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Resoluções
RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 61 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno e a
Unidade de Controle Interno do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da
competência conferida na alínea ‘e’ do inciso III do art. 16 do Regimento
Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução Normativa TC/MS n.º 76, de
11 de dezembro de 2013, e tendo em vista o disposto no art. 13 do
Regulamento Organizacional estabelecido pela Resolução nº 14, de 24 de
junho de 2015;
CONSIDERANDO que o controle interno é uma oportunidade que possibilita
dotar a Administração Pública de mecanismos que assegurem, entre outros
aspectos, o cumprimento das exigências legais, a proteção do seu
patrimônio e a otimização dos recursos públicos, garantindo maior
segurança aos gestores e melhores resultados à sociedade;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas relativas ao Sistema
de Controle Interno e as ações da Unidade Técnica de Controle Interno;
RESOLVE:
Art. 1º O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul manterá
Sistema de Controle Interno com a finalidade de subsidiar o Corpo Diretivo
de informações e elementos técnicos para a tomada de decisões e, também,
como mecanismo preventivo para assegurar a economicidade, eficiência e
eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal, contábil
e operacional.
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução e demais atos que disponham sobre
normas de controle interno no âmbito do Tribunal de Contas, entende-se
como:
I.
Sistema de Controle Interno - SCI – processo conduzido pelo Corpo
Diretivo e operacionalizado pela estrutura de governança e por todo o
corpo funcional do TCE-MS, integrado ao processo de Gestão, em todas as
áreas e em todos os níveis, e estruturado para enfrentar riscos e fornecer
segurança na consecução da missão institucional do Tribunal de Contas;
II.
Unidade Técnica de Controle Interno - UTCI – Unidade integrante
da estrutura do TCE-MS responsável pelo planejamento, gerenciamento e
desempenho das atividades de controle interno e pela coordenação,
orientação, avaliação e padronização dos procedimentos e rotinas de
trabalho para operacionalização do Sistema de Controle Interno - SCI;

Vice-Presidente – Ronaldo Chadid (Diretor da Escoex)
Corregedor-Geral – Iran Coelho das Neves
Conselheiros:

Osmar Domingues Jeronymo (Ouvidor)
Jerson Domingos
Marcio Campos Monteiro
Flávio Esgaib Kayatt

Auditoria:
Auditor – Leandro Lobo Ribeiro Pimentel
Coordenador da Auditoria
Auditor – Célio Lima de Oliveira
Subcoordenador da Auditoria
Auditora - Patrícia Sarmento dos Santos

IV.
Controles internos administrativos – atividades e procedimentos
de controle incidentes sobre os processos de trabalho com o objetivo de
diminuir os riscos e alcançar os objetivos do Tribunal de Contas devendo ser
executados por todas as Unidades Gestoras de Controle Interno.
Parágrafo único. As unidades organizacionais referidas nos incisos II e III do
caput, através dos titulares de cargos e funções de direção, chefia e
assessoramento, devem utilizar-se, nas respectivas áreas de atuação, dos
controles internos como ferramenta de trabalho, os quais se darão de forma
prévia, subsequente e, sempre que possível, concomitantemente, aos atos
controlados.

SECRETARIA DAS SESSÕES

Conselho Deliberativo:
Presidente – Waldir Neves Barbosa

III.
Unidade Gestora de Controle Interno - UGCI - todas as unidades
integrantes da estrutura organizacional do Tribunal de Contas que atuam na
identificação e execução de processos que envolvam gestão de receitas e
despesas, operações e manutenção das atividades do TCE-MS, bem como
pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela
execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle
destinados à mitigação dos riscos;

Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Tribunal visa orientar a correta
gestão dos recursos públicos no âmbito do órgão, preservando seus
interesses e prevenindo a ocorrência de irregularidades ou ilegalidades, por
intermédio do acompanhamento da execução orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoal, contábil e operacional, consubstanciado na
aplicação das técnicas de trabalho com o objetivo de:
I.
Acompanhar e avaliar o cumprimento da programação das
atividades e projetos, com vistas a comprovar a conformidade de sua
execução;
II.
Avaliar a gestão, visando comprovar a legalidade e a legitimidade
dos atos, bem como examinar os resultados quanto à economicidade e o
atendimento aos princípios reguladores da Administração Pública;
III.
Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão das unidades
organizacionais, nos aspectos de planejamento, supervisão, execução e
monitoramento de suasatividades;
IV.
Subsidiar a elaboração de relatórios gerais e informativos previstos
na Lei Orgânica do Tribunal, inclusive para encaminhamento ao Poder
LegislativoEstadual;
V.
Gerenciar e instituir métodos de trabalho para salvaguardar os
ativos contra desvios, perdas e desperdícios;
VI.
Preservar os interesses do Tribunal de Contas, no que tange à
prevenção de ilegalidade, erros, fraudes e outras práticas que resultem em
prejuízos materiais efinanceiros;
VII.
Fiscalizar, avaliar, promover e verificar a execução ordenada,
econômica, eficiente e eficaz das operações internas;
VIII.
Zelar pelos bens públicos, pela integridade e confiabilidade das
informações produzidas e sua disponibilidade para a tomada de decisões e
cumprimento de obrigações.
Art. 4º À Unidade Técnica de Controle Interno, subordinada diretamente ao
Presidente, compete desenvolver no âmbito do Tribunal de Contas, as
seguintes atividades:
I.
Assessorar a Presidência, de modo a assegurar a observância das
normas legais, no tocante à gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de
pessoal, contábil e operacional;
II.

Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna, para aprovação do

Ministério Público de Contas:
Procurador-Geral de Contas – João Antônio de Oliveira Martins Júnior
Procurador-Geral-Adjunto de Contas– José Aêdo Camilo

Diário Oficial Eletrônico
Coord. – Assessoria de Comunicação Social
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Presidente, contendo as propostas de trabalho e a programação das
auditorias, para a efetivação das ações de controle interno;
III.
Monitorar, acompanhar e auditar os sistemas orçamentário,
financeiro, patrimonial, de pessoal, contábil e operacional das unidades do
Tribunal, inclusive quanto à eficiência e eficácia das atividades realizadas;
IV.
Examinar os documentos referentes a atos da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal, contábil e operacional,
visando assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de
suas causas, e prevenir a ocorrência de desvios e desperdícios;
V.
Realizar, por determinação do Presidente ou do Pleno do Tribunal
de Contas, inspeções e auditorias de natureza orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoal, contábil e operacional, nas unidades
organizacionais responsáveis por essas atividades;
VI.
Orientar os gestores das unidades que compõem a estrutura
orgânica do Tribunal, no tocante à gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoal, contábil e operacional dos recursos do Tribunal;
VII.
Monitorar a implementação, pelas unidades do Tribunal, das
recomendações feitas pela Unidade Técnica de Controle Interno;
VIII.
Desenvolver e manter sistemática apropriada, com vistas a
assegurar a coleta, o armazenamento e a atualização das bases de
informações gerenciais;
IX.
Promover estudos e executar trabalhos correlatos com as funções
inerentes ao controle interno que forem determinados pelo Tribunal Pleno
ou pelo Presidente;
X.
Propor à Corregedoria-Geral a normatização, sistematização e
padronização de procedimentos operacionais executados pelas unidades do
Tribunal, observadas as disposições da Lei Complementar n.º 160, de
02/01/2012, do Regimento Interno e das demais normas editadas pelo
Tribunal;
XI.
Gerenciar as ações e executar as medidas de transparência na
aplicação dos recursos públicos, na forma do art. 48 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, e do acesso às informações públicas, nos
termos da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011;
XII.
Acompanhar a elaboração do Relatório da Gestão Fiscal, para os
fins do disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000;
XIII.
Encaminhar ao Presidente, até o dia 30 de março, para remessa ao
Tribunal Pleno, o Relatório Anual de Atividades de Controle Interno,
constando os procedimentos realizados no ano anterior, os resultados
alcançados relativamente às atividades programadas para sua área de
competência e a avaliação da gestão orçamentária, financeira, patrimonial,
de pessoal, contábil e operacional;
XIV.
Manter intercâmbio de conhecimentos técnicos com unidades de
controle interno de outros Poderes e órgãos da Administração Pública.
XV.
Executar os demais procedimentos correlatos com as funções de
auditoria interna;
§1º A omissão de prestação de informações quanto à prática de ato ilegal
ou irregular que tiver conhecimento, implica na responsabilidade solidária
do titular da Unidade Técnica de Controle Interno.
§2º Ao servidor da Unidade Técnica de Controle Interno, quando da
realização de ações de controle interno, mediante solicitação do titular da
UTCI, será franqueado acesso a todas as informações, dados e documentos
relacionados ao objeto e à finalidade do respectivo procedimento.

§ 3º Quando do exercício da prerrogativa disciplinada no § 2º, o servidor
deverá observar as normas que garantem o sigilo, a reserva ou a restrição
de acesso e divulgação das informações, dados e documentos colhidos.

§ 4º A transgressão e/ou violação de preceitos insculpidos nos §§ 1º, 2º e 3º
deste artigo constitui infração ética, sujeitando o infrator às sanções
estabelecidas no Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas, sem
prejuízo das penalidades previstas no sistema disciplinar dos servidores
públicos.
Art. 5º Cabe a cada titular de Unidade Gestora de Controle Interno, na
respectiva área de atuação:
I.
Exercer o controle, por meio dos diversos níveis de chefia, visando
o cumprimento dos programas, objetivos e metas estabelecidos no
planejamento estratégico e operacional do Tribunal e à observância da
legislação e das normas que orientam suas atividades específicas;
II.

Controlar o uso e a guarda de bens e valores;

III.
Disponibilizar à Unidade Técnica de Controle Interno, informações,
documentos, acesso a sistemas e banco de dados informatizados, além de
outros elementos que forem solicitados, para desempenho de suas
atribuições;
IV.
Comunicar à Unidade Técnica de Controle Interno qualquer
irregularidade ou ilegalidade verificada nos procedimentos de sua área de
atuação;
V.
Manter registro de suas operações e adotar manuais e fluxogramas
para espelhar as rotinas de procedimentos que consubstanciam suas
atividades;
VI.
Manter atualizada a padronização dos processos de trabalho de
sua área de atuação;
VII.
Estabelecer mecanismos de controle interno no âmbito da
respectiva Unidade, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades
ou ilegalidades nos processos e ou atividades, buscando o seu saneamento
e mitigação.
Parágrafo único. A implementação do Sistema de Controle Interno não
exime os gestores das unidades do Tribunal, no exercício de suas funções,
da responsabilidade individual de controle, nos limites de sua competência.
Art. 6º A Unidade Técnica de Controle Interno utilizará no exercício de suas
atribuições, os seguintes instrumentos de trabalho:
I.
A inspeção - visando avaliar, regularmente ou de forma pontual, a
legalidade dos procedimentos administrativos à correspondente execução
orçamentária e financeira, mediante atuação prévia, concomitante e
posterior;
II.
O monitoramento - visando assegurar que as recomendações,
resultantes dos achados de auditoria ou inspeções, sejam adequadas e
oportunamente atendidas;
III.
A auditoria – visando examinar a legalidade e legitimidade dos atos
de gestão sujeitos ao seu controle, quanto aos aspectos orçamentário,
financeiro, patrimonial, de pessoal, contábil e operacional; avaliar o
desempenho das unidades gestoras, assim como dos programas, projetos,
sistemas e atividades do Tribunal, quanto aos seus aspectos de
economicidade, eficiência e eficácia;
Parágrafo único. O Responsável pela Unidade Técnica de Controle Interno
poderá solicitar formalmente ao Presidente, a disponibilização de servidor
com conhecimento específico, para auxiliar na auditoria em determinado
assunto ou área a ser auditada pelo controle interno.
Art. 7º Os trabalhos realizados pela Unidade Técnica de Controle Interno em
decorrência do exercício de suas atribuições serão apresentados ao gestor
responsável mediante:
I.
Comunicado de Recomendação - em decorrência do resultado dos
trabalhos de fiscalização objetivando corrigir irregularidades ou ilegalidades
constatadas;

Pág.3

| Nº 1687 - Suplementar
QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2017
II.
Relatório de Inspeção – fundamentado e detalhado, quanto às
irregularidades ou ilegalidades detectadas;

VI.
A avaliação da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de
pessoal, contábil e operacional do Tribunal.

III.
Relatório de Auditoria fundamentado, contendo os fatos
constatados e os documentos comprobatórios, bem como o parecer
conclusivo sobre falhas, irregularidades ou ilegalidades, áreas críticas que
mereçam atenção especial e outras questões relevantes.

Art. 10. A Unidade Técnica de Controle Interno apresentará parecer técnico
conclusivo que integrará a Prestação de Contas Anual do Tribunal a ser
encaminhada à Assembleia Legislativa atestando que as informações e
documentos nela constantes foram objeto de análise pela referida Unidade.

§1º. A Unidade Técnica de Controle Interno encaminhará os Relatórios, via
Comunicação Interna, para a Unidade Gestora, fixando prazo de até 10
(dez) dias úteis, a contar da data do recebimento, para análise e
manifestação do gestor responsável.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Resolução nº 17, de 23 de setembro de 2015.

§2º. O responsável pela Unidade Gestora de Controle Interno, ao tomar
ciência dos Relatórios deverá:

Conselheiro Waldir Neves Barbosa
Presidente
Conselheiro Ronaldo Chadid
Relator
Conselheiro Iran Coelho das Neves
Conselheiro Osmar Jeronymo
Conselheiro Jerson Domingos
Conselheiro Marcio Monteiro
Conselheiro Flávio Kayatt
Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior– Procurador-Geral de Contas
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.

a) analisar oportunamente os achados de auditoria e outras avaliações,
incluindo aquelas que evidenciam irregularidades ou ilegalidades e
recomendações apontadas pelos auditores;
b) determinar as ações corretivas em resposta aos achados e
recomendações das auditorias e avaliações;
c) completar, dentro dos parâmetros e prazos estabelecidos, todas as ações
que corrijam ou resolvam os problemas trazidos ao seu conhecimento;
d) encaminhar para a Unidade Técnica de Controle Interno, dentro do prazo
fixado no §2º, manifestação acerca do Relatório informando as ações
corretivas visando sanar as irregularidades ou ilegalidades apontadas.

Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.

Alessandra Ximenes
Chefe da Secretaria das Sessões
TCE/MS
RESOLUÇÃO TCE/MS Nº62 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

§3º. Transcorrido o prazo indicado no § 2º deste artigo, a Unidade Técnica
de Controle Interno, encaminhará ao Presidente, via Comunicação Interna,
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, o Relatório, contendo a análise da
manifestação da Unidade Gestora, se houver, e as soluções propostas para
correção das irregularidades ou ilegalidades constatadas.
§4º. Após manifestação do Presidente, a Unidade Técnica de Controle
Interno emitirá a comunicação pertinente ao titular da Unidade Gestora,
contendo a determinação exarada pelo Presidente, para o devido
cumprimento.
Art. 8º A Unidade Gestora de Controle Interno, de acordo com sua área de
competência, deverá encaminhar o Balanço Anual e o Relatório de Gestão
Fiscal, à Unidade Técnica de Controle Interno nos seguintes prazos:
a)

Balanço Anual, até dez dias antes do prazo para sua publicação;

b)
Relatório de Gestão Fiscal, até o dia trinta do mês subsequente ao
quadrimestre encerrado.
Art. 9º. A Unidade Técnica de Controle Interno deverá encaminhar ao
Presidente, até 30 de março de cada exercício, o Relatório Anual de
Atividades de Controle Interno para remessa ao Tribunal Pleno, que deverá
contemplar no mínimo os seguintes pontos:

Aprova o Manual de Procedimentos do Controle
Interno.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições institucionais que lhe são conferidas pelo art. 80 da
Constituição Estadual, pelo art. 21, inciso XI, da Lei Complementar nº 160,
de 2 de janeiro de 2012 e pelos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, alínea
‘a’, e 74, inciso I e §1º, ambos do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução Normativa nº 76, de 11 de dezembro de 2013,
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
tem o dever de zelar pelo bom funcionamento das suas unidades internas;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de aprimorar os procedimentos da
Diretoria de Controle Interno, visando à máxima efetividade do controle,
nos termos da legislação vigente.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Manual de Procedimentos do Controle Interno, conforme
anexo único desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.

I.

Relação dos trabalhos realizados;

II.

Áreas auditadas no período;

III.

Pontos de auditoria identificados contendo:

a) A inclusão da situação em que se encontram;
b) As ações corretivas determinadas nos relatórios emitidos; e
c) Justificativas para aquelas ações ainda não iniciadas ou não
concluídas;
IV.

Atividades desenvolvidas e não planejadas;

V.
Os resultados alcançados relativamente às atividades programadas
para a Unidade de Controle Interno;

Conselheiro Waldir Neves Barbosa
Presidente
Conselheiro Ronaldo Chadid
Relator
Conselheiro Iran Coelho das Neves
Conselheiro Osmar Jeronymo
Conselheiro Jerson Domingos
Conselheiro Marcio Monteiro
Conselheiro Flávio Kayatt
Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior– Procurador-Geral de Contas
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.
Alessandra Ximenes
Chefe da Secretaria das Sessões
TCE/MS
(Clique para abrir o anexo)
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RESOLUÇÃO TCE/MS Nº63 DE 13 DEZEMBRO DE 2017.

IV.............................................................
b) Balanço Geral (Individualizado) - Contas de Gestão”.

Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1° de janeiro de 2018.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições institucionais que lhe são conferidas pelo art. 80 da
Constituição Estadual, pelo art. 21, inciso XI, da Lei Complementar nº 160,
de 2 de janeiro de 2012 e pelos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, alínea
‘a’, e 74, inciso I e §1º, ambos do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução Normativa nº 76, de 11 de dezembro de 2013,
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
tem o dever de zelar pelo bom funcionamento das suas unidades internas;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de aperfeiçoar a atuação da Diretoria
de Controle Interno, visando à máxima efetividade dos controles e de ações
voltadas ao aprimoramento e operacionalização dos trabalhos, nos termos
da legislação vigente.

Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.
Conselheiro Waldir Neves Barbosa
Presidente
Conselheiro Iran Coelho das Neves
Relator
Conselheiro Ronaldo Chadid
Conselheiro Osmar Jeronymo
Conselheiro Jerson Domingos
Conselheiro Marcio Monteiro
Conselheiro Flávio Kayatt
Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior– Procurador-Geral de Contas
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna, conforme anexo único
desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.
Conselheiro Waldir Neves Barbosa
Presidente
Conselheiro Ronaldo Chadid
Relator
Conselheiro Iran Coelho das Neves
Conselheiro Osmar Jeronymo
Conselheiro Jerson Domingos
Conselheiro Marcio Monteiro
Conselheiro Flávio Kayatt
Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior– Procurador-Geral de Contas
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.
Alessandra Ximenes
Chefe da Secretaria das Sessões
TCE/MS
(Clique para abrir o anexo)
RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 64 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a redação de dispositivos da Resolução nº
49, de 16 de novembro de 2016.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições institucionais que lhe são conferidas pelo art. 80 da
Constituição Estadual, pelo art. 21, inciso XI, da Lei Complementar nº 160,
de 2 de janeiro de 2012 e pelos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, alínea
‘a’, e 74, inciso I e §1º, ambos do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução Normativa nº 76, de 11 de dezembro de 2013,

Alessandra Ximenes
Chefe da Secretaria das Sessões
TCE/MS
RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 65 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre o Cadastro dos Órgãos
Jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul, bem como dos
Responsáveis pelas Unidades Gestoras no Sistema
“e-CJUR” e dá outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições institucionais que lhe são conferidas pelo art. 80 da
Constituição Estadual, pelo art. 21, inciso XI, da Lei Complementar nº 160,
de 2 de janeiro de 2012 e pelos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, alínea
‘a’, e 74, inciso I e §1º, ambos do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução Normativa nº 76, de 11 de dezembro de 2013, e
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os procedimentos de auditoria
externa e de controle das gestões orçamentária e fiscal, exigidos pela Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;
CONSIDERANDO que, foram implementadas melhorias no sistema
necessárias para a criação de um cadastro único e confiável, com assinatura
digital e regras para melhor qualificação dos Órgãos e entidades
jurisdicionadas e dos responsáveis pelas unidades gestoras no âmbito
Estadual, Municipal e demais Órgãos da administração indireta e
fundacional;
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de padronizar os procedimentos
deste Tribunal de Contas no tocante ao controle dos processos a seu cargo,
bem como a identificação dos ordenadores de despesas, responsáveis
contábeis e controladores internos dos Órgãos sujeitos à fiscalização, e;
CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de regulamentar a coleta dos
dados cadastrais indispensáveis à instrução processual de todos os Órgãos e
entidades abrangidas pela jurisdição do Tribunal de Contas.

RESOLVE:
Art. 1º Fica acrescentado ao art. 2º da Resolução nº 49, de 16 de novembro
de 2016, as alíneas “c”, “d” e “e” no inciso III e a alínea “b” ao inciso IV, com
a seguinte redação:
“Art. 2º.................................................:
...............................................................
III...........................................................
...............................................................
c) OP - Orçamento Programa;
d) BG (Individualizado) - Contas de Gestão, e
e) BG (Consolidado) - Contas de Governo.

APROVAR o Regulamento para Cadastro de Órgãos Jurisdicionados e
Responsáveis pelas Unidades Gestoras no Sistema e-CJUR.
Da Implantação do Cadastro Único
Art. 1º Fica instituído o Cadastro Único dos Órgãos Jurisdicionados e
Responsáveis pelas Unidades Gestoras do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso do Sul - e-CJUR, no âmbito Municipal e Estadual.
Art. 2º Para a implantação do Cadastro Único, os Órgãos jurisdicionados, na
forma do artigo anterior, manterão junto ao Sistema e-CJUR, cadastro
atualizado do qual constará, obrigatoriamente:
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I – A identificação da Unidade Gestora;
II – A qualificação completa dos responsáveis pelo ordenamento de
despesas em cada unidade gestora, compreendendo-se como tal: nome
completo, data de nascimento, e-mail válido, telefone, celular, domicílio e
residência, número do RG, número no Cadastro Pessoa Física (CPF) e o
número do título de eleitor, de cada um, bem como cargo, tipo de
responsabilidade e período de responsabilidade.
Art. 3º O Cadastro Único de Jurisdicionados e-CJUR, deverá ser acessado
para o seu preenchimento e/ou atualização, através do Portal do
Jurisdicionado e-Contas, no ícone “Cadastro dos Jurisdicionados – e-CJUR”.

§4º Serão descartadas as informações prestadas de forma inconsistente,
mediante comunicação justificada ao jurisdicionado, por meio do endereço
eletrônico fornecido, devendo o jurisdicionado realizar novo procedimento
de cadastramento.
§5º As solicitações de cadastramento pelos jurisdicionados terão suas
homologações aprovadas ou negadas pelo Tribunal no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, a contar da data de recebimento da solicitação, conforme
descrita no caput.
Art. 6º Compete à Diretoria Geral do Tribunal de Contas, ou ao setor
delegado, a análise, homologação e atualização das informações
encaminhadas pelas Unidades Gestoras.

Art. 4º Para os fins do disposto nesta Resolução considera-se:
I – Unidade Administrativa (UA): segmento da administração direta ao qual
a lei orçamentária anual não consigna recursos e que depende de destaques
ou provisões para executar seus programas de trabalho.

Art. 7º O prazo de cadastro, alteração ou extinção de unidades gestoras,
bem como o envio dos documentos constante no Manual de Peças
Obrigatórias, é de até 20 (vinte) dias da criação, alteração ou extinção de
qualquer unidade gestora e deverá ser realizado no sistema e-CJUR.

II – Unidades Gestoras (UG): a unidade orçamentária ou administrativa
investida de poder para gerir créditos orçamentários e/ou recursos
financeiros, próprios ou sob descentralização.

Art. 8º Para os Consórcios Públicos, além dos dados cadastrais, serão
solicitados os nomes dos municípios participantes e a finalidade do
Consórcio.

III – Unidade Orçamentária (UO): o agrupamento de serviços subordinados
ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias
(Art. 14 da Lei nº 4.320/64).

Do Cadastro do Responsável pela Unidade Gestora

IV – Jurisdicionados: pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que,
estando sujeita ao controle externo do Tribunal, integra a relação jurídica
decorrente do referido controle.
V – Responsável por Unidade Administrativa (RUA): responsável principal
da unidade administrativa. É quem nomeará e validará as solicitações de
vínculos dos demais responsáveis.
VI – Responsável por Unidade Gestora (RUG): responsável pela unidade
gestora (Ordenador de Despesas), e aqueles que possuem atribuições
específicas: Responsável Contábil, Responsável Financeiro, Controlador
Interno, Presidente e Membro de Comissão de Licitação.
VII - Procurador Operacional (PO): pessoa nomeada pelo RUA através de
vínculo ou nomeação com permissão de acesso e envio de arquivos nos
sistemas específicos do TCE-MS.
VIII - Procurador Operacional Master (POM): procurador nomeado pelo
RUA que tem poderes e atribuições para nomear e validar solicitações de
vínculos RUG, PO e POM.
IX - Exercício Temporário (EX): substituto temporário do RUA, exercendo
suas atividades dentro de um período máximo de 30 dias e não possui
permissão para nomear novo Responsável por Exercício Temporário.
Do cadastro da Unidade Gestora

Art. 9º Os responsáveis pelas unidades gestoras no Tribunal de Contas
deverão solicitar o cadastramento, no sítio do TCE, Portal do Jurisdicionado
e-Contas, por meio do Cadastro do Jurisdicionado – e-CJUR, informando
dados cadastrais.
§ 1º. Após a solicitação de cadastro, o Tribunal encaminhará ao endereço
eletrônico do responsável e-mail para ativação da conta, por meio de link
disponibilizado.
§ 2º. Ativado o cadastro do responsável, o jurisdicionado assinará
digitalmente o cadastro e solicitará o vínculo como responsável pela
Unidade Administrativa.
§ 3º. Confirmado o vínculo como responsável pela Unidade Administrativa,
o jurisdicionado estará devidamente habilitado a autorizar vínculos dos
demais responsáveis pelas unidades gestoras, como Ordenador de Despesa,
Responsável Contábil ou Controlador Interno, conforme o caso.
Art. 10. O primeiro vínculo a ser estabelecido será do Responsável pela
Unidade Administrativa – RUA, por meio da assinatura digital do cartão eCNPJ, devendo o solicitante ser o responsável pelo órgão no cadastro da
Receita Federal.
Art. 11. São Responsáveis por Unidades Administrativas - RUA: Prefeito,
Presidente de Câmara, Governador, Presidente de Assembleia Legislativa,
Presidente do Tribunal de Contas, Presidente do Tribunal de Justiça,
Procurador Geral da Defensoria Pública, Procurador Geral de Justiça e
Presidente de Consórcios Públicos.

Art. 5º O responsável pela Unidade Administrativa solicitará o cadastro das
unidades gestoras no ‘Portal do Jurisdicionado e-Contas’, no ícone ‘Cadastro
dos Jurisdicionados – e-CJUR’, informando os dados cadastrais e motivando
a criação, alteração, fusão, incorporação, extinção ou desmembramento de
unidades gestoras.

Parágrafo Único - Para realizar o cadastro dos responsáveis por unidades
administrativas é necessário informar o período de gestão e o cargo
ocupado.

§ 1º. Realizado o cadastro da unidade gestora e o envio da documentação
exigida no Manual de Peças Obrigatórias a unidade competente do Tribunal
constatando a coerência das informações, homologará o cadastro,
notificando o solicitante no endereço eletrônico fornecido pelo
jurisdicionado.

I – Ordenador de Despesa: toda e qualquer autoridade de cujos atos
resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento
ou dispêndio de recursos e sujeita-se a procedimentos de tomadas de
contas organizadas e realizadas pelos órgãos de controle interno
(contabilidade e auditoria) e externo (Tribunal de Contas) da Administração
Pública, em qualquer de suas esferas governamentais;

§ 2º. Ativado o cadastro da unidade gestora, o RUG deverá realizar o seu
cadastro como responsável.
§3º É obrigatória a comprovação de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica) dos órgãos públicos do Estado e dos Municípios, que se
constituam em unidades gestoras do orçamento.

Art. 12. São Responsáveis por Unidades Gestora – RUG:

II – Responsável Contábil: responsável pela escrituração contábil e a
emissão de relatórios, peças, análises e demonstrativos contábeis de
atribuição exclusiva de contabilista legalmente habilitado e nomeado. É
obrigatória a indicação do número de registro no Conselho Regional de
Contabilidade para efetivar o seu cadastro no Sistema e-CJUR;
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III – Responsável Financeiro: responsável pela discriminação dos saldos de
abertura e encerramento constantes dos fluxos de caixa e da conta de
gerência que identifica os valores em caixa, os depósitos e aplicações na
gestão da tesouraria e da dívida pública;

Art. 19. Revoga-se a Resolução nº 03 de 29 de outubro de 2014, a Resolução
“Ad Referendum” nº 12, de 25 de março de 2015, a Resolução nº 31, de 09
de dezembro de 2015 e a Instrução Normativa nº 29, de 19 de outubro de
2005.

IV – Responsável por Delegação: pessoa que emite empenho, autoriza
pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos, juntamente com o
Responsável pela Unidade Administrativa – RUA, ordenador de despesa
nato, ou com o Responsável pela Unidade Gestora – RUG, respondendo
solidariamente pelos atos praticados;

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor em 1° de janeiro de 2018.

V – Controlador Interno: responsável pelo Sistema de Controle Interno,
exercendo, na forma da lei, o controle dos atos e procedimentos da
administração direta e indireta, visando resguardar o cumprimento dos
princípios da administração pública, a legalidade, legitimidade e
economicidade dos atos;
VI – Presidente da Comissão Permanente de Licitação: responsável por
examinar os documentos, por dirigir e julgar os procedimentos licitatórios,
dispensa ou inexigibilidade de licitação e praticar os atos correlatos;

Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.
Conselheiro Waldir Neves Barbosa
Presidente
Conselheiro Iran Coelho das Neves
Relator
Conselheiro Ronaldo Chadid
Conselheiro Osmar Jeronymo
Conselheiro Jerson Domingos
Conselheiro Marcio Monteiro
Conselheiro Flávio Kayatt
Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior– Procurador-Geral de Contas
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.

VII – Membro da Comissão Permanente de Licitação: responsável por
preparar, auxiliar, assistir e assessorar o Presidente da Comissão
Permanente de Licitação no que for solicitado ou se fizer necessário e
responde solidariamente pelos atos praticados.

Alessandra Ximenes
Chefe da Secretaria das Sessões
TCE/MS

VIII – Pregoeiro: Servidor do órgão ou entidade promotora da licitação
designado pela autoridade competente nos processos de ata de registro de
preço, modalidade pregão para dentre outros, efetuar o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem
como a habilitação e adjudicação do objeto do certame.

RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 66 DE 13 DEZEMBRO DE 2017.

Art. 13. Cabe ao Responsável pela Unidade Administrativa – RUA autorizar
os vínculos dos Responsáveis pelas Unidades Gestoras – RUG, após
solicitação destes no próprio Sistema e-CJUR.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições institucionais que lhe são conferidas pelo art. 80 da
Constituição Estadual, pelo art. 21, inciso XI, da Lei Complementar nº 160,
de 2 de janeiro de 2012 e pelos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, alínea
‘a’, e 74, inciso I e §1º, ambos do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução Normativa nº 76, de 11 de dezembro de 2013,

Art. 14. O prazo para cadastro, edição ou exclusão de responsáveis de
unidades gestoras, bem como o envio dos documentos constante no
Manual de Peças Obrigatórias, é de até 20 (vinte) dias após a nomeação do
Responsável pela Unidade Gestora, devendo ser efetivado diretamente no
Sistema e-CJUR.

Aprova as Normas de Auditoria Governamental
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
do Sul.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os procedimentos de Controle
Externo deste Tribunal às “Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público
(NBASP)”, bem como aos padrões internacionais de auditoria
governamental;

Dos Deveres do Jurisdicionado
Art. 15. Compete ao jurisdicionado:
I – manter atualizado seu endereço, residencial e eletrônico, informado no
cadastro e-CJUR, realizando alterações no sistema sempre que ocorrer
modificação nas informações anteriormente enviadas, devidamente
autenticado com assinatura digital.
II – quando entender necessário, outorgar poderes de acesso e consulta,
bem como a realização de remessas de arquivos nos sistemas do TCE-MS às
pessoas de sua confiança, inclusive empresas prestadoras de serviços, com
cadastro efetivado no e-CJUR.
Art. 16. O Tribunal de Contas não se responsabilizará pelo prejuízo causado
pela desatualização do cadastro eletrônico, uma vez que as notificações,
intimações e correspondências serão enviadas para os endereços
informados, não podendo o gestor/ordenador, alegar desconhecimento
sobre fatos informados por meio de correspondências enviadas aos
endereços constantes do cadastro.
Art. 17. A ausência do cadastro na base de dados do e-CJUR poderá implicar
na recusa do recebimento da prestação de contas ou dos documentos
enviados pelo jurisdicionado.
Art. 18. As informações prestadas no Cadastro Único de Jurisdicionados eCJUR que não corresponderem à verdade, implicará na responsabilidade
criminal daqueles que lhe derem causa.

CONSIDERANDO que as Normas de Auditoria Governamental precedem à
elaboração dos manuais de auditoria a serem implementados no âmbito
desta Corte de Contas;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de sistematizar e padronizar os
procedimentos de fiscalização, tornando-os mais claros a todos os
interessados e objetivando evitar desperdícios e malversação dos recursos
públicos, beneficiando a sociedade, principal interessada das ações de
controle.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as “Normas de Auditoria Governamental” do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme anexo único desta
Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.
Conselheiro Waldir Neves Barbosa
Presidente
Conselheiro Iran Coelho das Neves
Relator
Conselheiro Ronaldo Chadid
Conselheiro Osmar Jeronymo
Conselheiro Jerson Domingos
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Conselheiro Marcio Monteiro
Conselheiro Flávio Kayatt
Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior– Procurador-Geral de Contas

VII.
Obras – Objetivo: promover as ações de controle externo em obras
e serviços de engenharia, arquitetura e meio ambiente executados ou
contratados por órgãos ou entidades sujeitos à fiscalização do Tribunal;

Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.

VIII.
Auditoria Operacional – Objetivo: coordenar e orientar as
atividades de auditoria operacional, assim como avaliar o cumprimento das
metas estabelecidas e os resultados dos trabalhos realizados;

Alessandra Ximenes
Chefe da Secretaria das Sessões
TCE/MS
(Clique para abrir o anexo)

IX.
Governança – Objetivo: tratar de ações e projetos que necessitem
da integração de diferentes áreas, alinhando com o planejamento
estratégico do TCE/MS;

RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 67 DE 13 DEZEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre a criação de Comitês Permanentes,
de acordo com anexo II da Resolução nº 59, de 08
de novembro de 2017.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições institucionais que lhe são conferidas pelo art. 80 da
Constituição Estadual, pelo art. 21, inciso XI, da Lei Complementar nº 160,
de 2 de janeiro de 2012 e pelos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, alínea
‘a’, e 74, inciso I e §1º, ambos do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução Normativa nº 76, de 11 de dezembro de 2013,
CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas dispor sobre a
organização e funcionamento dos seus órgãos e unidades administrativas e
de apoio técnico, assim como de suas unidades e serviços auxiliares na
forma prevista nos artigos 73, 96, I, “a” e “b” da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Resolução nº 59, de 08 de novembro de 2017, que
dispõe sobre as diretrizes do projeto de reestruturação organizacional do
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e dá outras providências;
CONSIDERANDO que as unidades de auxílio técnico e administrativo de que
trata o artigo 31 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, serão
organizadas por temas, nos termos do anexo I do Regulamento acima
mencionado;
CONSIDERANDO que o plano de ação da reestruturação, tipificado no
anexo II do normativo citado, será executado por comitês devidamente
instituídos para este fim; e,
CONSIDERANDO o prazo estipulado para a criação dos comitês
permanentes no Plano de Ação Macro constante do anexo II, da Resolução
nº 59, de 08 de novembro de 2017,

X.
Riscos – Objetivo: coordenar a elaboração das diversas matrizes de
riscos para o controle externo, controle interno e corporativo, bem como o
ciclo de gestão de riscos previsto no ISO31000, contemplando os processos
de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos
riscos inerentes às atividades do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso do Sul;
XI.
Rotinas de Trabalho – Objetivo: tratar do mapeamento dos novos
processos e sua automação no sistema e-tce;
XII.
CJUR – Objetivo: estabelecer os critérios de ingresso de novos
jurisdicionados, bem como todas as ações relacionadas com a base
cadastral deste Tribunal;
XIII.
Processos (legado) – Objetivo: tratar de ações, legislações e
procedimentos relacionados ao estoque de processos no que se refere à
otimização da análise sob os pilares da celeridade e qualidade, objetivando
reduzir, com critérios pré-estabelecidos, o passivo de processos.
XIV.
Gestão da Informação – Objetivo: tratar da captura, recepção e
tratamento de diversas informações para serem filtradas e destinadas ao
Controle Externo, além da segurança da informação tramitada no âmbito do
TCE/MS, bem como dos deveres e atribuições dos servidores que
manuseiam estes dados;
XV.
Conformidade – Objetivo: tem por competência elaborar a
legislação institucional relacionada à conformidade, segundo as legislações
em vigor, bem como estabelecer procedimentos e critérios para a relação
de conformidade em todas as áreas do Tribunal;
XVI.
Perfil Comportamental – Objetivo: visa estabelecer critérios,
procedimentos e legislação específica sobre o perfil profissiográfico dos
servidores, objetivando a alocação de recursos humanos de forma
otimizada;

RESOLVE:
Art. 1º Ficam instituídos os Comitês Permanentes para dar continuidade ao
Plano de Reestruturação Organizacional do Tribunal de Contas:
I.
Atos de Pessoal e RPPS – Objetivo: suportar a reestruturação,
estabelecendo as competências e atribuições de atos de pessoal;
II.
Contas de Governo – Objetivo: suportar a reestruturação,
estabelecendo as competências e atribuições na análise das Contas Anuais
de Governo;
III.
Saúde – Objetivo: suportar a reestruturação, estabelecendo as
competências e atribuições voltadas à área da saúde;
IV.
Educação – Objetivo: suportar a reestruturação, estabelecendo as
competências e atribuições voltadas à área da educação;
V.
PPP, Concessões, Parcerias, Convênios, Licitações e Contratos Objetivo: suportar a reestruturação, estabelecendo as competências e
atribuições relacionadas às PPP, Concessões, Parcerias, Convênios,
Licitações e Contratos;
VI.
Contas de Gestão – Objetivo: suportar a reestruturação,
estabelecendo as competências e atribuições relativas às matérias de
prestações de contas de gestão;

XVII.
Sustentabilidade – Objetivo: tratar de estabelecer critérios,
procedimentos e legislação específica, caso pertinente, sobre as ações de
sustentabilidade do TCE/MS de forma interna e externa, ou seja,
alcançando ações de controle externo nos jurisdicionados.
Art. 2º Caberá ao Presidente desta Corte de Contas designar os membros
dos Comitês Permanentes, bem como suas competências.
Art. 3º Os Comitês Permanentes serão presididos somente por Conselheiros
e poderão ser assistidos por servidores do quadro de pessoal deste
Tribunal, designados por ato do Presidente.
Art. 4º Caberá ao Presidente de cada Comitê Permanente a definição
estratégica dos trabalhos a serem desenvolvidos dentro de sua temática.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.
Conselheiro Waldir Neves Barbosa
Presidente
Conselheiro Osmar Jeronymo
Relator
Conselheiro Iran Coelho das Neves
Conselheiro Ronaldo Chadid
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Conselheiro Jerson Domingos
Conselheiro Marcio Monteiro
Conselheiro Flávio Kayatt
Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior– Procurador-Geral de Contas
Secretaria das Sessões, 13 de dezembro de 2017.
Alessandra Ximenes
Chefe da Secretaria das Sessões
TCE/MS

DIRETORIA GERAL
Cartório
Decisão Singular
DECISÃO LIMINAR DLM - G.JD - 178/2017
PROCESSO TC/MS: TC/4611/2016
PROTOCOLO: 1670544
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
RESPONSÁVEIS: MARCELINO PELARIN – PREFEITO MUNICIPAL À ÉPOCA
JAIR BONI COGO – PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO: MEDIDA CAUTELAR
RELATOR: CONS. JERSON DOMINGOS
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Estabelece o art.1º, da Lei 10.520, que a modalidade licitatória pregão deve
ser utilizada para a contratação de serviços comuns. Conforme aviso de
licitação (fls. 56), foram licitados serviços técnicos de consultoria e
assessoria orçamentária, financeira, patrimonial, licitações e contratos.
Observa-se que os serviços contratados são serviços técnicos profissionais
e não serviços comuns, não sendo legalmente autorizada sua licitação na
modalidade pregão.
Da leitura dos autos, verifica-se que a contratação visa o desempenho de
atividades rotineiras e típicas da Administração Pública, de caráter
continuado. De se notar que respaldar atos da administração é a própria
essência do controle interno. A contratação não se amolda no art. 13, II, da
Lei 8666, porque nestes autos os serviços de consultoria e assessoria
envolvem o desempenho de atividade finalística, o que exige servidores
públicos, conforme art. 37, II, da CRFB. Sob o aspecto da legitimidade,
verifica-se que o serviço de “análise sobre bens e serviços a serem
contratados”, por exemplo, deve refletir o interesse público e por isso é
ilegítima a interferência de qualquer particular.
Alguns dos serviços contratados podem ser classificados como serviços de
escopo – aqueles que não admitem continuidade, por se esgotarem –,
como a orientação aos membros de Comissões de Licitação e ao Pregoeiro
quanto aos procedimentos internos (item 5.4.2.7, fls. 15). Outros serviços,
conforme relatado, são de natureza contínua. A contratação de serviços de
naturezas diferentes – continuada e de escopo –, simultaneamente,
recrudesce a insustentabilidade do procedimento licitatório, pois uma
eventual prorrogação de contrato renovaria também os serviços de escopo.
Há, ainda, risco de utilização da contratação de “consultoria” para
desempenho de atividade fim como mecanismo para burlar o limite de
gastos com pessoal, previsto no art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vistos, etc...
Cuida-se do Despacho n. 70406/2017 da 3ª Inspetoria de Controle Externo,
datado de 08/12/2017, no qual solicita adoção de MEDIDA CAUTELAR, nos
termos do art. 110, inciso II, alínea “b” da RNTC/MS n. 76/2013, conforme o
exposto na Análise ANA-3ICE-62612/2017, que trata da contratação pelo
Município de Cassilândia, de serviços de assessoria orçamentária,
financeira, patrimonial, licitações e contratos, referida contratação foi
antecedida de licitação, na modalidade Pregão Presencial n. 85/2015 e teve
por vencedora a empresa JPM Consultoria Contábil Ltda.
A análise realizada pela Inspetoria quanto à legalidade, à legitimidade e à
economicidade da licitação e da formalização do contrato (1ª e 2ª fases),
concluiu pela necessidade de esclarecimentos quanto aos seguintes
aspectos:
“1. Esclarecimentos quanto a necessidade de contratação de empresa para
prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária,
financeira, patrimonial, licitações e contratos, visto que o objeto e os
serviços consistem em atividade permanente do órgão contratante.
2. Informações quanto à existência, no quadro de pessoal do Município de
Cassilândia, de servidores, efetivos e comissionados, nas funções de
contadores, economistas, administradores, advogados, assessores e/ou
procuradores jurídicos, apresentando, para tanto, documentação
comprobatória do vínculo.
3. Informações quanto aos serviços efetivamente prestados pelo
contratado, que justifiquem tal dispêndio, apresentando, para tanto, a
documentação comprobatória respectiva.”
Devidamente intimados o Sr. Marcelo Pelarin, ex-Prefeito Municipal e o Sr.
Jair Boni Cogo, atual Prefeito Municipal de Cassilândia, apresentaram suas
justificativas.
A 3ª ICE reanalisando o processo constatou que os documentos e
argumentos apresentados não foram suficientes para regularizar os fatos
levantados na análise inicial e pontuou as irregularidades detectadas no
procedimento licitatório e na formalização do instrumento do contrato,
conforme segue:
“1ª FASE – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Verificamos que a empresa contratada já prestava serviços análogos para a
P. M. de Cassilândia, especialmente na área de licitações públicas
(conforme Contrato nº 06/2015 – processado nos autos TC/MS
11273/2015), o que lhe possibilitou conhecer desta licitação em condições
não isonômicas. Diante dessa evidência, conclui-se pela óbvia violação ao
princípio da igualdade e da publicidade, previstos no art. 3º, caput, da Lei
8666 e desrespeito ao princípio da moralidade, previsto no art. 37, caput,
da CRFB.
Quanto ao atendimento de requisitos legais para a licitação, o art. 7º, § 2º,
I, da Lei Federal 8.666/1993 dispõe que a licitação de serviços só pode ser
realizada quando houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente. Também é necessário que os serviços tenham seus custos
estimados por meio de uma planilha orçamentária, a qual deve conter a
composição dos custos unitários, tal como exige o art. 7º, § 2º, II, da Lei
8666.
No caso em tela, o termo de referência (projeto básico) é genérico e
contraditório, infringindo o art. 6º, §2º, da I, Lei Federal 8.666/1993. Dentre
as evidências da ilegalidade destacamos:
 O Termo de Referência exige consultores com experiências em trabalhos
semelhantes, no setor público, com habilitação compatível. A referência é
genérica e a falta de objetividade pode obstar a competição –
especialmente porque a contratada já orientava, à época dos fatos, o
Pregoeiro e sua equipe de apoio.
 O item 5.2 do Termo de Referência exige a disponibilidade de três
consultores, mensalmente (no mínimo), ao passo que o item 5.5 do Termo
de Referência exige a visita quinzenal.
Como consequência da imprecisão do projeto básico (aqui chamado de
termo de referência), temos a impossibilidade da suficiente caracterização
dos serviços – dificultando a avaliação do seu equilíbrio frente à
contrapartida, o pagamento –, em violação ao art. 6º, IX, da Lei 8.666.
No que tange à planilha orçamentária, exigida pelo art. 7º, §2º, II, da Lei
8666, não há demonstrativo dos custos unitários dos serviços. Ao contrário,
a pesquisa de mercado (fls. 18) se vale da unidade “valor mensal”, o que
aglutina indevidamente os serviços a serem realizados. Não se sabe sequer
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o custo por consultor, nem quanto será a margem de lucro da empresa
contratada, tampouco se incluiu os custos com transporte e hospedagem.
A minuta do contrato deixa evidente a existência de custos não
contemplados na planilha orçamentária, em contrariedade com o art. 7º,
§2º, II, da Lei 8666. Isto porque as despesas de transporte e hospedagem,
contidas na Cláusula Oitava da Minuta (fls. 48) serão arcadas pelo
Município, sem que essa despesa se contabilize. Esse expediente pode
ocultar despesas muito maiores que as inicialmente autorizadas para o
contrato.
O item 10.6.b, do Edital, restringiu injustificadamente a competitividade do
procedimento licitatório (fls. 32). Foi exigida, como requisito da habilitação,
a obtenção de um atestado de visita técnica. Conforme jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, essa exigência restringe o aspecto competitivo
do certame licitatório e viola o art. 30, inciso III, da Lei Federal 8.666/93
(TCU AC 3.875/2014; AC 2.477/2009; AC 2.543/2011; AC 2583/2010; AC
2.669/2013). O prazo mínimo de antecedência para agendamento da
obtenção dessa certidão, de três dias antes da abertura da proposta,
acentua, ainda mais, a restrição de empresas no certame.
As restrições à competitividade implicaram na participação apenas da
empresa JPM Consultoria Contábil Ltda, a mesma responsável por orientar
os procedimentos licitatórios junto à P.M. de Cassilândia (conforme
Contrato nº06/2015). A evidência se comprova pelo documento às fls.
87/88. A situação encontrada é vedada pelo art. 9º, II, da Lei 8666.
2ª FASE – INSTRUMENTO CONTRATUAL
O contrato não delimita de maneira apropriada o objeto contratado, em
desrespeito ao art. 55, I, da Lei de Licitações e Contratos. Há inconsistências
como a frequência da prestação dos serviços: a Cláusula Quinta, item I,
estabelece que o serviço deverá ser prestado, no mínimo, mensalmente
enquanto a Cláusula Quinta, item IV, estabelece que o serviço deverá ser
realizado, no mínimo, uma vez por quinzena.
Falta ao contrato o regime de execução, exigência contida no art. 55, II, da
Lei 8666. Pela Cláusula Décima, Item I, verifica-se que o pagamento
dissocia-se de qualquer dos regimes de execução estipulados pela Lei 8666.
O pagamento será feito mensalmente, sem que se estabeleça medição, o
que afasta o regime de execução da empreitada por preço unitário.
Também não se vincula o pagamento à etapa de serviços (fim do
treinamento, por exemplo), o que afasta o regime da empreitada por preço
global. A complexidade dos serviços (assessoria, treinamento,
acompanhamento processual) afasta o regime de execução por tarefa.
Tampouco há similitude com a empreitada integral, por incompatibilidade
do objeto.”
Por fim a Inspetoria concluiu requerendo a aplicação de medida cautelar
para suspender os pagamentos do Contrato n. 01/2016, bem como
recomendar a não contratação de outra empresa com objeto idêntico ou
assemelhado, face à constatação de evidências de grave infração às normas
de licitação e aos princípios da Administração Pública e em especial o fato
de que a contratada, valendo-se de sua participação em procedimentos
licitatórios no Município (Contrato n. 06/2015, processado nos autos TC/MS
11273/2015 e com vigência prorrogada até 02/01/16), restringiu
ilicitamente a competitividade e sagrou-se vencedora do procedimento
licitatório que ela mesma assessorou/organizou.
É o relatório.
Conforme sobredito trata-se de expediente originado na 3ª Inspetoria de
Controle Externo deste Tribunal, levantando diversos questionamentos
referentes ao procedimento licitatório Pregão Presencial n. 85/2015 que
originou o Contrato Administrativo n. 001/2016 e seus aditamentos
realizado pela Prefeitura Municipal de Cassilândia e que culminou com a
contratação da empresa JPM Consultoria Contábil para a prestação de
serviços técnicos de assessoria e consultoria orçamentária, financeira,
patrimonial, licitações e contratos, consistindo em: orientar a elaboração
das demonstrações contábeis da Prefeitura; organizar as atividades de
compras, licitações e contratos; orientar a abertura de processos de
licitação; analisar bens e serviços a serem licitados; análise da legislação

sobre procedimento licitatório; orientar membros das comissões de
licitação e o pregoeiro quanto aos procedimentos a serem executados;
orientar a equipe técnica quanto à preparação de editais; orientação na
elaboração de atos de pessoal, leis decretos, portarias entre outros;
aplicação de direitos sobre folha de pagamento; orientação quanto a
processos disciplinares; representação do Executivo Municipal perante o
TCE/MS,
conforme os itens 5.4.1 e 5.4.2 do termo de referência.
Inicialmente analisando as irregularidades indicadas pela 3ªICE, e após
verificar os apontamentos lançados na análise técnica, vejo-os como
razoáveis e passíveis de implicarem na quebra do caráter competitivo que
se busca por meio dos procedimentos licitatórios.
A Constituição Federal não admite que as licitações contenham cláusulas
restritivas à participação dos interessados, vejamos:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
XXI: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações;”
Nesse mesmo jaez, encontramos a disposição da Lei n. 8.666/93:
“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos
§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991; “
Outrossim, a escolha da modalidade pregão para a contratação em exame
não foi adequada, senão vejamos.
O art. 1º da Lei n. 10.520/2002, dispõe:
“Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Considera-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.”
Os bens e serviços definidos na lei são aqueles que não envolvem
especificações complexas e são padronizados perante o mercado,
entendendo-se como normais, rotineiros, habituais.
Nesse sentido, oportuno trazer à baila a lição do Professor Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes:
“Ressalvados alguns detalhes pertinentes ao uso de uma linguagem mais
técnica, a norma é clara ao dispor sobre a restrição: só para bens e serviços
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comuns é facultado o uso do pregão: para os demais, não-comuns, o uso do
pregão está implicitamente vedado.” (Sistema de registro de preços e
pregão presencial e eletrônico, 4. Ed., Belo Horizonte, Fórum, 2011, p. 481)
Os serviços técnicos de assessoria e consultoria orçamentária, financeira,
patrimonial e licitações nos moldes do contrato em exame, não se
qualificam como serviços comuns, ordinários, em razão das especificidades
que lhe são inerentes, tratando-se de serviços de maior complexidade, que
requerem especialização.
Outro ponto destacado pela Inspetoria foi o fato de que a empresa
contratada já prestava serviços análogos para o Município de Cassilândia,
especialmente na área de licitações públicas (Contrato n. 06/2015), o que
lhe possibilitou conhecer desta licitação em condições não isonômicas,
conclui-se pela violação ao princípio da igualdade e da publicidade,
previstos no art. 3º, caput, da Lei n. 8.666/93.
Tendo em vista que a unidade técnica encontrou várias incongruências e
irregularidades no procedimento licitatório e no instrumento de contrato e
ante a eminente possibilidade de prorrogação da contratação nos termos
em que se encontram, entendo serem consistentes os motivos para
subsidiarem o pedido de de medida cautelar.
O pleito da 3ª Inspetoria é respaldado na nossa legislação, com previsão na
Lei Complementar n. 160/2012:

Posto isto, e com amparo nos fundamentos acima enfocados, DEFIRO
LIMINARMENTE o pedido da 3ª ICE para determinar a imediata
SUSPENSÃO CAUTELAR das providências a serem levadas a efeito pelo
Município de Cassilândia para a prorrogação do Contrato n. 001/2016, visto
que seu prazo de vigência se expira em 31/12/2017.
Outrossim, determino a urgente remessa deste documento ao Cartório do
Tribunal de contas, para a tomada das seguintes medidas:
1. A intimação na forma do art. 96, inciso II da RN 76/2013, do Prefeito
Municipal de Cassilândia Senhor JAIR BONI COGO, para conhecimento e
cumprimento desta medida cautelar que deverá ser comprovada nos autos
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade, conforme
disposição do art. 148, § 2.° do Regimento Interno do TCE/MS.
2. A publicação desta medida cautelar no Diário Oficial deste Tribunal na
forma regimental, para que tenha eficácia plena.
Todas as intimações devem se fazer acompanhar desta medida cautelar e
da Análise ANA – 3ICE – 62612/2017 da 3ª Inspetoria de Controle Externo.
Cumpridas as determinações e ultrapassado o prazo concedido, sejam os
autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para parecer na forma
do inciso I, § 3º do art. 126 da Resolução Normativa TCMS n. 76/2013, c/c
inciso II do art. 18 da Lei Complementar n. 233/2016.
Após a manifestação, retornem os autos a este gabinete para decisão.

“Art. 56. O Tribunal pode determinar liminarmente a aplicação de medida
cautelar, sem a prévia manifestação do jurisdicionado, sempre que
existirem provas suficientes de que ele possa retardar ou dificultar o
controle externo, causar dano ao erário ou tornar difícil a sua reparação.
Art. 57. Como medidas cautelares o Tribunal pode determinar:
I - a sustação de ato ou suspensão de procedimento que ocasione ou
possa ocasionar dano a bens públicos;”
E, também no Regimento Interno instituído pela Resolução Normativa n.
76/2013:
“Art. 148. As medidas cautelares serão aplicadas ou determinadas pelo
Conselheiro relator, incidentalmente, de ofício ou atendendo ao pedido,
nas matérias em que se pretender assegurar a efetividade do controle
externo (LC n. 160, de 2012, arts. 56 a 58).
§ 1º A medida cautelar poderá ser:
II - aplicada:
a) a qualquer tempo, independente da fase ou instância em que se
encontrar o processo, inclusive como ato inaugural de processo de
iniciativa do Tribunal, nos termos dos arts. 134 e 135 (Pedido de
Informação e Proposição de Averiguação Prévia) e do art. 144 (RelatórioDestaque);
b) liminarmente, pelo Conselheiro relator, independentemente de prévia
manifestação do jurisdicionado por ela afetado;”
O Supremo Tribunal Federal, por meio do Acórdão proferido em julgamento
do Mandado de Segurança n. 26.547-7/DF, reconheceu e consolidou o
poder geral de cautela dos Tribunais de Contas, o que ampara a tomada
desta decisão.
Assim, vislumbro nos presentes autos, a presença dos pressupostos e
requisitos elementares para o deferimento da cautelar pretendida, quais
sejam o fumus boni iuris que está presente na infringência das regras e
normas básicas de licitação e o periculum in mora identificado no fato de
que a continuidade da contratação pode levar a sérios prejuízos ao erário,
na forma como se encontra.
Com fundamento nesses fatos, determino a suspensão cautelar da
prorrogação do Contrato n. 001/2016, celebrado entre o Município de
Cassilândia e a empresa JPM Consultoria Contábil Ltda, cujo prazo de
vigência se finda em 31/12/2017, face a todas as falhas apontadas pela
equipe técnica deste Tribunal, o que faço seguindo as determinações
contidas no art. 56 e seguintes da LC n. 160/2012 c/c art. 126, inciso I, da
Resolução Normativa n. 76/2013.

Cumpra-se.
Campo Grande/MS, 12 de dezembro de 2017.
Conselheiro Jerson Domingos
Relator

