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Corpo diretivo: 

 Secretária de Estado de Transparência e Controle da STC-MA 
Lílian Régia Gonçalves Guimarães  
gabinete@stc.ma.gov.br 

 Auditor-Geral do Estado - Paulo Sérgio Monteiro Bello 
paulobello@stc.ma.gov.br  

 Corregedor-Geral do Estado - Mauro Costa da Rocha 
mauro.rocha@stc.ma.gov.br 

 Ouvidor-Geral do Estado - Rodrigo Machado Paixão 
rodrigo.machado@stc.ma.gov.br 

Acesse quem é quem aqui.  

ORGANOGRAMA CGE-AM                                  Clique na imagem apara ampliar 

Assessoria de Relações Institucionais - GABINETE/CGDF  

http://www.stc.ma.gov.br/quem-somos/
http://www.stc.ma.gov.br/files/2018/12/organograma-stc.pdf
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A Secretaria de Estado de Transparência e Controle – STC foi criada a 

partir da Medida Provisória nº 186, de 02 de janeiro de 2015, pelo 

Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, convertida na Lei nº 

10.204, de 23 de Fevereiro de 2015, tornando-se o órgão central do 

Sistema de Controle Interno, sucedendo a Controladoria Geral do Es-

tado. A nova Secretaria de Estado ainda traz consigo a fundação do 

Sistema de Controle Social com a integração de outros órgãos setori-

ais de controle social. 

O órgão assiste diretamente ao Governador do Estado no desempe-

nho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no 

âmbito do Poder Executivo, são referentes à defesa do patrimônio 

público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-

venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao 

incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração 

Pública direta ou indireta. 

Leia aqui o Regimento Interno na íntegra . 

Funções 
 Auditoria - clique aqui 
 Transparência - clique aqui 
 Ouvidoria  - clique aqui 
 Correição - clique aqui 

http://www.stc.ma.gov.br/legisla-documento/?id=3763
http://www.stc.ma.gov.br/institucional-5/
http://www.cge.am.gov.br/transparencia/
http://www.stc.ma.gov.br/institucional-3/
http://www.stc.ma.gov.br/institucional-4/


 13/11/14 - Visita do futuro secretário de transparência  e contro-
le do Maranhão à época,  com a finalidade de intercâmbio de 
boas práticas. 

 Contatos pontuais nas reuniões do Conaci. 

Histórico de Relacionamento 
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Transparência e Publicações 

 Portal da Transparência - clique aqui 

 Manuais - clique aqui 
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Projeto de Referência 

 Sistema Suprema 50 - cadastra e controla os processos de tomadas 

de contas especiais, determinados principalmente nos casos de não 

cumprimento de convênios firmados entre o estado e os municí-

pios maranhenses . Foi cedido para o Ministério Público do Estado. 
 

http://www.transparencia.ma.gov.br/
http://www.stc.ma.gov.br/manuais/


2108-3270 / 3277 / 3389 

institucional@cg.df.gov.br 
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Equipe:  

Cecília Souza da Fonseca 

Juliana Cristaldo Louzada Moura do Nascimento 

Jhully dos Santos Rocha 

 


