalho dos audi-
tores quando realizam fiscalizações 
em campo, principalmente nos 

canteiros de obras públicas. 
 Como forma de dinamizar 
a comunicação, a Rádio Web 
também foi estruturada, com placa 
de som profissional, mesa de som, 
dois microfones e a sala anexa à 
Presidência, recebeu tratamento 
acústico, se tornando um estúdio 
de rádio. A internet agora é fibra 
óptica, garantindo mais velocidade 
na conexão dos terminais da Corte, 
bem como, maior performance na 
realização dos eventos online.
 Segurança: Neste aspecto 
a atual gestão implantou um com-
pleto sistema de segurança com 
monitoramento digital 24 horas 
das dependências da sede do Tri-
bunal, por meio de imagens cap-
turadas em 46 câmeras de forma 
simultânea.
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Unindo forças e com a predisposição dos colaboradores, sejam eles, servidores efetivos, terceirizados e estagiários, o 

Tribunal de Contas obteve um ótimo desempenho no referido biênio. A Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de 

Lima alcançou a marca de 2.104  pessoas capacitadas em 33 eventos. Ao todo foram realizadas no período 

de Pandemia 5 Lives que totalizaram 2.269 visualizações.

OS NÚMEROS DO TCE/AC DURANTE BIÊNIO 2019/2020
Quanto às Sessões foram realizadas 96 ao todo, incluindo plenárias e das Câmaras. Destas 43 foram realizadas 

de forma virtual. Quanto aos processos julgados pelo pleno, o total foi de 1.027 processos. Já quanto aos pro-

cessos julgados pela Primeira Câmara totalizaram 447 processos. Da Segunda Câmara 573.

Nos últimos dois anos, foram instruídos 7.235 processos pela área técnica do Tribunal de Contas. 

Pelo Licon, Sistema de Licitações e Contratos, foram registradas 4.420 licitações públicas e 14.774  

Contratos.

Condenações em processos julgados resultaram em um valor de R$ 31 milhões 587 mil 429 reais e 97 

centavos.



SUPERANDO DESAFIOS16


