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1. Apresentação do Relatório 

 

Em consonância com a Proposta Técnica nº 303/08 , da Fundação Getulio Vargas , de 

21/08/2008, para a prestação dos serviços especializados, referentes ao Projeto de 

Modernização e Fortalecimento da Gestão do Tribunal  de Contas do Estado de Mato 

Grosso do Sul – TCE/MS , apresenta-se o Relatório Final do Subprojeto 3: Gestão Estratégica  

do TCE/MS . 

 

O presente Relatório consolida os resultados das atividades desenvolvidas junto à Comissão de 

Modernização e Gestão do TCE/MS, durante o período de novembro/2008 a junho/2009, voltadas 

ao desenvolvimento das quatro Etapas do Processo de Gestão Estratégica da Instituição: 

 

� Explicitação da identidade institucional do TCE/MS; 

� Análise de contexto interno e externo; 

� Formulação dos objetivos estratégicos, estratégias e metas do TCE/MS; e 

� Elaboração dos Planos de Ação para implementação dos objetivos estratégicos.  

 

O Relatório contém as diretrizes estratégicas básicas da Instituição, contemplando o horizonte de 

quatro anos (2009/ 2012), que, aprovadas pela Comissão de Modernização e Gestão do TCE/MS, 

devem, em seguida, ser validadas pela Administração Superior e pelos seus Conselheiros.  

 

A versão deste Relatório Final de Subprojeto já considera as observações feitas pelos membros 

da Comissão de Modernização e Gestão do TCE/MS por ocasião de reunião realizada no dia 06 

de agosto de 2009, quando foi apresentada aos mesmos a versão preliminar do mesmo. 

 

Neste documento são apresentadas as seguintes informações: 

 

� Glossário; 

� Atividades Realizadas e Produtos Gerados; 

� Recomendações; 

� Agenda de Mudanças; 

� Anexo 1 - Modelo de Relatório Periódico; 

� Anexo 2 - Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação; 

� Anexo 3 - Planos de Ação Validados; e 
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� Anexo 4 - Minuta de Portaria de Disseminação da Missão, Visão, Valores, Objetivos 

Estratégicos e Metas do TCE/MS. 

 

 

2. Glossário 

 

A seguir, apresenta-se o Glossário Consolidado de Termos relativos ao Subprojeto 3 – Gestão 

Estratégica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - TCE/MS. 

 

Quadro 2.1 

Glossário do Relatório Final de Subprojeto 

Termo  Conceito  

Agenda de 

mudanças 

Conjunto de recomendações e requisitos associados à implementação dos subprojetos de 

transformação organizacional. 

Ambiente Externo 
Condições fora do âmbito de controle da organização que podem afetar, positiva ou 

negativamente, os seus recursos, produtos e resultados institucionais. 

Ambiente Interno 
Condições no âmbito de controle da organização que podem afetar, positiva ou negativamente, 

os seus recursos, produtos e resultados institucionais. 

Ameaças externas 
Fatores ou situações identificados no ambiente externo que, se ignorados ou não enfrentados, 

podem dificultar o TCE/MS no desempenho efetivo de sua missão. 

Análise de contexto 
Análise que envolve o contexto externo (oportunidades e ameaças) e o contexto interno (pontos 

fortes e pontos fracos) da Instituição. 

Cenário 
Configuração do ambiente externo (social, econômico, político, tecnológico e regulatório) a ser 

vivenciado pela Instituição em um determinado horizonte de tempo. 

Desafios estratégicos 
Focos de ação e de mudança essenciais a serem contemplados pela Instituição, de forma a 

cumprir sua missão e caminhar no sentido de alcançar a visão de futuro estabelecida. 

Diagrama de 

contexto 

Diagrama que mostra as entradas e saídas externas de uma organização/área funcional e os 

relacionamentos internos (produtos e serviços fornecidos por uma área funcional a outra). Um 

diagrama de contexto permite identificar os limites dos processos, as áreas envolvidas com o 

processo e os relacionamentos com outros processos e elementos externos à empresa (ex.: 

clientes, fornecedores). 

Eficácia 
Extensão em que as atividades planejadas são realizadas e os resultados pretendidos 

alcançados.  

Entidades externas 
Organizações públicas ou privadas com as quais o TCE/MS mantém relações diversas e que 

com ele interagem, entregando ou recebendo insumos, produtos ou serviços. 

Equipe ad hoc Equipe temporária formada para executar projeto ou atender demanda extraordinária. 
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Termo  Conceito  

Estratégia 

Direção e escopo de atuação de uma organização no tempo; constitui instrumento gerencial 

imprescindível para o cumprimento da missão da Instituição. O termo também é utilizado para 

descrever o caminho a ser percorrido para se alcançar determinado objetivo estratégico e suas 

respectivas metas. 

Focos Estratégicos 

Conjunto dos principais desafios propostos pela Comissão de Gestão Estratégica e 

homologados pela Administração Superior, definidos para a Instituição como prioritários para um 

período de tempo definido, de forma a que ela possa cumprir adequadamente a missão 

estabelecida e alcançar o cenário futuro desejado. 

Gestão Estratégica 
Processo contínuo e iterativo, que visa a manter uma organização como um conjunto 

apropriadamente integrado a seu ambiente.  

Identidade 

Institucional 

Direcionadores estratégicos básicos da Instituição, abrangendo a descrição de sua missão, a 

visão de futuro, os valores e os desafios estratégicos. 

Indicador de aferição Critério objetivo para mensurar o alcance de uma meta estabelecida. 

Infraestrutura de 

tecnologia da 

informação 

Rede ou sistemas básicos para o funcionamento das máquinas e equipamentos de TI. 

Macroprocesso de 

trabalho 

Primeiro nível da árvore de processos de trabalho da Instituição, que abrange um conjunto de 

processos de trabalho afins. 

Mandato Prescrições sobre o que deverá ser feito no âmbito da Instituição, provenientes da Administração 

Superior, entidades externas controladoras ou reguladoras ou da sociedade, para o 

cumprimento efetivo de sua missão.  

Mapa Estratégico Representação visual de todas as dimensões da estratégia do TCE/MS, denominadas 

perspectivas estratégicas, com a estruturação dos Objetivos Estratégicos segundo sua 

vinculação a uma das seguintes perspectivas: (1) Resultado Global, (2) Usuário/ Sociedade, (3) 

Processos Internos, (4) Aprendizado, Inovação e Crescimento. 

Meta Resultado evidenciado, associado a um objetivo estratégico e, sempre que possível, 

quantificado e relacionado a um determinado horizonte de tempo. 

Missão 

Declaração sintética que deixa claro o propósito da Instituição (sua razão de ser, de existir), 

constituindo uma formulação objetiva e precisa, possível de ser entendida e assimilada por todos 

que dela fazem parte ou pelos que com ela mantêm relações significativas. 

Objetivo estratégico 
Objetivo de gestão a ser atingido, constituído de uma ou mais estratégias e metas a ele 

associados, podendo extrapolar o horizonte do plano estratégico. 

Perspectiva 

estratégica 

Dimensão da estratégia organizacional constituída por um ou mais Objetivos Estratégicos. 

Planejamento 

estratégico 

Esforço disciplinado para produzir decisões e ações que formalizam a razão de ser de uma 

organização, como ela deseja estar e ser vista em um determinado horizonte de tempo e como 

agir no sentido de alcançar o cenário preestabelecido. 
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Termo  Conceito  

Plano de ação 

Detalhamento de uma estratégia que deve contemplar a definição das metas (tangíveis) a serem 

atingidas, os recursos necessários, os investimentos, as despesas operacionais, os 

cronogramas de desembolso, quando as ações irão ocorrer (para o estabelecimento de fluxos 

de caixa ou para o controle de evolução das ações, entre outros aspectos), prioridades e 

integração e balanceamento entre as ações. 

Sistemas de 

informações 

gerenciais 

Sistemas capazes de extrair ou gerar informações importantes no auxílio à tomada de decisões 

gerenciais. 

Valores 

Organizacionais 

Conjunto de regras de conduta essenciais que devem nortear as ações da Instituição e das 

pessoas que dela fazem parte, tanto nas práticas de trabalho interno como nas relações com o 

ambiente externo. Condicionam os comportamentos gerenciais e administrativos da organização 

e que estão incorporados à sua cultura.  

Visão de Futuro 

Cenário sobre como a Instituição deseja estar e ser vista em um determinado horizonte de 

tempo; constitui um balizador essencial para o direcionamento dos esforços internos e junto aos 

atores relevantes do ambiente externo.  

 

 

 

3. Atividades Realizadas e Produtos Gerados 

 

 

3.1 Atividades Realizadas 

 

O processo de Gestão Estratégica do TCE/MS foi apoiado, nesta fase na qual foram 

estabelecidas as diretrizes estratégicas e os planos de ação para os próximos quatro anos, nos 

métodos e técnicas associados com as escolas que propõem a abordagem prescritiva como a 

mais adequada para se chegar ao resultado almejado: um conjunto de Objetivos Estratégicos e 

metas a alcançar e respectivos planos de ação para a sua concretização. 

 

Nesta linha, buscou-se convergência entre as visões dos ambientes interno (forças e fraquezas) e 

externo (oportunidades e ameaças), a partir da formulação das premissas estratégicas 

institucionais básicas (missão, visão de futuro, valores e desafios estratégicos). Assim, foi 

formulado um conjunto de Objetivos Estratégicos e metas, inspirado na abordagem do Balanced 
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Scorecard (BSC),1 nas quais as diretrizes são equacionadas em quatro perspectivas distintas e 

complementares: (1) resultados globais, (2) processos internos, (3) usuário/ sociedade e (4) 

aprendizado/ inovação/ crescimento. 

 

O processo de Gestão Estratégica, que resultou no Plano Estratégico objeto deste relatório, 

desenvolveu-se através de um conjunto sequencial de Etapas, conforme demonstrado na figura 

que se segue: 

GESTÃO ESTRATÉGICA DO TCE/MS

Construção (ou revisão) da identidade institucional

Análise de contexto (externo e interno)

Formulação dos objetivos estratégicos

Elaboração dos planos de ação

Etapas

 

 

O planejamento estratégico foi desenvolvido por meio de um conjunto de reuniões de análise e/ou 

de validação de formulações, envolvendo Conselheiros e Gestores do TCE/MS, além de 

representantes de Entidades Externas com relações de trabalho significativas com a instituição. 

 

Para o desenvolvimento do processo de Gestão Estratégica, a Comissão de Modernização e 

Gestão do TCE/MS foi mobilizada para participação nas quatro Etapas do subprojeto, e contou 

com a atuação dos seguintes participantes:  

 

� Conselheiro Cícero Antônio de Souza; 

� Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral; 

� Alexandre Augusto Brandes; 

� Luiz Carlos Areco; 

� Carlos Alberto Correa de Souza; 

                                                 
1 Metodologia desenvolvida por Kaplan, R. e Norton, D. A Execução Premium, Rio de Janeiro, CAMPUS, 
2008. 
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� Faraó Vieira de Matos; 

� Flávio Teixeira; 

� Luiz Manoel Moreira; 

� Luiz Yoshiharu Yoshimura; 

� Nilton Leopoldino Rodrigues; 

� Parajara Moraes Alves Junior; 

� Ricardo A. Domingos; e 

� Sebastião Mariano Serrou. 

 

O processo contou, também, com o envolvimento de Conselheiros e dos membros da 

Administração Superior da Instituição, que validaram, em março de 2009, a identidade institucional 

(missão e visão de futuro) e os Objetivos Estratégicos do TCE/MS. 

 

Na análise do contexto interno e externo, foram ainda ouvidas as seguintes Entidades Externas:  

 

� Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul; 

� Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL; 

� Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul; 

� Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul; 

� Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul; 

� Secretaria de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul; 

� Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul; 

� Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ciências e Tecnologia do Agronegócio – 

SEDESC; e 

� Prefeitura de Dourados. 

 

Finalmente, para a elaboração dos Planos de Ação para a implementação dos Objetivos 

Estratégicos, além dos membros da Comissão de Modernização e Gestão, os seguintes 

participantes da Instituição foram agregados aos grupos de trabalho constituídos para tal 

finalidade: 

 

� Conselheiro Corregedor Osmar Ferreira Dutra; 

� Diretores das Inspetorias; e 

� Professor José Sebastião Espíndola (Escola Superior de Controle Externo - ESCOEX). 
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As principais atividades desenvolvidas para a elaboração do Plano Estratégico do TCE/MS, no 

período de novembro de 2008 a junho de 2009, foram as seguintes: 

 

� Explicitação da Identidade Institucional do TCE/MS (novembro e dezembro de 2008); 

� Análise do contexto interno e externo (dezembro de 2008 e fevereiro de 2009); 

� Encontro com Entidades Externas (março de 2009); 

� Formulação dos Objetivos Estratégicos, Metas e Estratégias (fevereiro a abril de 2009); e 

� Elaboração dos Planos de Ação para consecução dos Objetivos Estratégicos, metas e 

estratégias (maio a junho de 2009). 

 

 

3.2 Produtos Gerados 

 

Foram gerados no contexto do Subprojeto 3  os seguintes produtos, a seguir relacionados e 

apresentados: 

 

� Diagrama de Contexto do TCE/MS; 

� Árvore de Macroprocessos e de Processos de Trabalho do TCE/MS; 

� Identidade Institucional do TCE/MS; 

� Análise de Ambientes (interno e externo); 

� Formulação das Estratégias; e 

� Planos de Ação. 

 

 

3.2.1 Diagrama de Contexto do TCE/MS 

 

O Diagrama de Contexto explicita as principais relações entre o TCE/MS e as Unidades Gestores 

jurisdicionadas, bem como os principais Processos de Trabalho internos. 

 

Através do Diagrama de Contexto, são visualizadas as Entidades de maior relevância do ambiente 

externo, nas suas relações com o TCE/MS, e que devem ser levadas em consideração na 

formulação das estratégias institucionais. 
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No Diagrama de Contexto do TCE/MS, detalhado graficamente na página seguinte, são exibidos 

como elementos principais a Origem, a Estrada, o Processo de Trabalho, a Saída e o Destino, que 

agregam os seguintes conceitos para a compreensão do Diagrama: 

 

� Origem : principais categorias de Entidades que se relacionam com o TCE/MS; 

� Entrada : principais categorias de “objetos” (informações, solicitações, pareceres etc.) 

que impulsionam a execução das atividades no TCE/MS; 

� Processos de Trabalho : macroprocessos que compõem a Árvore de Macroprocessos e 

de Processos do TCE/MS; 

� Saídas : principais categorias de “objetos” (informações, solicitações, pareceres) que são 

decorrentes das atividades internas do TCE/MS, e que são direcionadas para as 

Entidades externas; e 

� Destino : principais categorias de Entidades para as quais são destinados os produtos e 

serviços realizados pelo TCE/MS. 
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Gráfico 3.2.1.1 - Diagrama de Contexto do TCE/MS 



 
 

 
 

 
Este Relatório contém informações confidenciais.  C aso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu co nteúdo.  

13
13

3.2.2 Árvore de Macroprocessos e de Processos de Tr abalho do 

TCE/MS 

 

Os macroprocessos e processos de trabalho possibilitam uma visão lógica e estruturada do 

funcionamento interno da instituição, sob a ótica das suas competências constitucionais e legais, e 

das atividades essenciais necessárias ao cumprimento da sua missão. 

 

A partir da visão orientada para processos, a gestão desvincula-se de um viés centrado 

exclusivamente nas fronteiras das unidades organizacionais e suas atribuições, passando a 

visualizar o funcionamento da instituição a partir do seu relacionamento com o ambiente externo 

através de cadeias de valores (os seus macroprocessos) orientadas por produtos, serviços e 

resultados. 

 

Em uma primeira versão, os Macroprocessos e Processos de trabalho constam do Quadro 3.2.2.1 

a seguir: 

 

Quadro 3.2.2.1 

Árvore de Macroprocessos e Processos de Trabalho 

Macroprocesso Processo 

Fiscalizar 

Prevenir irregularidades 

Analisar processo 

Instruir processo 

Verificar o cumprimento de obrigações legais 

Apurar denúncias (receber denúncias) 

Normatizar procedimento 

Acompanhar o cumprimento das deliberações 

Julgar Atos Administrativos 

Julgar ato 

Apreciar contas 

Julgar recurso 

Apreciar atos de pessoal 

Administrar a Instituição 

Gerir pessoas 

Administrar materiais e serviços 

Prover recursos de TI 

Administrar recursos financeiros 

Gerir relações institucionais 
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Cabe salientar que a árvore apresentada constitui uma primeira versão que, especialmente após a 

modelagem dos processos de inspeção em curso, deverá ser modificada, incorporando a visão 

resultante dos trabalhos. 

 

Por outro lado, algumas atividades identificadas nas reuniões com a Comissão de Modernização e 

Gestão não foram inseridas no contexto acima, por se tratarem de atividades que, numa primeira 

visão do problema, foram inseridas como atividades de terceiro nível: 

 

� No processo Prevenir Irregularidades: atividades de Orientar Jurisdicionados e 

Responder Consultas; 

� No processo Instruir Processos: atividade de Emitir Parecer; 

� No processo Julgar Ato: atividade de Apenar o Jurisdicionado Infrator; e 

� No processo Gerir Relações Institucionais: atividade de Divulgar Ações do TCE 

(jornalístico e legal). 

 

 

3.2.3 Identidade Institucional do TCE/MS 

 

A identidade institucional do TCE/MS foi estabelecida tendo como parâmetro o negócio para o 

qual sua atuação está direcionada: o controle externo da administração pública e da gestão dos 

recursos públicos nas esferas estadual e municipais, em conformidade com os seguintes 

dispositivos legais e normativos:  

 

� Constituição Federal; 

� Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; 

� Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul; 

� Lei Complementar nº 048, de 28/06/1990; 

� Lei Complementar nº 082, de 15/07/1998; e 

� Resolução Normativa TCE/MS nº 057, de 07/06/2006. 

 

No contexto da Gestão Estratégica a identidade institucional é formada pela Missão, Visão de 

Futuro e Valores Organizacionais.  
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Missão 

Fiscalizar e julgar atos administrativos dos Poderes Municipais e Estadual, e ações que envolvam 

a gestão das verbas públicas. 

 

Visão de Futuro 

Ser conhecido e reconhecido como órgão indispensável na fiscalização e controle da gestão de 

verbas públicas. 

 

Valores Organizacionais 

 

� Proatividade: agir no sentido de orientar preventivamente os jurisdicionados; 

� Transparência: dar publicidade dos resultados e atividades do TCE/MS; 

� Ética: agir com retidão e imparcialidade; 

� Competência: ter conhecimento e domínio das atividades que desempenha; e 

� Comprometimento: agir em acordo com as normas legais e constitucionais. 

 

 

3.2.4 Análise de Ambientes 

 

No contexto da Gestão Estratégica, a análise de ambientes contempla oportunidades e ameaças 

presentes no ambiente externo, e forças e fraquezas no ambiente interno da organização.  

 

Oportunidades Externas 

 

� Possibilidade de convênios com instituições de ensino superior, visando à capacitação 

dos Servidores; 

� Possibilidade de convênios com outros Tribunais de Contas; 

� Bom relacionamento com os outros Poderes; 

� Bom relacionamento e credibilidade junto à sociedade; 

� Recursos financeiros alternativos; 

� Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEX; 

� Novas tecnologias (governo eletrônico); 

� Uso da mídia para divulgação da missão; 
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� Infraestrutura tecnológica do Governo do Estado (tecnologias de informação e de 

comunicação); e 

� Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios- SIAFEM. 

 

Ameaças Externas 

 

� Descrédito da sociedade e do jurisdicionado quanto ao sistema de controle dos gastos 

públicos; 

� Diversidade de plataformas de tecnologias de informação entre as unidades gestoras e 

necessidade de ordenação integrada de sistemas informacionais; 

� Desconhecimento, por parte da sociedade, das ações e decisões do Tribunal, e da 

própria existência da instituição; 

� Não cumprimento dos mandados do Tribunal pelos jurisdicionados; 

� Falta de independência devido à ausência de personalidade jurídica do TCE/MS; 

� Diminuição do duodécimo devido à má gestão do MSPREV e da receita do Estado; 

� Ações de competência do Tribunal que vêm sendo desenvolvidas por outros órgãos 

públicos; e 

� Projetos de lei visando à extinção dos Tribunais de Contas. 

 

Forças Internas 

 

� Comprometimento, engajamento e vontade do corpo diretivo para com a modernização 

da gestão; 

� Existência da Ouvidoria; 

� Decisão de implantação da ESCOEX, e consequente capacitação do corpo técnico; 

� Instalações adequadas; 

� Implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR; 

� Recursos de tecnologia da informação; 

� Estudos e orientação internos (cadernos técnicos de engenharia); 

� Estudos e orientação aos jurisdicionados; e 

� Motivação e satisfação dos funcionários. 
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Fraquezas Internas 

 

� Deficiência na instrução processual; 

� Comunicação insuficiente com a sociedade; 

� Morosidade processual; 

� Cultura de atuação preventiva incipiente; 

� Planejamento e desenvolvimento organizacionais pouco amadurecidos; 

� Políticas deficientes de lotação de Servidores; 

� Sistemas de informática insuficientes; 

� Carência de uma estrutura organizacional adequada às atribuições de cada unidade, 

para evitar a sobreposição de competências; 

� Inexistência de processo de avaliação de desempenho; 

� Oportunidade limitada de crescimento funcional, por deficiências no plano de cargos e 

salários; 

� Baixo conhecimento e utilização de sistemas corporativos; 

� Utilização de tecnologias de trabalho ultrapassadas; 

� Pouca interação e comunicação entre as unidades; 

� Insuficiência de métodos uniformizados e de manuais de procedimentos para a 

realização das inspeções; 

� Inexistência de um programa de capacitação continuada; 

� Inexistência de pesquisa interna e externa; e 

� Falta de participação do Tribunal em campanhas sociais. 

 

 

3.2.5 Formulação das Estratégias 2 

 

Em conformidade com a metodologia de abordagem utilizada no projeto3: foram consideradas 

quatro perspectivas na formulação dos Objetivos Estratégicos do TCE/MS.  

 

 

                                                 
2 As estratégias, em sentido lato, representam as principais linhas de ação a serem seguidas por uma instituição, para 
atingir os objetivos estratégicos, em relação aos quais são estabelecidas metas, que são os resultados a serem 
atingidos no horizonte de tempo determinado. 
3 Metodologia Balanced Scorecard - BSC, já referenciada anteriormente neste relatório. 
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Quadro 3.2.5.1 

Perspectivas Estratégicas - Plano Estratégico – 200 9 / 2011 

Perspectiva  Descrição  

Resultado Global 
Impactos relacionados a (1) atendimento a mandatos externos, (2) resultados para a 

gestão, (3) resultados sociais e (4) políticas públicas. 

Processos Internos 

Impactos relacionados a otimizações nos processos internos, que resultem na melhoria 

(1) dos serviços para usuários externos ou internos, (2) das relações com entidades 

externas e (3) no controle da gestão interna. 

Usuário / Sociedade 

(unidades 

jurisdicionadas) 

Impactos relacionados ao atendimento das expectativas dos usuários e da sociedade, ou 

dos órgãos jurisdicionados, quanto ao acesso às informações e aos serviços, (2) 

qualidade dos produtos ou serviços prestados e (3) benefícios para os jurisdicionados. 

Aprendizado / Inovação / 

Crescimento 

Impactos relacionados à evolução da instituição, em termos de melhorias (1) na sua 

infraestrutura de operação (especialmente instalações e tecnologias), (2) na capacitação 

e desenvolvimento dos recursos humanos e (3) nas tecnologias de gestão. 

 

Os Objetivos Estratégicos foram consolidados no Mapa Estratégico do TCE/MS, conforme 

demonstrado a seguir. 

Figura 3.2.5.1  

Mapa Estratégico TCE/MS – 2009 / 2011 
 

 

 

 

 

 
 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

RESULTADO GLOBAL 

 

PROCESSOS 

INTERNOS 

 

USUÁRIO / SOCIEDADE 

 

 

APRENDIZADO, 

INOVAÇÃO, 

CRESCIMENTO 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO DO TCEMS 
5ª VERSÃO – 16/04/2009 

MISSÃO 
Fiscalizar e julgar atos administrativos dos Poderes 
Municipais e Estadual, e ações que envolvam a gestão 
das verbas públicas 

VISÃO DE FUTURO 
Ser conhecido e reconhecido como órgão 
indispensável na f iscalização e controle da gestão 

de verbas públicas 

1. Cumprir os prazos legais e regimentais 
na apreciação e julgamento dos processos 

2. Tornar eficaz a fiscalização da gestão 
das verbas públicas 

3. Uniformizar os entendimentos que 
envolvem a instrução processual 

6. Reformular a estrutura organizacional 

4. Criar condições para possibilitar maior 
acessibilidade às deliberações do TCE/MS 

7. Elaborar e implementar sistema de 
gestão de pessoas 
 

8. Implementar políticas e programas de 
capacitação de pessoas 

9. Modernizar a  infra -estrutura de TI  
(soluções tecnológicas e serviços) 

5. Incrementar ações de caráter preventivo 
e orientador junto aos jurisdicionados 
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A seguir, são detalhados os Objetivos Estratégicos estabelecidos. 

 

Objetivo Estratégico 1 : Cumprir os prazos legais e regimentais na apreciação e julgamento dos 

processos. 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições para que o TCE/MS consiga 

cumprir os prazos para a apreciação das contas dos órgãos (unidades gestoras) acompanhados, 

em conformidade com as determinações da Resolução Normativa nº 57/2006. 

 

As seguintes Metas e Indicadores de Aferição foram estabelecidos, para a elaboração dos Planos 

de Ação e acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico (Quadro 3.2.5.2). 

 

Quadro 3.2.5.2 

Metas e Indicadores de Aferição 

Meta 
Indicador de 

Aferição 

Ter os processos de prestação de contas anuais dos municípios apreciados até o final do 

exercício subsequente, na proporção de: 

- 40% dos processos do exercício financeiro de 2008 apreciados em 2009 (cinco balanços por 

Inspetoria); 

- 60% dos processos do exercício financeiro de 2009 apreciados em 2010; e 

- 100 % dos processos dos exercícios financeiros de 2010 em diante apreciados nos anos 

subsequentes, respectivamente.  

100% da meta 

estabelecida 

alcançada 

Ter 100% dos processos da LRF, com seus RREOs e RGFs, referentes ao exercício financeiro 

de 2008, analisados em sua totalidade, antes da emissão das respectivas análises conclusivas 

dos Balanços Gerais dos municípios. 

100% da meta 

estabelecida 

alcançada 

Ter 100% dos relatórios da LRF do exercício financeiro de 2009 analisados e seus respectivos 

alertas emitidos quando for o caso. Dentro do prazo de 30 dias subsequentes ao recebimento 

dos mesmos pelo jurisdicionado.  

100% da meta 

estabelecida 

alcançada 

Ter os processos de prestação de contas anuais dos demais jurisdicionados (exceto P.M.s) 

julgados até o final do exercício subsequente, na proporção de: 

- 30% dos processos do exercício financeiro de 2008 apreciados em 2009; 

- 50% dos processos do exercício financeiro de 2009 apreciados em 2010; e 

- 100% dos processos dos exercícios financeiros de 2010 em diante apreciados nos anos 

subsequentes, respectivamente. 

100% da meta 

estabelecida 

alcançada 

 

 

 



 
 

 
 

 
Este Relatório contém informações confidenciais.  C aso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu co nteúdo.  

20
20

Objetivo Estratégico 2 : Tornar eficaz a fiscalização da gestão das verbas públicas. 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições para que o TCE/MS consiga 

cumprir os prazos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

dos órgãos (unidades gestoras) acompanhados, em conformidade com as determinações da 

Resolução Normativa nº 57/2006. 

 

As seguintes Metas e Indicadores de Aferição foram estabelecidos, para a elaboração dos Planos 

de Ação e acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico: 

 

Quadro 3.2.5.3 

Metas e Indicadores Estabelecidos 

Meta Indicador de Aferição  

Estabelecer o cronograma anual das Inspeções Ordinárias a 

serem realizadas, a partir de 2010, até a primeira sessão 

ordinária do respectivo ano. 

Em 20 de dezembro do referido ano, contabilizar as 

inspeções ordinárias realizadas no ano, com relação ao 

que foi planejado no sistema. IA = QT de Inspeções 

Realizadas / QT de Inspeções Planejadas 

Concluir 100% dos relatórios das Inspeções ordinárias 

realizadas nos Municípios, a partir de 2010, até 10 de 

dezembro. 

Contabilizar a quantidade de relatórios concluídos e 

registrados no sistema em 15 de dezembro do 

respectivo ano. 

Consolidar e aprovar o manual de procedimentos para 

Realização de Inspeção até o final do primeiro semestre de 

2010. 

Ter o manual aprovado pelo Tribunal Pleno até a última 

sessão do primeiro semestre de 2010. 

Ter um sistema informatizado de Controle Externo idealizado 

e aprovado até o final de 2010.  
Ter o sistema implantado em janeiro de 2011. 

Realizar inspeções ordinárias, utilizando equipe 

multidisciplinar, nos municípios com população superior a 

50.000 (cinquenta mil) habitantes, a partir do segundo 

semestre de 2009, bem como nos anos subsequentes. 

Inspeção autuada, até 10 dezembro de cada ano, em 

todos os municípios com mais de 50.000 habitantes. 
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Objetivo Estratégico 3 : Uniformizar os entendimentos e procedimentos que envolvem a instrução 

processual. 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições para que o TCE/MS consiga 

superar uma das suas principais fraquezas, detectada na análise de contexto interno: a ausência 

de critérios uniformizados para a execução da instrução processual. As seguintes Metas e 

Indicadores de Aferição foram estabelecidos, para a elaboração dos Planos de Ação e 

acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico: 

 

Quadro 3.2.5.4 

Metas e Indicadores Estabelecidos 

Meta  Indicador de Aferição  

Ter um primeiro conjunto de entendimentos uniformizados até 

o final de fevereiro de 2010. 

Primeiro conjunto de entendimentos uniformizados 

concluídos até o final de fevereiro de 2010. 

 

 

Objetivo Estratégico 4 : Criar condições para possibilitar maior acessibilidade às deliberações do 

TCE/MS. 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições para que o TCE/MS atenda a uma 

das principais reivindicações das unidades gestoras fiscalizadas, além de outras Entidades que se 

relacionam com a instituição: sistematizar as informações sobre as decisões normativas e 

melhorar os meios de divulgação e consulta para os órgãos fiscalizados. 

 

Por outro lado, tal objetivo vem ao encontro de um dos valores organizacionais básicos propostos 

na identidade institucional do TCE/MS – dar publicidade dos resultados e atividades da instituição 

– e responde a um dos desafios estratégicos estabelecidos: criar condições para possibilitar maior 

acessibilidade às deliberações do TCE/MS. 

 

As seguintes Metas e Indicadores de Aferição foram estabelecidos, para a elaboração dos Planos 

de Ação e acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico: 
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Quadro 3.2.5.5 

Metas e Indicadores Estabelecidos 

Meta Indicador de Aferição  

Ter o projeto lógico e físico do Portal (interno e externo) até 

novembro de 2009. 
 

Ter, até fevereiro de 2010, o Diário Oficial Eletrônico do 

Tribunal de Contas implantado. 

Ter pelo menos uma edição do Diário Oficial publicado 

até março de 2010. 

Disponibilizar na internet, até fevereiro de 2010, os processos 

de Balanços Gerais apreciados/julgados pelo Tribunal Pleno 

de todos os Municípios (Câmaras e Prefeituras) de MS, 

retroativos ao exercício de 2005.  

Contabilizar o número de processos disponibilizados 

na internet, com base no número de municípios 

apreciados/ julgados. 

Disponibilizar via internet, até fevereiro de 2011, o acesso aos 

atos processuais produzidos pelo TCE, referentes aos 

processos julgados, a partir do exercício de 2010.  

Contabilizar os processos julgados no ano, com base 

no número de processos disponibilizados. 

Disponibilizar, até 2012 o acesso eletrônico de vistas, 

mediante certificado digital, a 100% dos processos. 

Ao final de 2012, ter 100% dos processos disponíveis 

para acesso digital. 

Sistematizar e divulgar as deliberações normativas do 

TCE/MS até 30/08/2009 na internet.  

Contabilizar o número de deliberações proferidas com 

relação ao número de deliberações divulgadas. 

 

 

Objetivo Estratégico 5 : Reformular a estrutura organizacional. 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições para que o TCE/MS desenvolva 

sua atuação apoiada em uma estrutura organizacional equilibrada e integrada, contemplando 

tanto as unidades da linha de frente como da retaguarda. 

 

As seguintes Metas e Indicadores de Aferição foram estabelecidos, para a elaboração dos Planos 

de Ação e acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico: 

 

Quadro 3.2.5.6 

Metas e Indicadores Estabelecidos 

Meta Indicador  de Aferição  

Ter concebida e aprovada uma nova estrutura organizacional, 

adequada às necessidades do TCE/MS, até o final de 2009. 
Nova estrutura aprovada em dezembro/09. 

Implantar a nova estrutura organizacional a partir de 2010. Nova estrutura implantada em 2010. 
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Objetivo Estratégico 6 : Elaborar e implementar sistema de gestão de pessoas. 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições para que o TCE/MS desenvolva 

sua atuação apoiada em um sistema de gestão de pessoas que valorize os seus recursos 

humanos e estimule a busca pelo aperfeiçoamento e desenvolvimento continuado dos quadros 

internos.  

 

A seguinte Meta e Indicador de Aferição foram estabelecidos, para a elaboração dos Planos de 

Ação e acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico: 

 

Quadro 3.2.5.7 

Metas e Indicadores Estabelecidos 

Meta Indicador de Aferição  

Criar uma estrutura adequada para a implantação de gestão de pessoas 

até o final de 2009. 

Ter a nova estrutura implantada até 

dezembro/09. 

 

 

Objetivo Estratégico 7 : Implementar políticas e programas de capacitação de pessoas. 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições para que o TCE/MS desenvolva 

sua atuação apoiada em programas de capacitação interna, visando preparar seu quadro 

funcional para enfrentar os desafios de transformação da estrutura organizacional e dos 

processos internos. 

 

As seguintes Metas e Indicadores de Aferição foram estabelecidos, para a elaboração dos Planos 

de Ação e acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico: 

 

Quadro 3.2.5.8 

Metas e Indicadores Estabelecidos 

Meta  Indicador de Aferição  

Tornar realidade o funcionamento da ESCOEX a partir de abril de 

2010. 
Ter a ESCOEX implementada em 2010. 

Ter um diagnóstico das necessidades de capacitação dos quadros 

do TCE/MS até o final de 2009. 

Ter as necessidades de capacitação levantadas 

até dezembro/2009. 

Implementar programa de capacitação do quadro do TCE/MS a 

partir de 2010. 

Ter definido e em execução o programa de 

capacitação em 2010. 
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Objetivo Estratégico 8 : Incrementar ações de caráter preventivo e orientador junto aos 

jurisdicionados. 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições para que o TCE/MS desenvolva 

sua atuação apoiada em ações de caráter preventivo, orientando e treinando os jurisdicionados, 

seja através de atividades de interação dos quadros técnicos da instituição com os quadros das 

unidades gestoras, ou oferecendo para estes programas de treinamento específicos. 

 

Este objetivo vem ao encontro das reivindicações das unidades gestoras fiscalizadas, no sentido 

de que o TCE/MS assuma um papel mais orientador e parceiro junto aos fiscalizados. 

 

As seguintes Metas e Indicadores de Aferição foram estabelecidos para a elaboração dos Planos 

de Ação e acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico: 

 

Quadro 3.2.5.9 

Metas e Indicadores Estabelecidos 

Meta Indicador de Aferição  

Ter uma equipe técnica e científica capacitada, do quadro de Servidores do 

TCE/MS, para formação e orientação dos jurisdicionados, até agosto de 2010. 

Ter um banco de dados com o 

cadastro dos Servidores habilitados. 

Implementar programas de formação dos jurisdicionados, por meio de 

educação a distância ou outra metodologia, até abril de 2011. 

Programa 100% implementado no 

prazo estabelecido. 

 

 

Objetivo Estratégico 9 : Modernizar a infraestrutura de TI (soluções tecnológicas e serviços). 

 

Este objetivo estratégico tem como propósito criar as condições de infraestrutura tecnológica para 

que o TCE/MS desenvolva sua atuação apoiada em métodos, procedimentos e tecnologias que 

garantam a confiabilidade dos ambientes de informações e de processos operacionais suportados 

por meios eletrônicos. 

 

A implementação deste objetivo estratégico constitui pré-requisito fundamental para a consecução 

de todo o processo de modernização das operações do TCE/MS, seja no domínio dos processos 

internos das áreas e meio, da inspeção, fiscalização e análise dos jurisdicionados, ou dos 

ambientes a serem disponibilizados para o acesso dos jurisdicionados às deliberações da 

instituição. 
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As seguintes Metas e Indicadores de Aferição foram estabelecidos para a elaboração dos Planos 

de Ação e acompanhamento do cumprimento do Objetivo Estratégico: 

 

Quadro 3.2.5.10 

Metas e Indicadores Estabelecidos 

Meta Indicador de Aferição  

Implantar Projeto de Redundância da Rede Física e 

Segurança de Dados. 

- 100% dos Switches de core duplicados até fevereiro de 

2010. 

- 100% dos Servidores e Armazenamento de dados 

(storage) duplicados até dezembro de 2010. 

- Site redundante em operação até dezembro de 2010. 

- Triplicação dos links de fibras ópticas internas até 

dezembro de 2009. 

- Ter sistema de backup automatizado, para 100% dos 

Servidores, sistemas e armazenamento de dados (storage), 

operacional até dezembro de 2009. 

Implantar Projeto da Segurança da Rede Lógica, 

contemplando a segmentação em VLANs e adoção de 

soluções de segurança de acessos. 

- 100% dos usuários agrupados por políticas de acessos a 

serviços de rede e sistemas, definidos e implantados até 

dezembro de 2009. 

- 100% das Vlans projetadas e implantadas até dezembro 

de 2009. 

- 50% do Projeto de Firewall implantado até setembro de 

2009. 

- 100% do Projeto de Firewall implantado até junho de 

2010. 

- Política de uso de equipamentos particulares (notebooks) 

aprovada e aplicada até setembro de 2009. 

Implantar Projeto de Segurança Contra vulnerabilidades 

virtuais (antivírus e ataques) 

- Sistema antivírus implantado e monitorado em 100% das 

estações até agosto de 2009. 

- Proteção contra spam implantada até agosto de 2009. 

- Serviço de Monitoramento de ataques implantado até maio 

de 2010. 

Adotar nova estrutura para a Área de TI 
- Nova estrutura de TI implantada, com 100% dos cargos 

ocupados até dezembro de 2010. 

Implantar Metodologia de Gestão de Desenvolvimento 

de Sistemas 

- 100% das demandas de novos requisitos, correção de 

erros e melhorias dos sistemas do TCE registrados e 

acompanhados até setembro de 2009. 

Migrar tecnologia do Sistema de Controle de Processos 
- Ter o SCP redesenhado e codificado em nova tecnologia 

(Java) até dezembro de 2011. 
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Meta Indicador de Aferição  

Implantar Certificação Digital 

- Ter os Certificados e o Carimbo de Tempo Digital 

disponíveis até setembro de 2009. 

- Ter os Sistemas LRF, SICAP e SCP dotados de 

autenticação digital até dezembro de 2010. 

- Ter os sistemas LRF, SICAP e SCP dotados de 

mecanismos para assinatura digital nos atos internos 

Processuais e Administrativos.  

Implantar Serviço de Atendimento – HelpDesk 
- Ter, até setembro de 2009, uma equipe de atendimento (6 

Pessoas) em operação.  

Modernizar a Gestão Processual (*1) 

- Ter, até setembro de 2009, um rol dos principais 

problemas de trâmite processual editado. 

- Ter, até novembro de 2009, um projeto para solucionar 

70% dos problemas apresentados. 

- Ter, até junho de 2010, 100% das soluções aprovadas 

implantadas. 

Criar Programa de Capacitação Interna para equipe de 

TI (*1) 

- Ter, até dezembro de 2009, um programa de capacitação 

em tecnologia da informação criado e aprovado. 

Dotar o Controle Externo de sistemas informatizados (*1)  

- Ter um modelo definido e aprovado até dezembro de 

2009. 

- Ter o modelo aprovado implantado até dezembro de 2010.   

Implantar Sistema Eletrônico de Notificações e 

Publicações Oficiais (*1) 

- Ter, até janeiro de 2010, sistema de domicílio virtual 

aprovado e implantado. 

(*1) Meta afeta à TI, porém com vinculação direta a outro objetivo estratégico ou de responsabilidade principal inerente a outra área do 

Tribunal. 

 

 

3.2.6 Planos de Ação 

 

Para a implementação dos Objetivos Estratégicos e suas respectivas Metas foram elaborados 

Planos de Ação que se encontram anexos ao presente Relatório.  

 

Cabe assinalar que os planos associados aos Objetivos Estratégicos 2, 4, 8 e 9 envolvem valores 

monetários, os quais devem ser considerados e inseridos na proposta orçamentária do TCE/MS, 

para o horizonte de cada um dos planos de ação específicos. 
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4. Recomendações 

 

É essencial que seja concretizada, no prazo mais breve possível, a implementação da Diretoria 

Geral de Gestão e Modernização e da Assessoria de Planejamento Estratégico a ela subordinada, 

conforme proposto no Relatório Final do Subprojeto 6: Modelo Organizacional Integrado 

Idealizado do TCE/MS. 

 

A Diretoria Geral de Gestão e Modernização terá por finalidade assumir o papel de apoiar a 

implementação do Plano Estratégico da Instituição, especialmente quanto à coordenação da 

execução e acompanhamento dos resultados dos planos de ação. 

 

Os mecanismos para acompanhamento da execução dos Planos de Ação foram desenvolvidos, e 

um primeiro ciclo de relatórios de acompanhamento foi elaborado e entregue à Presidência do 

TCE/MS (Anexo 2). Já os planos de ação validados constam do Anexo 3. 

 

Embora não reste dúvida que o cumprimento dos Objetivos Estratégicos dependa essencialmente 

das unidades executivas de linha, reforçam-se aqui os argumentos já apresentados nas 

justificativas para a implementação da nova estrutura organizacional do TCE/MS, no sentido de 

que faz-se necessária uma instância executiva e estratégica, subordinada à Presidência do 

TCE/MS, que se dedique ao resultado global do planejamento, e sirva como um elemento de 

apoio e indução à realização das ações componentes de cada um dos Objetivos Estratégicos.  

 

Para isso, a Assessoria de Planejamento Estratégico terá como competência essencial cuidar de 

todas as ações relacionadas à elaboração, revisão e coordenação da implementação do Plano 

Estratégico, através dos Planos de Ação relacionados a cada um dos Objetivos Estratégicos e 

respectivas Metas.  

 

A Assessoria também cuidará da divulgação do Plano Estratégico, nos âmbitos interno e externo, 

e da compilação dos Indicadores de Desempenho necessários para subsidiar a Diretoria Geral de 

Gestão e Modernização nas suas ações junto à Presidência da Instituição. 
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5. Agenda de Mudanças 

 

A partir das considerações anteriores, propõe-se a seguinte Agenda de Mudanças, para a efetiva 

implementação do processo de Gestão Estratégica no TCE/MS. 

 

� Emissão de ato por parte da Administração Superior do TCE/MS que determine a 

disseminação da Missão, Visão, Valores Organizacionais, Objetivos Estratégicos e Metas 

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Anexo 4 desse 

Relatório; 

 

� Apoio à elaboração de relatórios periódicos de situação (Anexo 1); 

 

� Apoio ao processo de seleção de um gestor interno para a assessoria de planejamento 

estratégico, a partir da descrição das competências necessárias para a ocupação da 

função e, se necessário, realização de entrevistas com candidatos indicados pela 

administração superior; 

 

� Apoio ao processo de disseminação interna do sistema de gestão estratégica do 

TCE/MS (sugere-se uma palestra para o quadro de funcionários da instituição, ou para 

um subconjunto dos mesmos, a critério da Administração Superior); 

 

� Apoio à inserção de conteúdo sobre o plano estratégico nos ambientes da intranet e 

internet do TCE/MS; e 

 

� Apoio à inserção de conteúdo na eventual produção de material gráfico de divulgação do 

plano estratégico do TCE/MS. 
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Anexo 1 - Modelo de Relatório Periódico 
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Anexo 2 - Relatório de Acompanhamento dos Planos de  Ações 
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Anexo 3 - Planos de Ações Validados 
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Anexo 4 - Minuta de Portaria de Disseminação da Mis são, 

Visão, Valores, Objetivos Estratégicos e Metas do T CE/MS 
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Minuta de Portaria de Disseminação da Missão, Visão , Valores, Objetivos Estratégicos e 

Metas do TCE/MS  

 

Portaria nº xxx de xx de setembro de 2009 

 

Determina a disseminação da Missão, Visão, Valores 

Organizacionais, Objetivos Estratégicos e Metas do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

(TCE/MS). 

 
 
O CONSELHEIRO PRESIDENTE CÍCERO ANTONIO DE SOUZA , no uso de suas 

atribuições, 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidas, conforme aprovação da Comissão de Modernização e 

Gestão do TCE/MS, em reunião realizada no dia 06 de agosto de 2009, a Missão, Visão de 
Futuro, Valores Organizacionais e Objetivos Estratégicos, para o Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, para o período 2009-2011, a saber: 

§ 1º Missão: Fiscalizar e julgar atos administrativos dos Poderes Municipais e 
Estadual, e ações que envolvam a gestão das verbas públicas. 

§ 2º Visão de Futuro: Ser conhecido e reconhecido como órgão indispensável na 
fiscalização e controle da gestão de verbas públicas. 

§ 3º Valores Organizacionais: 
- Proatividade: agir no sentido de orientar preventivamente os jurisdicionados; 
- Transparência: dar publicidade dos resultados e atividades do TCE/MS; 
- Ética: agir com retidão e imparcialidade; 
- Competência: ter conhecimento e domínio das atividades que desempenha; e 
- Comprometimento: agir em acordo com as normas legais e constitucionais. 
§ 4º Objetivos Estratégicos: 
- Objetivo Estratégico 1: Cumprir os prazos legais e regimentais na apreciação e 
julgamento dos processos; 
- Objetivo Estratégico 2: Tornar eficaz a fiscalização da gestão das verbas públicas; 
- Objetivo Estratégico 3: Uniformizar os entendimentos e procedimentos que 
envolvem a instrução processual; 
- Objetivo Estratégico 4: Criar condições para possibilitar maior acessibilidade às 
deliberações do TCE/MS; 
- Objetivo Estratégico 5: Reformular a estrutura organizacional; 
- Objetivo Estratégico 6: Elaborar e implementar sistema de gestão de pessoas; 
- Objetivo Estratégico 7: Implementar políticas e programas de capacitação de 
pessoas; 
- Objetivo Estratégico 8: Incrementar ações de caráter preventivo e orientador junto 
aos jurisdicionados; e 
- Objetivo Estratégico 9: Modernizar a infraestrutura de TI (soluções tecnológicas e 
serviços). 
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Art. 2º A coordenação da disseminação da Missão, Visão de Futuro, Valores 
Organizacionais e Objetivos Estratégicos ficará a cargo da Diretoria Geral de Gestão, e a 
modernização, a padronização e formalização dos meios de comunicação sob a responsabilidade 
da Assessoria de Comunicação Social. 

 
Art. 3º Para a disseminação da Missão, Visão de Futuro, Valores Organizacionais e 

Objetivos Estratégicos, ficam desde já instituídos os seguintes meios, podendo ainda ser 
utilizados outros: 

I - Inscrição de um ou mais destes elementos nos documentos oficiais do TCE/MS, 
circulados internamente ou entregues ao público. 

II - Fixação de cartazes nas unidades administrativas e áreas de circulação do 
público. 

III - Reuniões dos responsáveis pelas unidades administrativas e jurisdicionais 
(inspetorias) com suas equipes, para discutir como suas atividades afetam a realização da 
Missão, a concretização da Visão de Futuro, a aplicação dos Valores Organizacionais e o alcance 
dos Objetivos Estratégicos. 

 
Parágrafo único Todas as unidades deverão enviar à Diretoria Geral de 

Modernização e Gestão, até o dia xx de xxxxx de xxxx, a ata da reunião realizada, contendo: 
participantes, temas discutidos e contribuições para mudanças em suas atividades, contemplando 
uma melhor realização da Missão, a concretização da Visão de Futuro, a aplicação dos Valores 
Organizacionais e o alcance dos Objetivos Estratégicos. 

 
Art. 4º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Conselheiro Cícero Antonio de Souza 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

 


