




Benchmarking Controller and Auditor General New Zealand 
 
 
Objetivo: Mensurar a performance da Auditoria Geral da Nova Zelândia - como um dos Órgão de Controle 
mais eficientes do mundo - permitindo a comparação desta eficiência com as atividades do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A pesquisa teve como foco a avaliação da estrutura 
organizacional, normas e sistemas operacionais. 

Papel do TCE/MS: Avaliar os resultados da pesquisa e entender de que forma as boas práticas podem ser 
incorporadas na estrutura e processos da organização.  

Ação: Criação do relatório com os resultados da pesquisa que foi utilizado como benchmarking no projeto 
de restruturação do TCE/MS. 

Data de realização: 28/04/2017. 



Mapas Culturais 
 
 
Objetivo: Unir a cidade de Campo Grande às outras iniciativas de implementação de sistemas de 
informações culturais por todo país, no sentido de qualificar a gestão e construir uma base nacional de 
informações culturais a partir da integração de todos os sistemas locais.  

Papel do TCE/MS: Sugerir ao jurisdicionado um projeto inovador de baixo custo que desenvolva políticas 
públicas relacionadas à cultura, gerando maior benefício para a população e maior controle do dinheiro 
público com o monitoramento das ações culturais. 

Ação: Reunião e apresentação do projeto para a Secretaria de Cultura da Cidade de Campo Grande, com o 
objetivo de auxiliar na implementação da iniciativa pela cidade. 

Data de realização: 06/06/2017. 

 



Doação de Sangue - Parceria Hemosul 
 
 
Objetivo: O programa Banco de Sangue teve como objetivo a realização de uma parceria entre o TCE/ MS 
e o Hemosul com ações de comunicação que visaram informar, conscientizar e engajar os servidores com a 
situação do banco de sangue do Estado, a fim de aumentar o número de doações e fidelizar os servidores. 

Papel do TCE/MS: Informar, conscientizar e engajar os servidores do Tribunal pelo ato frequente de doação 
sanguínea. 

Ação: Divulgação de peças de comunicação através do email do Tribunal, pop-up e cartazes em diversas 
áreas do TC.  

Data de realização: 03 a 07/7/2017. 

 



Manual EIM 
 
 
Objetivo: O Manual do Escritório de Inovação e Modernização do TCE/MS tem como objetivo demonstrar 
de forma clara os conceitos do processo de Inovação do TCE/MS, bem como a metodologia da elaboração 
do Escritório.  

Papel do TCE/MS: Divulgar e informar sobre as atividades de cada diretoria e suas respectivas áreas. 

Ação: Divulgação do manual através do Portal da Modernização da Diretoria de Gestão e Modernização do 
TCE/MS. 

Data de realização: 20/7/2017. 



Sustentabilidade em edifícios públicos: Experiência do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso do Sul 

 
 
Objetivo: Apresentar através de um artigo, propostas e alternativas projetuais de consumo consciente para 
edifícios públicos do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Papel do TCE/MS: Informar e torna-se uma referência de modelo social, ambiental e funcional no âmbito 
dos edifícios públicos do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Ação: Divulgação do artigo através da revista Contas Abertas que possui publicação anual e está na 
terceira edição. 

Data de realização: 08/2017. 



Seminário Busca Ativa Escolar e Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável 

 
 
Objetivo: Apresentar a solução tecnológica "Busca Ativa Escolar" desenvolvida pela UNICEF, voltada a 
facilitar o trabalho dos municípios na identificação de crianças e adolescentes que estão fora da escola, 
além de debater assuntos voltados à AGENDA ONU 2030 – ODS (Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável).

Papel do TCE/MS: Orientar os Jurisdicionados sobre as atuações da Agenda 2030 da ONU, a fim de 
desenvolver e aprimorar ações locais que contribuam para o alcance das metas globais traçadas pela 
referida Agenda, além de estimular a adesão dos municípios no programa Busca Ativa Escolar da UNICEF. 

Ação: Seminário realizado no dia 09 de Outubro de 2017 às 13 horas, no Plenário Cons. Celina Martins 
Jalad do TCE/MS, que contou com a palestra de representantes do Programa Cidades Sustentáveis, 
UNICEF e TCU. Além do envio de materiais complementares e entrega da Cartilha com sugestões de ações 
baseadas nos ODS que contribuam com os referidos Objetivos Sustentáveis respeitando a realidade dos 
municípios do Estado. 

Data de realização: 09/10/2017. 


