
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ao iniciarmos esse mandato já tínhamos como foco a modernização do Tribunal de Contas 
de MS alicerçada em uma forte gestão compartilhada com os Conselheiros desta Corte de 
Contas.   
Cada presidente que passou por esta Corte cumpriu o seu papel. A mim coube modernizar o 
Tribunal e colocá-lo atuante com práticas e ferramentas modernas em busca da efetividade. 
A tomada de decisão de forma compartilhada fortalece o respeito entre os membros e 
propicia a melhor decisão advinda de uma consciência situacional coletiva entre os 
Conselheiros. 
Inúmeras foram às dificuldades no início até termos uma radiografia global do Tribunal, 
porém sempre orientados por quatro grandes fundamentos desta nova gestão superamos 
estas dificuldades transformando-as em oportunidades de melhoria contínua. Os 
fundamentos: Transparência, Qualidade, Meritocracia e Celeridade são balizadores 
estratégicos das nossas ações para não perdermos o foco e não dispersarmos. Fechamos 
este biênio com 182 projetos de modernização concluídos contemplando não somente os 
servidores, mas também os jurisdicionados e sociedade. 
Esta gestão está muito convicta de que o Tribunal de Contas é e deve sempre ser o guardião 
dos recursos públicos, um Tribunal educador e aliado do bom gestor. Para tanto 
promovemos vários encontros regionais na casa do jurisdicionado com o objetivo de 
aproximar, através da capacitação, o Tribunal dos municípios e com isso dar oportunidades 
aos jurisdicionados, nas oficinas e palestras, de conhecerem as melhores práticas de gestão 
e sanarem todas as dúvidas de suas obrigações para com a Corte de Contas. 
Por fim, se chegamos hoje a esse nível de transformação e modernização do TCE com 182 
projetos concluídos em 2015 e 2016 e que estão detalhados nesse relatório, devemos à 
nossa equipe, portanto, agradeço aos colegas Conselheiros e a toda nossa equipe de 
servidores que, de forma notória, percebemos o quanto todos estão comprometidos com o 
nosso TCE, comprometidos com o serviço público e comprometidos em transformar a nossa 
sociedade através dos serviços prestados pelo nosso Tribunal de Contas. 
 
Obrigado! 
 
 
 
 

 
 
 

Conselheiro Waldir Neves Barbosa 
    Presidente do TCE-MS 
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Introdução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Conselheiro Waldir Neves Barbosa tomou posse no cargo de Presidente do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul - TCE-MS para gestão do biênio 2015/2016, eleito por unanimidade. 
 
Tomaram posse juntamente os Conselheiros Ronaldo Chadid, no cargo de Vice-Presidente; Iran Coelho das 
Neves (Corregedor-Geral); Osmar Domingues Jeronymo (Ouvidor); Marisa Joaquina Monteiro Serrano (Diretora  
da ESCOEX), Jerson Domingos (Conselheiro) e José Ricardo Pereira Cabral (Conselheiro). O procurador de 
contas, José Aêdo Camilo, por sua vez, tomou posse no cargo de procurador geral do Ministério Público de 
Contas - MPC. 
 
O modelo de gestão implementado pelo Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas, Waldir Neves Barbosa, 
visa, de forma compartilhada com os outros Conselheiros, modernizar a administração da Corte de Contas do 
Estado com destaque em pontos da gestão cujo foco é promover mais conhecimento para os jurisdicionados e 
construir entre os servidores um processo de aprendizado contínuo para exercício de suas funções. 
 
Desde que assumiu a presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - TCE-MS o 
Conselheiro Waldir Neves adotou 04 (quatro) grandes fundamentos para a sua gestão: Transparência, 
Qualidade, Meritocracia e Celeridade.  
 
Destaca-se neste período a atuação preventiva, ou seja, uma postura de Tribunal Educador e aliado do bom 
gestor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

Identidade Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Planejamento Estratégico na gestão pública estabelece prioridades, agendas, políticas públicas e alcança 
resultados sólidos com a eficaz aplicação de recursos, gestão de programas e projetos, monitorando ações e 
resultados, objetivando a excelência nos serviços públicos. 
 
Nossa Identidade Estratégica é composta por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estrutura Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em junho de 2015, através da Resolução n° 14, o TCE-MS atualizou a estrutura organizacional, as atribuições e 
competências das Unidades com a transformação de cargos, sem aumento de despesa, por alteração de 
símbolo, denominação, desmembramento ou fusão, em outros da mesma natureza. 
 
O Organograma da Estrutura Organizacional representa os vínculos hierárquicos, técnicos e administrativos das 
unidades do Tribunal. 
 
Para que a reestruturação lograsse êxito foi necessária à adequação do organograma redistribuindo e 
redimensionando as áreas. A significativa mudança foi à transformação da Secretaria Geral em Diretoria Geral 
e o deslocamento da Divisão de Controle Externo para essa diretoria. Hoje o organograma está mais enxuto e 
mais operacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Organograma Geral  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gestão Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gestão estratégica 2015, 2016 e 2017 do TCE-MS busca gerar valor para a sociedade sem perder de vista a 
obrigação de utilizar os recursos de forma eficiente.  

Em cada ano foram instituídos fundamentos que alicerçaram as ações do TCE-MS: 

- Em 2015: Comunicação, Reestruturação e Capacitação.  

- Em 2016: Processos Digitais, Meritocracia e a Cultura da Gestão de Risco. 

- Em 2017: Controle Interno, Efetividade do TCE/MS e o TCE/MS 100% Digital. 

Estes fundamentos sustentam os 04 (quatro) pilares estratégicos (Meritocracia, Celeridade, Qualidade e 
Transparência) juntamente com o Planejamento Estratégico 2016-2020 que norteiam as ações do TCE/MS. 

Esta forma de gestão visa: 

 

 Alinhar a gestão dos projetos às estratégias e objetivos do Tribunal para obtenção dos resultados 
esperados; 

 Potencializar resultados e minimizar incertezas, problemas ou desvios de prazo e custos nos 
projetos; 

 Ampliar a visibilidade e controle sobre o portfólio de projetos e programas auxiliando a tomada de 
decisões estratégicas. 
 

A seguir estão listadas as ações realizadas em 2015 e 2016, bem como as inovações em 2017 do TCE-MS 
relacionadas com os 04 pilares estratégicos. 
 

 



 

17 
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Principais Resultados do Biênio 2015-2016 
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Produtividade 
 
 
  



 

20 
 

Autuação 
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Multas 
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REALIZAÇÕES DO TCE-MS EM 2015 
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Fevereiro/2015 
1. AUDITORIA EM TI 

 
Auditoria realizada para identificar a atual situação do parque tecnológico do TCE-MS em relação aos sistemas, 
equipamentos, cabeamento, conexões, internet, capacidade dos servidores e vida útil dos hardwares 
existentes. 
 

 
 Compreensão da situação atual e elaboração de Plano de Ação de TI. 
 
 

2. PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
DOS PROCESSOS DE TRABALHO (MAPEAMENTO DE 
PROCESSOS) 

 

No ano de 2015 foram iniciadas as modelagens (Mapeamento de Processos, Visualização do Cenário Atual, 
Construção do Cenário Futuro) dos setores: Setor de Acórdãos, Secretaria das Sessões, os 06 Gabinetes dos 
Conselheiros, Inspetoria de Engenharia e Meio Ambiente - IEAMA, Inspetoria de Controle Externo de Atos de 
Pessoal - ICEAP e as 06 Inspetorias de Controle Externo - ICE. 
Os Produtos entregues após a modelagem serão: 

 

 Manual contendo: representação gráfica dos processos, 
detalhamento, resumo executivo dos Cenários Atual e Futuro. 

 Indicadores de desempenho gerenciais e operacionais: medição do 
desempenho da área e do servidor de forma individual. 

 Instrução de Trabalho: perfis, o que, quando e como fazer. 
 
Na Padronização de Processos de Trabalho das Inspetorias - Cenário 
Futuro, o objetivo foi unificar os processos de trabalhos das 06 
Inspetorias de Controle Externo por meio da Modelagem de Cenário 
Futuro contemplando as melhores práticas na análise de processos. 
 
 
Foram 
entreg

ues 
Instruções de Trabalho para o Cartório e 
Protocolo que descrevem o funcionamento 
das atividades de um determinado processo e 
também de todos os processos de trabalho 
da área definidos por perfil. 
Todos os colaboradores da área serão 
orientados através deste documento sobre 
como deve realizar suas funções e como agir 
em uma determinada situação ou ocorrência 
de desvios durante o processo de trabalho. 
 

 
Foram elaborados indicadores para o Cartório e 
protocolo em dois níveis: Operacionais e 
Gerenciais. 
Com os indicadores operacionais podem-se 
monitorar os resultados no nível da estação de 
trabalho (sistema E-TCE-MS). 
Com os indicadores gerenciais é possível 
monitorar processos que ocorrem no nível 
gerencial, ou seja, resultados do setor nas 
categorias de Eficiência e Eficácia. 
A avaliação do Protocolo, conforme a modelagem 
de processos contempla: 
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 Otimização dos recursos; 

 Maior qualidade nos produtos gerados; 

 Capacitação e especialização dos recursos; 

 Racionalização e padronização de atividades; 

 Redução nos prazos de execução das atividades; 

 Reconhecimento do trabalho realizado pelo servidor; 

 Facilita a elaboração de diagnósticos do setor pela identificação de pontos de atenção, ou mesmo 
gargalos, melhoria de qualidade, resolução de problemas, necessidades de mudança, etc.; 

 Criar condições para atividades de monitoramento e avaliação validando a performance de alcance das 
metas. 
 
 

Março/2015 
 

3. CERTIDÃO ON-LINE 
 

Sistema que permite a emissão da “Certidão de Nada Consta” via internet para o CPF desejado. 
 

 
 Celeridade e qualidade dos serviços prestados aos jurisdicionados pelo TCE-MS. 
 
 

4. BUSCA PROCESSO ON-LINE 
 

Em Março foi disponibilizado o sistema de busca por processos tramitando no TCE-MS. A busca pode ser feita 
através do número do processo, protocolo ou número do ofício. 
 

 
 Celeridade e qualidade dos serviços prestados aos jurisdicionados pelo TCE-MS. 
 
 

5. PARCERIA COM O SEBRAE PARA O FOMENTO DA LEI 
123 

 

A parceria entre o TCE-MS e o SEBRAE para fins de sensibilização juntos aos municípios quanto à 
implementação da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), com as alterações 
dadas pela Lei Complementar nº 147/2014 por meio de palestras em encontros regionais realizados pelo 
Sistema "S" nas cidades de Nova Andradina, Coxim e Dourados. 
O Tribunal de Contas em parceria com o SEBRAE promoveram uma palestra sobre Atualização da Lei 
Complementar 123/2006, com Maurício Zanin, administrador e consultor de Compras Governamentais para o 
SEBRAE Nacional. 
Com isso o TCE-MS inicia em caráter pedagógico ações junto aos jurisdicionados visando a implementação de 
lei local que regulamente o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de   

Novo layout seguindo 
fluxos produtivos. 

A projeção dos tempos de 
tramite de documentos 

conforme a atividade fim do 
setor. 

A especificação dos recursos 
humanos necessários 

(quantidade e perfis) para 
atuar nos processos de 
trabalho racionalizados. 
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pequeno porte nas contratações públicas, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no 
âmbito municipal e regional, por meio das políticas de compras governamentais. 
 
 

 

 Fomentar e fiscalizar o cumprimento da Lei Complementar nº 123 que garante o tratamento diferenciado 
e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições e contratações governamentais; 

 Incentivo às administrações locais para regulamentação e implantação da Lei Geral das MPE’s; 
Estimulo à melhoria da qualidade das gestões municipais, contribuindo para que os municípios do Estado de 
Mato Grosso do Sul desenvolvam-se de forma sustentável. 
 

6. RETORNO A REDE DE CONTROLE 
 

Nesta gestão, além de cumprir sua função de 
controle externo prevista na constituição, o TCE-MS 
passa a ser um órgão orientador (pedagógico), 
muito mais voltado ao combate da corrupção e a 
má aplicação dos recursos públicos. 
Diante disso o Conselheiro Presidente Waldir Neves, 
do TCE-MS, recebeu no dia 31 de Março, o Chefe da 
Controladoria Regional da União-MS (CGU), José 
Paulo Juliete Barbiere, onde durante a ocasião, foi 
estabelecida a participação do TCE-MS na Rede de 
Controle de Gestão Pública, que é formada por 
diversas instituições na prevenção e no combate à 
corrupção. 
 

 

 
 Treinamento e conjunto dos servidores públicos municipais e estaduais; 

 Ações de prevenção de combate à corrupção e a troca de informações governamentais; 

 Facilitar o trabalho e a criação de controles internos municipais fortalecendo todo o sistema de controle e 
transparência pública com uma consolidação Maior de dados. 
 
 

7. NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL 
– SICAP  

 

Inicio da readequação deste sistema que permite, com mais celeridade e mais facilidade, o envio dos arquivos 
de atos de pessoal por parte dos jurisdicionados.  
 

 
 Agilidade e facilidade no envio dos arquivos por parte dos jurisdicionados; 

 Racionalização das atividades de prestação de contas, consultas e controle. 
 
 

8. SISTEMA DE CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE 
SERVIÇOS 

 

O Sistema de Controle de Solicitações de Serviços foi disponibilizado no mês de março para os jurisdicionados e 
servidores que fizerem sua solicitação à Central de Serviço, disponível no site do TCE-MS. Este sistema é mais 
uma etapa do projeto de Transparência e Comunicação que está sendo implantado pelo Presidente do TCE-MS, 
Conselheiro Waldir Neves. 
A nossa Central de Serviços recebe e atende a média de 1400 chamados por mês. De acordo com o último 
relatório gerencial do Sistema de Controle, 920 solicitações foram referentes a dúvidas ou dificuldades com os 
sistemas disponibilizados pelo TCE como SICAP, SICOM, e-CONTAS e LRF. 
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 Maior agilidade no atendimento aos 
jurisdicionados e servidores; 

 Tomar decisões quanto ao tipo de incidência e 
reduzir o tempo de solução; 

 Tudo o que é controlado pode ser mesurado, 
analisado e melhorado. 
 
 
 

9. INFORMATIVO SOBRE INDICADORES DE SAÚDE NOS 
MUNICÍPIOS 

 

O TCE-MS, no dia 12 de março, deu início à publicação na 
imprensa de anúncios informativos com os principais dados 
sobre indicadores em diversas áreas da administração pública, 
como saúde, educação, meio ambiente, entre outros. 
Com o objetivo de apresentar de forma simples e analítica para 
a população, entidades, políticos e gestores os principais 
indicadores de cada área, disseminando assim informação e 
formando opiniões sobre o assunto para que se possa cobrar 
melhorias e aperfeiçoamento. 
Os dados foram extraídos do livro “Indicadores de Saúde: 
informações sobre saúde nos municípios Sul-mato-grossenses”, 
publicado em 2014 iniciativas da Diretora Geral da ESCOEX, 
Conselheira Marisa Serrano. 

 
 Divulgação de informação de gestão para a sociedade; 

 Formação de cidadãos que opinam e cobram melhorias do gestor. 
 
 

10. READEQUAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 35 
 

Consiste no estudo para readequação da Instrução Normativa 35 no tocante à atualização e padronização da 
relação de documentos a serem enviados pelos jurisdicionados no processo de prestação de contas e inclusão 
de outros documentos que possibilitem a adequação à Legislação aplicável aos contratos e convênios e às 
novas Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, visando Maior qualidade na informação e 
recebimento dos documentos. 
 

 

 Padronização nos documentos recebidos; 

 Blocos de documentos obrigatórios redefinidos voltados para análise; 

 Novo calendário de obrigações compatível com a necessidade do documento a ser entregue. 
 
 

11. LRF TRANSPARÊNCIA 
 

Com o objetivo de dar agilidade à consulta dos relatórios de RREO (Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária) e RGF (Relatório de Gestão Fiscal) já enviados no sistema LRF - Transparência, o Tribunal de 
Contas cria nova ferramenta que possibilita aos jurisdicionados emitir os relatórios pelo próprio sistema, o que 
permitirá a visualização de todos os períodos entregues, tanto da atual gestão como das anteriores, bem como 
o acesso ao conteúdo dos anexos. 
Anteriormente os gestores públicos necessitavam enviar uma solicitação por escrito ou por e-mail ao TCE-MS 
para consultar os relatórios já enviados e os respectivos anexos. A partir de agora basta o gestor cadastrado 
acessar o sistema para obter on-line as informações referentes às remessas do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) já enviados ao sistema LRF – 
Transparência. 
  

http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/tce_indicadores_de_saude.pdf
http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/tce_indicadores_de_saude.pdf
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Esta inovação, desenvolvida pela Divisão de 
Tecnologia da Informação, se propõe a eliminar o 
tempo de espera, é destinado exclusivamente 
aos gestores públicos municipais e estaduais, 
para garantir, a qualquer momento, o acesso às 
informações dos relatórios na Lei Complementar 
nº 101/2000. 
 
 

 

 Acesso ao conteúdo dos anexos; 

 Dar agilidade à consulta dos relatórios; 

 Economia de tempo e recursos materiais; 

 Modernização e aperfeiçoamento do sistema LRF para garantir transparência; 

 Possibilita aos jurisdicionados emitir os relatórios pelo próprio sistema; 

 Visualização de todos os períodos entregues, tanto da atual gestão como das anteriores. 
 
 
 

12. SEMANA DE CURSOS E PALESTRAS PARA SERVIDORES 
 

A ESCOEX realizou nos dias 03, 04 e 05 de Março, palestras e cursos voltados para área técnica com as 
principais atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), tendo 
como tema central “O Tribunal que temos e o Tribunal que queremos”. 
Os demais temas apresentados foram “A Natureza Constitucional do TCE”, ministrada pelo Vice- Presidente 
Conselheiro Ronaldo Chadid; “O Processo de gestão e modernização TCE-MS”, ministrado pelo Diretor de 
Gestão e Modernização Douglas Avedikian; “A lei Complementar nº 160”, ministrada pelo Diretor Geral 
Eduardo Dionisio; “O TCE e a fiscalização de políticas públicas”, ministrado pela Conselheira Marisa Serrano; 
“Código de Ética do TCE”, ministrado pela servidora Maria da Glória; “Regimento interno”, ministrado pelo 
servidor João Ricardo; “E-TCE parte prática – Operando o regime interno e O Processo de gestão e 
modernização TCE-MS” ministrado pela servidora Flávia Freitas; “Evolução da Apreciação dos Atos de Pessoal: 
SICAP” ministrada pelo servidor Antenor Martins de Oliveira; e encerrando a semanada o tema “O Tribunal e a 
Sustentabilidade” ministrado pela servidora Viviane Amendola Motta. 
Durante os dias de palestras, foi possível traçar um panorama da situação do TCE-MS, apontando os principais 
desafios para os próximos anos. 
 

 
 Capacitar e integrar os novos servidores. 
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Abril/2015 
 

13. CRIAÇÃO DO COMITÊ ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO 
DOS PODERES 

 

Um projeto inovador que dispõe sobre a criação do 
Comitê Especial de Fiscalização dos Poderes, pelo 
Presidente da Corte de Contas, Conselheiro Waldir 
Neves Barbosa.  
A fiscalização especial concomitante ocorrerá nos 
órgãos com Maior movimentação processual como 
o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 
Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, 
Assembleia Legislativa, Defensoria Pública Estadual 
e Prefeitura Municipal de Campo Grande. 
De acordo com o projeto, o Comitê é composto por 
sete Conselheiros e coordenado pela Presidência 
do Tribunal de Contas, cabendo a cada membro a 

indicação de um servidor a auxilia-lo no desempenho dos afazeres propostos, vai proceder à fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de subvenções e renúncias de receitas sobre as contas prestadas anualmente por 
estes órgãos. Com o término dos trabalhos, a Presidência, de posse do relatório final de cada unidade 
jurisdicionada, designará, a seu critério, no máximo dois Conselheiros, para em conjunto ou separadamente, 
relatar as contas de governo prestadas para posterior julgamento. 
 

 
 Agilidade nos processos; 

 Acompanhamento e Fiscalizações em tempo real; 

 Correção e intervenções imediatas diante de irregularidades. 
 
 

14. ESTUDO E AÇÕES PARA REDUÇÃO DO GASTO COM A 
ÁGUA 

 

O estudo concluído pela Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente - IEAMA, prevê inicialmente a 
captação e armazenamento da água pluvial e instalação de válvulas nas descargas e torneiras com o objetivo 
de uma redução em torno de sessenta por cento (60%) no consumo total da água no edifício, com o mesmo 
conforto e baixo custo. O principal fator é a preservação do recurso hídrico e contribuição na contenção das 
enchentes. 
 

 
 Redução do gasto de água; 

 Preservação de recursos naturais. 
 
 

15. REESTRUTURAÇÃO DA ESCOEX COM ORÇAMENTO 
EXCLUSIVO PARA A ESCOLA 

 

A Escola Superior de Controle Externo, principal alicerce 
para a capacitação dos jurisdicionados e dos servidores 
do TCE-MS, foi reestruturada com um novo 
Organograma e um novo Regimento Interno. 
A ESCOEX capacitou em 2015 2267 servidores, sendo 
1196 jurisdicionados e 1071 servidores do TCE-MS. A 
Escola implementa ainda dois grandes sistemas: Gestão 
Escolar e Ensino a Distância para atender aos 
jurisdicionados e servidores. 
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 Aprimoramento de sistema de gestão; 

 Capacitação dos jurisdicionados e dos servidores. 
 
 

16. CRIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, LINKEDIN, 
INSTAGRAM, WHATSAPP E LINHAS DE TRANSMISSÃO) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A atual gestão compartilhada implementou projetos e ações que ampliaram o alcance e as ferramentas de 
comunicação com o cidadão sul-mato-grossense, fortalecendo, ao mesmo tempo, os mecanismos que 
multiplicam a aprendizagem e a capacitação de servidores e gestores. Entre os novos canais destaque para 
Radio Web, com programação musical e notícias 24 horas por dia, a TV TCE que além das sessões e 
TELEJORNAL SEMANAL, incluiu em sua grade transmissão ao vivo de eventos realizados no plenário da Corte de 
Contas, novo modelo de produção de aulas da EAD da ESCOEX e vídeos institucionais que já ultrapassaram um 
milhão de visualizações, por meio das redes sociais tais como Instagram, Linkedin e Facebook, sendo uma 
marca recorde entre os Tribunais dos Estados e municípios brasileiros. 
Como uma das metas da nova gestão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), as 
Redes Sociais tem ganhado destaque. No dia 25 de Outubro, a página do TCE-MS no Facebook alcançou a 
marca de dez mil seguidores, consolidando o objetivo do Presidente, Conselheiro Waldir Neves, que é dar cada 
vez mais transparência às atividades do órgão. 
 

 
 Aproximação entre a Instituição e a sociedade Sul-mato-grossense. 
 
 

17. PROGRAMA TECENDO O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

 

O TCE-MS promoveu uma série de encontros 
realizados através da ESCOEX, em diversas cidades 
com Grupos e jurisdição distintas: 
 - 1° Encontro: foi com a região Norte e da Capital 
realizado no dia 17 de Abril, reuniu cerca de 90 
gestores de contas públicas da região e de Campo 
Grande, entre eles os prefeitos: Campo Grande, 
Jaraguari, Pedro Gomes, Corguinho, Rochedo, 
Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Coxim, 
Figueirão, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, 
São Gabriel do Oeste e Sonora. Os 14 municípios 
receberam orientações técnicas e jurídicas de 
prestação de contas. 

- 2° Encontro: Na sequência dos eventos mais de 160 participantes, entre gestores e servidores dos 14 
municípios da Região do Conesul participaram do Encontro realizado no dia 29 de Maio, na Câmara Municipal 
de Nova Andradina (Grupo II). 
O evento contou com nove oficinas abordando assuntos de interesse como Sistemas, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), o calendário de obrigações, contas de governo e de gestão, entre outros, contou com a presença 
de sete prefeitos, vice-prefeitos, 21 vereadores e secretários municipais e 145 servidores dos 14 municípios da 
Região do Conesul. A região envolve os municípios de Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Bataiporã, 
Deodápolis, Eldorado, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do 
Sul e Taquarussu.  
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- 3° Encontro: foi realizada no dia 26 de Junho, no anfiteatro da UFMS em Aquidauana, o evento registrou a 
presença de 320 pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e servidores dos 12 
municípios da Região Oeste (Grupo V); 
Foi defendido Maior transparência na aplicabilidade dos recursos por parte dos gestores como forma de elevar 
os índices de desenvolvimento, como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e o IDEB (Índice de 
Desenvolvimento do Ensino Básico), entre outros. As oficinas realizadas abordaram assuntos de interesse como 
Canal do Jurisdicionado – Objetivo, Finalidade e Operacionalização; Controle Interno; Calendário das 
Obrigações - Manual de Peças Obrigatórias - IN nº 35/2011; Atos De Pessoal; LC nº 123/06 e Compras 
Governamentais; Sistemas SICOM e LRF; Licitação e Contratos Administrativos - Análise de Jurisprudência; 
Contas de Gestão/Governo; Contratos de Obras e Meio Ambiente e Execução de Contratos. Contando com 
perguntas e debates sobre os temas das palestras. A Região Oeste (Grupo V) envolve os municípios de 
Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, 
Ladário, Miranda, Nioaque e Terenos. 

- 4° Encontro: Dando continuidade à sequência de 
eventos, aconteceu no dia 11 de Setembro, no 
prédio da UNIGRAN, no município de Dourados, 
desta vez foi à vez do da Região (Grupo I); com o 
intuito e objetivo principal aproximar o TCE-MS 
dos órgãos jurisdicionados, mostrando como o 
Tribunal funciona hoje e como os jurisdicionados 
podem agir para que funcione ainda melhor, além 
de valorizar e reconhecer os bons gestores, 
através da melhoria na aplicação de recursos e 
prestações de contas, servindo de exemplo pelas 
boas práticas de gestão e possibilitar a interação 
entre todos para troca de experiências. O evento 

contou com a presença de aproximadamente 300 participantes, entre prefeitos, secretários municipais, 
vereadores e técnicos dos 13 municípios. 
 

 
 Promover a ação preventiva e capacitar; 

 Interação e aproximação ainda mais os órgãos jurisdicionados de suas obrigações constitucionais; 

 Desmistificar a imagem de órgão repressor mostrando que o Tribunal está ao lado do bom gestor não só 
para puni-lo e sim, para orientá-lo. 
 

18. O SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA 
INFORMAÇÃO (BI)  

 

O Sistema de Gestão Estratégica da Informação, também conhecido como BI, permite a consulta interativa em 
telas de monitoramento de desempenho do TCE-MS, nos níveis de celeridade e resultados que facilitaram a 
tomada de decisão do Presidente, Conselheiros e Diretores do TCE-MS. 
A consulta é distribuída por níveis: 

 Processos nas Áreas: quantidade de processos e 
a média de dias em que os processos ficam nas áreas 
com periodicidade mensal. 

 Entrada e Saída de Processos: quantidade de 
entrada e saída de processos das áreas mensalmente e 
por série histórica. 

 Produtividade: resultado individual do servidor 
lotado nas áreas conforme os fluxos de trabalho de 
análise, aprovação e tramitação de processos para 
julgamento. Resultados medidos em: quantidade de 
processos, média de dias e quantidade de operações. 

 Processos Julgados: Relatório gráfico anual dos 
processos julgados pelo Tribunal. Os resultados apresentam produtividade do Tribunal Pleno, 1ª Câmara, 2ª 
Câmara e Conselheiro. 

 Instrumentações em Processos: Quantidade de manifestações mensal por ano. As manifestações podem 
ser por Conselheiro, Auditor Substituto de Conselheiro ou conjunto de relatores. 
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 Visualizar e analisar os dados corporativos com alta flexibilidade e desempenho; 

 Analisar inúmeros cenários com agilidade, gerar relatórios e descobrir tendências, fatos relevantes 
independente do tamanho, complexidade e fonte dos dados corporativos; 

 Apoio à tomada de decisões gerenciais transformando dados complexos em informações visuais. 
 
 

19. ORIENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE 
VEREADORES  

 

O Secretário Geral do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Dionízio, participou do 1º Encontro de 
Vereadores de MS, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), 
realizado no auditório do Sindicato Rural de Campo Grande. O tema da palestra abordou “A fixação dos 
subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários municipais e suas implicações legais”. 
 

 
 Orientação aos jurisdicionados e a sociedade. 
 
 

20. CURSO RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS 
E PRIVADOS PERANTE OS TCS 

 

Nos dias 09 e 10 de Abril a ESCOEX promoveu em sua sala de treinamento um curso de capacitação técnica 
para servidores do TCE-MS, tendo como tema 
“Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante os 
Tribunais de Contas”. 
O curso com carga horária de 16 horas/aula foi ministrado 
pelo conceituado Auditor do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Odilon Cavallari de Oliveira, que trouxe questões que 
dizem respeito às regras e aos princípios que devem ser 
observados para que se impute a alguém a responsabilização 
de ato ilícito. 
 

 
 Capacitação técnica dos servidores. 
 
 

21. ADEQUAÇÃO DO TCE-MS ÀS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE 

 

O TCE-MS nesta nova gestão vai se adequar às normas de acessibilidade e 
já concluiu o projeto de levantamento fotográfico e análise de tudo o que 
precisa ser adequado para total atendimento aos portadores de 
necessidades especiais. O processo de adaptação de acessibilidade do 
Tribunal de Contas foi baseado em normas e leis, sendo elas: NBR 13994 
de Maio/2000, NBR 9077 de Dezembro/2001, NBR 9050 de Maio/2004, 
Resolução nº 303 de Dezembro/2008, Resolução nº 304 de 
Dezembro/2008, Decreto nº 5.296 de Dezembro/2004, Lei nº 10.048 de 
Novembro/2000 e Lei nº 10.098 de Dezembro/2000. 

 

 
 Disseminar Cidadania e bem estar aos portadores de deficiência; 

 Melhorar o acesso para pessoas portadoras de deficiências no TCE-MS, além de melhorar o conforto de 
idosos e obesos, seja ele cidadão ou servidores; 

 Adequar o Tribunal de Contas mediante as normas regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas ABNT, leis federais e municipais. 
 
  



 

32 
 

22. E-CONTAS (FASE 1) 
 

A primeira fase do projeto piloto e-CONTAS foi 
lançada no dia 30 de Abril pelo Presidente do 
TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves e teve, 
inicialmente, a participação dos municípios de 
Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, 
Corumbá, Ponta Porã e Naviraí, que foram 
escolhidos para o projeto piloto, sendo 
facultativa a participação dos demais municípios 
do Estado. Naviraí, com 50 mil habitantes, foi o 
primeiro município sul-mato-grossense a 
entregar as Contas de Governo Consolidadas do 
exercício de 2014 de forma on-line, via sistema 
LRF – Transparência como participante do 
projeto piloto e-CONTAS. 

Com essa medida o Conselheiro Waldir Neves dá início ao processo que irá permitir que todos os municípios 
façam a prestação de contas on-line sem o envio de qualquer tipo de documento em papel. Atualmente toda a 
documentação referente a prestação de contas é entregue em meio físico pelo municípios no protocolo do 
TCE-MS. 
 

 

 Melhorias e ampliação do sistema LRF – Transparência; 

 Criação e implementação da ferramenta “Admin”; 

 Aperfeiçoamento da ferramenta a partir dos testes dos arquivos e das novas funcionalidades; 
 
 

Maio/2015 
 

23. ENTREGA DA AVALIAÇÃO NACIONAL DO QATC 
(QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS) 

 

O QATC é um programa de fortalecimento dos Tribunais de 
Contas com objetivo de diagnosticar de forma individual 
cada Tribunal de Contas e estimular a transparência das 
informações, das decisões e da gestão. 
O programa de 2015 contempla um Diagnóstico do Tribunal 
comparado com as boas práticas internacionais de 
governança e diretrizes de qualidade avaliado em 08 (oito) 
domínios, 27 (vinte e sete) indicadores e 500 (quinhentos) 
requisitos. A avaliação teve início em 04 de Maio, foi 
concluída em Junho de 2015. 

O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul recebeu no 
dia 14 de Outubro, a visita da equipe da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). O 
resultado da avaliação foi entregue no dia 15 de Outubro, 
ao Conselheiro Ronaldo Chadid (Vice-Presidente do TCE-
MS) e a Conselheira Marisa Serrano (Diretora da ESCOEX 
– TCE-MS). 
 

 
 Medição do desempenho interno; 

 Demonstração do progresso, valor e benefícios para 
a sociedade; 

 Mais transparência e eficiência no controle de gastos do dinheiro público; 

 Obtenção de apoio para as iniciativas de desenvolvimento de capacidades; 

 Implementação das Diretrizes de Controle Externo da ATRICON e das ISSAIS; 

 Buscar uma padronização de excelência nos procedimentos e na fiscalização da aplicação dos recursos 

públicos, com enfoque na qualidade dos serviços prestados a sociedade.  
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24. CONVÊNIO COM O DETRAN-MS 
 

O convênio permite que o TCE-MS acesse todas as 
informações relativas aos contratos firmados pelo DETRAN-
MS, em tempo real, por meio de acesso virtual (on-line) ao 
sistema de Gestão de Contratos Estadual (GCONT), 
implementado pelo Decreto nº 13.572 de 01 de Março de 
2013. 
A Auditoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, 
também acessará a Gestão de Contratos Estadual por meio 
de acesso virtual, com Logan e senha, próprios. Para 
gerenciar a execução dos termos do convênio foram 
designados pelo DETRAN-MS, Adriano Gonçalves de 

Oliveira (Servidor) e pelo TCE-MS, Edinei Gonçalves Lemes, Analista de Tecnologia da Informação. 
 

 
 Acesso às informações complementares de Contratos do DETRAN-MS; 

 Agilidade de análise dos contratos administrativos sob sua fiscalização. 
 
 

25. CONVÊNIO TCE-MS E GOVERNO DO ESTADO  
 

O convênio assinado no dia 18 de Maio, entre o governador do Estado e Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul (TCE-MS), para cessão de policiais militares 
inativos integrantes do Corpo Voluntário de Militares da 
Reserva Remunerada (CVMRR), sob o planejamento e a 
supervisão da Assessoria Militar do TCE-MS, garante a 
atuação de mais policiais militares nas ruas. 
O Convênio terá vigência de 24 meses, a contar da data da 
assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo 
Aditivo a ser firmado entre as partes envolvidas. Os 
serviços de segurança, compreendendo a vigilância 
patrimonial dos prédios do TCE-MS, deverão ser realizados 

de forma ininterrupta, ostensiva e contínua, no subsequente, em dias úteis, sábados, recesso, em regime de 
escala, de acordo com o horário das 7h às 7h dos dias de domingos, feriados e períodos com a necessidade do 
serviço. 
Entre as obrigações do TCE-MS está a de providenciar o devido apoio logístico, quando necessário o empenho 
de alguma OPM - Operação Policial Militar da PMMS, em apoio a Conselheiro no exercício de suas funções ou 
membros do TCE-MS em viagens e adicional de representação. 
Durante solenidade o Presidente da Corte de Contas, Conselheiro Waldir Neves assinou termo de doação de 
dois veículos para o Governo do Estado, sendo um veículo tipo Van e uma Ambulância ao Estado, os dois 
veículos custaram em torno de R$ 300 mil. 
 

 
 Mais segurança com a supervisão dos policiais militares nas ruas. 
 
 

26. CURSO AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
 

Com o objetivo de ampliar a competência dos 
profissionais de Auditoria, a ESCOEX, promoveu nos dias 
18 a 22 de Maio, o curso “Auditoria Governamental” 
com 24 horas/aula, o tema vem ao encontro da nova 
gestão focada na capacitação dos servidores do TCE-MS, 
nas áreas mais importantes do Controle Externo e ao 
mesmo tempo, para que eles possam reproduzir esses 
conhecimentos no cumprimento de suas atribuições. 
O curso foi ministrado pelo Auditor Federal de Controle 
Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), 
engenheiro Marcelo Luiz Souza da Eira, atualmente um 
dos Maiores especialistas em auditoria de obras públicas 
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do País. 
Os temas abordados foram: a postura que o Auditor deve ter sob conduta ética, os princípios que regem a 
auditoria, técnicas de auditoria, modelos de como fazer auditoria e tipos diferentes. 
 

 
 Capacitação dos servidores de modo que possam cumprir suas atribuições com excelência. 
 
 
 

27. CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR 
PÚBLICO  

 

Quarenta e cinco servidores do TCE-MS participaram do “Treinamento em Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público”, realizado pela ESCOEX, de 25 a 29 de Maio, como oportunidade de se atualizar sobre os aspectos 
fundamentais da contabilidade. O curso com 40 horas/aula de carga horária foi ministrado por Bruno Ramos 
Mangualde, analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com objetivo de mostrar 
aos servidores todas as formas de contabilização desses fenômenos, no que diz respeito aos aspectos 
patrimoniais e orçamentários. 
Os principais tópicos abordados foram à exploração dos concertos orçamentários, receitas de despesas, um 
enfoque da contabilidade aplicada ao setor público pela ótica orçamentária, aspecto patrimonial da 
contabilidade aplicada ao setor público, que é algo relativamente novo, plano de contas aplicado ao setor 
público que corresponde às regras de registros contábil padronizada em toda a federação; demonstrações 
contábeis aplicadas ao setor público, falando dos grandes balanços utilizados no setor e de suas reformulações 
a luz do marco normativo internacional. 
 

 
 Capacitação dos servidores; 

 Melhoria no atendimento e cumprimento de suas atribuições. 
 
 
 

28. PALESTRA EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE X 
PRODUTIVIDADE 

 

O TCE-MS, realizou no dia 15 de maio, no 
auditório da ESCOEX, a palestra Equipe de Alta 
Performance X Produtividade. O evento foi 
direcionado aos servidores e aos novos auditores 
estaduais de controle externo, reunindo 
aproximadamente 50 participantes. 
A partir de um diagnóstico detectado no 
planejamento de 2009 e 2014 foi possível traçar 
algumas ações que serão colocadas em prática 
nesta nova gestão.  
 
 

 

 
 Capacitação da equipe e formação de líderes. 
 
 

29. PALESTRA SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E 
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

A ESCOEX em parceria com a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), promoveu no 
dia 07 de Maio, a palestra "Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público” e a “Terceirização e 
Serviços Públicos”, dirigida aos servidores do TCE-MS e gestores municipais. Os palestrantes convidados foram 
Gustavo Alexandre Magalhães, procurador do Município de Belo Horizonte e o Osvaldo de Castro Filho, 
professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (campus de Três Lagoas). 
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O objetivo do evento foi o de fazer uma abordagem teórica 
e jurisprudencial sobre a possibilidade de contratação de 
servidores públicos para atender a demandas urgentes e 
também transitórias da administração pública. O assunto 
tem provocado grandes debates no serviço público, na 
esteira das discussões sobre a questão da terceirização que 
se encontra tramitando no Congresso Nacional. 
Cerca de 200 pessoas entre servidores e órgão 
jurisdicionados participaram do evento, além dos prefeitos 
de Rio Negro, Porto Murtinho, Nioaque, Inocência, 
Corguinho e Jardim. 
 

 
 Capacitação e atualização dos servidores. 
 
 
 

30. PAPA-PILHA 
 

Implantado no dia 05 de maio, em parceria com o 
Tribunal de Justiça (TJ-MS), o projeto Papa-Pilha, permite 
que os servidores possam descartas pilhas e baterias 
usadas em caixas coletoras instaladas nos pontos de 
Maior movimento e circulação de pessoas (Saguão de 
entrada, ESCOEX e cantina). 
O projeto prevê que os resíduos coletados serão 
encaminhado periodicamente para uma das empresas 
cadastradas no projeto ABINEE (Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica) em Campo Grande. As 
pilhas e baterias em funcionamento não oferecem riscos 
à saúde. 

 

 
 Dar destino adequado aos materiais que representam risco ao meio ambiente e à saúde pública, se 
descartadas no lixo comum. 
 
 
 

31. PROJETO DE ESTUDO PARA O SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ON-LINE 

 

O estudo visou analisar os sistemas de outros Tribunais de Contas. Os sistemas analisados deveriam permitir o 
acompanhamento durante a execução de obras de forma on-line, presencial e à distância. Os sistemas devem 
ainda checar se o que foi licitado está sendo realizado dentro dos pré-requisitos estabelecidos. 
Na conclusão do estudo foram apresentadas duas grandes soluções: 

 Adesão ao projeto nacional do SISNOP – Sistema Nacional de Obras Públicas; 

 Desenvolvimento de Solução de Geoprocessamento On-line. 
 

 
 Celeridade e qualidade na tramitação e análises dos processos relacionados às Obras Públicas. 
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Junho/2015 
 

32. PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Foi publicada em 24 de junho de 2015 a Resolução nº 12 que regulamenta os procedimentos e define critérios 
para avaliação de desempenho durante o período do estágio probatório dos servidores admitidos em virtude 
de concurso público. 
 

 
 Intensificar a validação e acompanhamento de resultados dos novos servidores. 

33. 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO 
FINANCEIRO  

 

O 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro 
realizado nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2015 pelo TCE-
MS no auditório Conselheira “Celina Martins Jallad” teve 
como objetivo mostrar que o direito financeiro necessita de 
uma Maior e mais ampla difusão para que a sua ciência 
possa ser aperfeiçoada. 
O evento honrado com a presença de mais de 400 
inscrições de profissionais e acadêmicos de diversas regiões 
do País, contou com a participação de palestrantes de 
renome nacional e internacional, de grande destaque no 

meio jurídico como Francisco Pedro Jucá (doutor em direito do Estado pela USP) e Paulo Ferreira Cunha 
(catedrático da) Univ. do Porto (Portugal); Tarcisio Vieira de Carvalho Neto (Ministro do TSE); Benjamim Zymler 
(Ministro do TCU); Conselheiro Valdecir Pascoal (Presidente TCE-PE e da ATRICON); Conselheiro Inaldo da 
Paixão Santos Araújo (Presidente do TCE-BA) e o Conselheiro José Ribamar Caldas Furtado (TCE-MA). Houve um 
debate multidisciplinar, permitindo aos profissionais da área jurídica, administrativa, econômica e contábil, 
compartilhar suas experiências no campo do Direito Financeiro além de ter sido transmitido ao vivo pela 
internet, contemplando em sua programação assuntos da mais alta relevância para aqueles que por dever de 
ofício, tem o direito financeiro como bússola segura para uma administração de resultados e atendimento aos 
princípios constitucionais e legais. 
 

 
 Disseminação de conhecimento sobre Direito Financeiro; 

 Oportunidade de debater com especialistas nacionais e internacionais. 
 
 

34. PUBLICAÇÃO DO NOVO ORGANOGRAMA DO TCE-MS 
E DA RESOLUÇÃO N° 14 

 

Foi publicado no Diário Oficial TCE-MS, no dia 24 de junho de 2015, a Resolução nº 14, que dispõe sobre a 
estrutura organizacional do TCE-MS, as atribuições e competências de suas Unidades. O desenvolvimento e a 
expansão das atividades do TCE-MS pressupõem a modernização de sua Estrutura Organizacional, de modo a 
cumprir com adequação aos princípios da eficiência e da autonomia. 
O novo modelo organizacional adota como premissa o conceito de processos de trabalho, que agrupa 
atividades afins e elimina duplicidade de tarefas. O referido modelo padroniza a nomenclatura das unidades 
organizacionais, estabelece níveis hierárquicos claros e define critérios para a designação de cargos 
comissionados e funções de confiança. 
Novo Organograma - Para que a reestruturação lograsse êxito foi necessária a adequação do organograma 
redistribuindo e redimensionando as áreas. A significativa mudança foi a transformação da Secretaria Geral em 
Diretoria Geral e o deslocamento de todas as ações de Controle Externo para essa diretoria. Hoje o 
organograma está mais enxuto e mais operacional. 
 

 
 Os benefícios decorrentes da sistematização de práticas e da produção do conhecimento, que colocam o 
TCE-MS em posição de vanguarda quanto à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
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35. IDEB (1° EDIÇÃO) 
 

Foi apresentado no dia 27 de Maio, no auditório da ESCOEX, o livro 
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Gastos em 
Educação, que traz uma visão geral de como está cada município 
em relação à aprendizagem e ao gasto público com a educação, os 
indicativos auxiliam o TCE-MS na avaliação dos resultados da gestão 
educacional dos municípios que apontam não só o correto uso do 
dinheiro público, mas a eficiência, eficácia, efetividade e 
economicidade com que é utilizado para a Educação. Durante o 
evento foi ministrada uma palestra sobre o “Aprendizado 
Adequado” com o professor Pedro Demo, mais de 170 pessoas 
participaram. 
Nesta publicação, para cada município são apresentados os 
indicadores IDEB do Ensino Fundamental e gasto aluno/ano da Rede 
Municipal de Ensino nos anos 2005-2007-2009-2011 e 2013, além 
da taxa de analfabetismo, IDHM, PIB e outros indicadores. Com a 

publicação desse novo livro, o TCE atualiza os dados sobre o processo educacional desenvolvido pelos 
municípios, dando transparência sobre os resultados obtidos, além de possibilitar debates para se promover 
melhoras nos indicadores nos próximos anos. No decorrer do ano outras publicações da Série foram 
produzidas com o propósito de criar um banco de dados sobre a realidade econômica, social e ambiental de 
Mato Grosso do Sul. 
 

 
 Aprofundar o debate acerca da qualidade dos serviços públicos; 

 Disponibilizar instrumentos de análise que permitam avaliar avanços e retrocessos em áreas estratégicas 
de nossa sociedade; 

 Fornecer informações que possibilitem a análise do uso dos recursos públicos na educação, auxiliando 
gestores municipais e a todos que direta ou indiretamente, estão ligados ao setor. 
 
 

36. E-CJUR (FASE 2) 
 

Cadastro dos jurisdicionados com objetivo de acesso aos 
nossos sistemas através de assinatura eletrônica com 
certificação digital. O e-CJUR assegura, desta forma, a 
veracidade de quem acessa os sistemas e envia os 
documentos. 
No e-CJUR os responsável pelos cargos são informados e 
validados eletronicamente. 
Conforme Resolução nº 3/2014, no exercício de 2015 o 
cadastro foi feito parcialmente, contemplando algumas 
unidades gestoras. 
 
 
 

 
 

 Integridade do banco de dados dos jurisdicionados; 

 Eliminação de envio de documentos físicos para o TCE-MS; 

 Controle do cadastro via assinatura eletrônica dos jurisdicionados; 

 Responsabilidade exclusiva dos gestores pelas informações. 
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37. CURSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

O TCE-MS através da ESCOEX realizou no dia 22 de 
Junho no auditório da Escola de Contas, o curso de 
Gestão Orçamentária e Financeira, ministrado por 
Júlio Marcelo da Silva Matias, Auditor Federal de 
Controle Externo no Tribunal de Contas da União 
(TCU). 
O curso teve como objetivo dar uma ampla visão ao 
processo orçamentário brasileiro para que todos que 
trabalham com fiscalização de recurso público possam 
compreender o funcionamento de todo o processo e 
façam análise se os recursos estão sendo aplicados 
corretamente em favor da sociedade. 
 

 
 Analisar principais dispositivos legais que regem o processo orçamentário no Brasil; 

 Proporcionar uma visão ampla dos principais aspectos relacionados à gestão orçamentária e financeira. 
 
 

38. 30ª REUNIÃO DA REDE DE CONTROLE  
 

O TCE-MS foi sede no dia 19 de Junho, da 30ª Reunião da 
Rede de Controle, uma instituição indutora das boas práticas 
na gestão pública e de reforço aos instrumentos de controle 
externo. O Secretário Geral do TCE-MS, Eduardo Dionizio, 
representou os Conselheiros Iran Coelho das Neves e Ronaldo 
Chadid, membros da Corte de Contas na Rede. A Rede é 
formada por doze instituições que atuam na prevenção e no 
combate a corrupção. 
 

 
 Prevenção e no combate a corrupção. 

 Troca de informações e dados governamentais para que às instituições que compõe a Rede tenham 
acesso para atuar na criação de mecanismos de controle interno dos municípios fortalecendo todo o sistema 
de fiscalização, para que haja transparência nas administrações públicas. 
 
 

39. BALANÇO DAS ATIVIDADES DO PLENO NO SEMESTRE  
 

Na sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realizada no dia 24 
de Junho, presidido pelo Conselheiro Waldir Neves e 
composta pelo Conselheiro Iran Coelho, Marisa 
Serrano, Ronaldo Chadid, Osmar Jeronymo, Jerson 
Domingos, Auditor Substituto de Conselheiro Célio de 
Lima Oliveira, ainda, o procurador geral do MPC-MS, 
José Aêdo Camilo foi feito o balanço das atividades 
do Pleno no semestre, dando conta de que nas 14 
sessões realizadas, foram analisados e julgados 391 
processos no total, o que significa uma média de 27 
processos por sessão e 55 por Conselheiro. Os 

números demonstram o esforço de todos os servidores da Corte de Contas, dos auditores, do Ministério 
Público de Contas e Conselheiros.  
 

 
 Agilizar o acompanhamento de envio de documentos análise e julgamentos. 
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40. CONVÊNIO COM O TCE-TO 
 

O Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves 
e o Presidente do Tribunal de Contas de Tocantins, 
Conselheiro Severiano José Costrandade de Aguiar, 
assinaram Termo de Cooperação Técnica visando, 
compartilhar de conhecimentos de sistemas, 
experiências, rotinas e técnicas de trabalho, em 
especial no que tange a soluções de tecnologia da 
informação, para utilização exclusiva no 
desenvolvimento das funções constitucionais de 
Controle Externo. 
Participaram da reunião os Conselheiros Ronaldo 
Chadid, Iran Coelho, Marisa Serrano, Osmar 

Jeronymo e Jerson Domingos; o procurador geral de Contas, José Aêdo Camilo e os Auditores Substituto de 
Conselheiro Leandro Lobo e Patrícia Sarmento. Um dos programas que poderá ser adotado pelo TCE-MS é o da 
“Pauta e Ata Eletrônica”. 
 

 
 Compartilhamento de melhores práticas de sistema de gestão da Secretaria de Sessões; 

 Permitirá a implantação de sistemas informatizados que já foram testados e aprovados na prática dando 
agilidade e segurança para ambas as Cortes de Contas. 
 
 

41. NOVOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO 
 

O Presidente do Tribunal de Contas de MS (TCE-MS), Conselheiro Waldir Neves, realizou a convocação de mais 
35 candidatos aprovados e classificados no Concurso Público para o provimento de vagas de Auditor de 
Controle Externo. 

Com esta medida o TCE-MS completa a convocação de 
um total de 89 candidatos aprovados no concurso para 
preenchimento do cargo de Auditor de Controle Externo, 
sendo que 30 candidatos foram convocados em 
Novembro de 2013 e 24 candidatos em Março de 2015. 
No ato de posse, os novos servidores nomeados para 
exercerem o cargo efetivo de Auditor Estadual de 
Controle Externo, símbolo tcce-400, do TCE-MS, tendo 
prestado declarações de bens e valores, foram 
empossados, mediante promessa de bem cumprir os 

deveres inerentes ao cargo. 
Os novos Auditores de Controle Externo receberam uma sequência de palestras de capacitação entre os dias 17 
e 29 de Junho. No dia 29 de Junho aconteceu o encerramento dos cursos para capacitação dos novos Auditores 
de Controle Externo do TCE-MS, promovido pela ESCOEX. 
 

 
 Aumenta o número de servidores efetivos; 

 Cumprimento a mais uma cláusula do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério 
Público de MS (MPE-MS); 

 Capacitar, motivar e preparar os novos Auditores para exercer suas funções junto ao TCE-MS, com a 
missão de fiscalizar os órgãos jurisdicionados. 
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42. PRÉDIO DO TCE-MS SUSTENTÁVEL 
 

 O TCE-MS está com 02 (dois) grandes programas em 
andamento que estão alinhados aos programas nacionais e 
mundiais de sustentabilidade: 
1 – Troca de todas as lâmpadas fluorescentes por Lâmpadas 
de LED cujo investimento será recuperado após 30 meses 
gerando uma redução de 90% do custo de energia gasta com 
lâmpadas convencionais. 
2 - Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Papel. 
Tribunal de Contas iniciou no dia 29 de Junho, a Campanha 
de “Coleta Seletiva”, para dar destinação ambientalmente 
correta a papéis e jornais que não tem mais nenhuma 
serventia e acabam sendo descartados nas lixeiras das 
repartições. 

O projeto faz parte dos compromissos desta nova 
gestão com a sustentabilidade e ao mesmo tempo, 
promove uma grandiosa oportunidade para o servidor 
dar sua efetiva contribuição ao meio ambiente. Hoje 
todas as áreas possuem recipientes para separar 
papéis usados inteiros ou rasgados, com sua devida 
identificação. 
Todo o material coletado segue para reciclagem e 
desta forma nossa atitude contribui para um futuro 
melhor. O planeta agradece esta iniciativa. 
 
 

 
 Compromisso do TCE-MS com o fortalecimento das boas práticas pelo bem ambiental das futuras 
gerações; 

 Construção de uma sociedade melhor e ambientalmente sustentável, novas funcionalidades a objetos e 
materiais usados por meio da transformação destes em novos produtos que tenham novas modalidades de 
consumo; 

 Diminuir a quantidade de lixo a ser tratada e eliminada, contribui significativamente para a redução da 
extração de matérias-primas necessárias à produção de novos bens de consumo. 
 
 

43. PROJETO GIRALIVRO 
 

A ESCOEX e a Biblioteca “Conselheiro Nelson Benedito Netto”, 
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-
MS), criaram o projeto Giralivro com a ideia de garantir aos 
servidores a possibilidade de expandir seus conhecimentos, 
oferecendo gratuitamente uma diversidade de obras literárias, 
com a possibilidade de trocas de livros de forma natural entre os 
funcionários. Com início em Agosto de 2013 o acervo inicial de 
trezentos exemplares passou para mais de quinhentas obras 
literárias, totalizando uma doação de 200 livros no período de 

um ano e meio, representando um crescimento de 65%. Para participar do projeto basta trazer um livro em 
bom estado e trocar por outro livro disponível na estante do Giralivro, que fica localizado no saguão central da 
ESCOEX. 
Em comemoração os dois anos do projeto Giralivro no dia 25 de Junho, lançou o projeto “Café com Letras”, 
que apresentou uma amostra da antologia poética de Manoel de Barros, denominada “Meu quintal é Maior do 
que o mundo” e exposição do “varal de poesias”. Ao final do evento foram sorteados três livros da antologia 
poética de Manoel de Barros. 
 

 
 Interagir com os servidores; 

 Garantir aos servidores a possibilidade de expandir os seus conhecimentos, por meio da diversificação e 
ampliação da Biblioteca. 
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44. BIBLIOTECA ITINERANTE 
 

A 4ª Inspetoria do TCE-MS foi palco do lançamento 
da “Biblioteca Itinerante”, mais um projeto de 
estimulo à leitura, lançado pela ESCOEX, por meio da 
Biblioteca Conselheiro Nelson Benedito Netto. 
A Conselheira Marisa Serrano, acompanhada do 
coordenador da Escola de Contas, Ben-Hur Ferreira e 
da bibliotecária Cecília Luna, idealizadora do projeto, 
apresentaram a iniciativa aos servidores e ao chefe 
da 4ª Inspetoria, Valter Vargas. 
 

 
 Prover e disseminar conhecimento através da leitura; 

 Mais uma forma da biblioteca se relacionar com os seus leitores. 
 
 

45. IDENTIDADE VISUAL DO TCE-MS 
 

Foram definidos os padrões de formas, traços e cores que são capazes de identificar a instituição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Facilitar a identificação do TCE-MS; 

 Padronizar os layouts de Ofícios, Logomarca, Placas, Circulares, Manuais, Slides, Apresentações, e-mails e 
etc. 

  
 
 

Julho/2015 
 

46. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ACESSO AOS 
SITES 

 

O TCE-MS possui hoje um Sistema de 
Monitoramento de acessos aos sites, que permite 
uma rápida visualização em cada área sobre tudo o 
que está sendo acessado via internet. 
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 Estes indicadores farão parte do futuro Programa de Meritocracia e Eficiência das áreas e dos servidores. 
 
 

Agosto/2015 
 

47. CRIAÇÃO DO SETOR DE ACÓRDÃO 
 

Há alguns meses os Acórdãos eram redigidos pelos Gabinetes dos Relatores e encaminhados à Secretaria das 
Sessões para revisão e a devida publicação. Hoje com o Setor de Acórdãos, os Acórdãos passaram a ser 
redigidos por uma equipe especializada e encaminhados aos Relatores somente para assinatura, promovendo 
ampla celeridade ao trâmite processual. 
 

 
 Aumento de produtividade; 

 Agilidade nos serviços de registro de Acórdãos; 

 Eficiência na formatação e revisão dos Acórdãos; 

 Conferência técnica de Acórdãos antes da assinatura; 

 Facilidade nas transações entre Departamentos e Gabinetes; 

 Parametrizar ao máximo as informações pelo próprio sistema; 

 Publicação dos Acórdãos rapidamente após a sessão de julgamento; 

 Economia de insumos, equipamentos, tempo, espaço e custo para arquivamento. 
 
 

48. ENTREGA DAS PRIMEIRAS INSTRUÇÕES DE 
TRABALHO (PROTOCOLO E CARTÓRIO) 

 

 
O TCE-MS adota uma das mais poderosas ferramentas de gestão da atualidade que é a “Instrução de 
Trabalho”, um documento que descreve o funcionamento das atividades de um determinado processo e 

permite medir o desempenho dos servidores. 
A Instrução de Trabalho organiza as rotinas das áreas e nos 
proporciona, no futuro, a possibilidade de inserir essas 
rotinas no sistema informatizado e caminharmos para a 
tramitação digital de processos acabando com as pastas 
físicas de processos. 
As primeiras a serem entregues foram as Instruções de 
Trabalho do Cartório e do Protocolo; os próximos setores a 
serem contemplados com a “Instrução de Trabalho” serão a 
Secretaria das Sessões, Setor de Acórdãos, Inspetorias de 
Controle Externo e de Engenharia ainda, os gabinetes dos 
Auditores Substituto de Conselheiro. 

 

 
 Organização das rotinas e processos dos setores do TCE-MS, aprimorar e modernizar; 

 Informatização dos processos, de modo a facilitar a tramitação de processos digitais; 

 Medição de desempenho dos servidores e do funcionamento das atividades. 
 
 

49. APROVAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
GESTÃO (TAG)  

 

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) aprovou o anteprojeto de Lei 
Complementar que institui no âmbito do Tribunal de Contas, o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), como 
mais uma ferramenta a compor a atividade fiscalizatória. 
O TAG possibilitará ao Tribunal ajustar como jurisdicionados novas práticas de gestão, que visem corrigir de 
imediato ou em prazo determinado, as irregularidades eventualmente detectadas dos processos em trâmite de 
fiscalização ou em denúncias, valorizando e estimulando as ações administrativas corretivas que evitem 
desperdícios ou desvios de recursos públicos. 
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 Flexibilidade da transição de uma Gestão para outra enfatizando um TCE-MS efetivo, pedagógico e 
preventivo. 
 
 

50. PORTARIA “P” TC/MS 384/2015 – FICHA SUJA 
 

O TCE-MS se coloca na linha de frente entre os órgãos 
públicos que zelam pelo cumprimento total das leis 
relacionadas à nomeação de servidores. Agora a 
nomeação para os cargos em comissão e das funções de 
confiança do quadro de pessoal do TCE-MS está 
condicionada à apresentação, prévia, de uma série de 
documentos e declarações que vão permitir 
antecipadamente a identificação e impedir casos de 
nepotismo, acumulação indevida de cargo e nomeação de 
pessoas com “ficha suja”. 

Para evitar a contratação dos chamados “ficha suja” a portaria determina que os pretendentes ou indicados às 
funções comissionadas, terão de apresentar certidões originais civis e criminais expedidas pela Justiça Federal 
de Mato Grosso do Sul, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Justiça Estadual de 1º e 2º 
Graus e também, declaração de bens. Portaria neste sentido foi sancionada e publicada no DOE do dia 05 de 
Agosto de 2015. Prestar declaração falsa caracteriza crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro. O 
servidor será responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do 
declarado nos documentos. 
 

 
 Transparência e impedir casos de nepotismo; 

 Acumulação indevida de cargo e nomeação de pessoas com “ficha suja”. 
 
 
 

51. REGIMENTO SETORIAL DA ESCOEX 
 

O Regimento Setorial da ESCOEX, criado pela Lei 
nº 3.906, de 27 de Maio de 2010, foi aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) 
em Sessão do Pleno realizada no dia 12 de Agosto 
de 2016. 
O projeto de Resolução foi apresentado pelo 
Conselheiro Presidente Waldir Neves, no qual 
justifica que considerando que a ESCOEX é uma 
unidade de natureza peculiar, com organização e 
funcionamento assemelhados às escolas de 
governo e o Regimento Interno do TCE-MS, lhe 

confere autonomia operacional para cumprimento de sua finalidade e competência, havia a necessidade de 
regulamentar a estrutura organizacional da unidade integrante da Corte de Contas. 
 

 
 Autonomia operacional; 

 Regulamentação da ESCOEX junto ao Regimento do TCE-MS. 
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52. CURSO DE FUNDAMENTOS DO DIREITO PÚBLICO 
 

A ESCOEX do TCE-MS realizou de 18 a 21 de Agosto 
de 2015, o curso de Fundamentos do direito público, 
com 16 horas/aula, sendo ministrado pelo Auditor 
Estadual de Controle Externo do TCE-MS, Herbert 
Covre Lino Simão e pelo procurador do Estado de 
Mato Grosso do Sul e Especialista em Direito Público, 
Carlo Fabrizio Campanile Braga. 
 

 
 Capacitação dos servidores; 

 Ampliar os conhecimentos e fixar os conceitos 
contemporâneos sobre o Direito Público e do Estado. 
 
 

53. INVESTIMENTO EM REDES DE TI  
 

Para suportar todos os sistemas do TCE-MS (E-TCE, SICOM, SICAP, e-CONTAS, BI, 
SITE, LRF, etc.) e para dotar a infraestrutura em TI capaz de alojar a 
modernização, passou-se a investir em servidores, banco de dados, segurança e 
cabeamento de última geração com um cronograma gradativo de 
implementação. 
 
 

 
 Agilidade em comunicação digital; 

 Modernizar a infraestrutura de Tecnologia; 

 Maior segurança e estabilidade de Servidores e banco de dados. 
 

 
 
 

54. SISTEMA E-TCE – NOVO SISTEMA INFORMATIZADO 
 

Após o recesso do mês de Julho de 2015 ao reiniciar 
as sessões de julgamentos de prestações de contas 
dos 905 órgãos jurisdicionados, os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
(TCE-MS), inauguraram uma nova versão do Sistema 
Informatizado E-TCE, sistema de processo digital 
que compreende a tramitação de processos no 
Tribunal, envolvendo um período de adequação, 
treinamento, implantação e agora a sua 
operacionalização. 
Esta Versão teve 26 módulos melhorados, do 
sistema, onde de 26, quinze envolvem a realização 
das sessões da 1ª e 2ª Câmaras, do Pleno, trabalho 

dos Conselheiros, auditores, auditores de controle externo, técnicos e também os servidores e procuradores do 
Ministério Público de Contas (MPC-MS), além dos próprios técnicos dos órgãos jurisdicionados que enviam os 
documentos para análise e julgamento das contas. 
 

 
 Economia de tempo; 

 Facilidade de acesso aos processos; 

 Agilidade na tramitação dos processos. 
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Setembro/2015 
 

55. INSTITUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
 

A nova política de Controle Interno foi aprovada por unanimidade na sessão realizada no dia 24 de Setembro e 
estabelece mais uma conquista para a sociedade: o TCE-MS compromissado amplamente com a transparência. 
A finalidade é subsidiar o Corpo Diretivo de informações e elementos técnicos para a tomada de decisões e 
também, como mecanismo preventivo para assegurar a administração correta dos bens, eficiência e eficácia da 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil. 
A resolução destaca que o Controle Interno permite acompanhar e avaliar o cumprimento da programação das 
atividades e projetos, com vistas a comprovar a conformidade de sua execução; avaliar a gestão, visando 
comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos, bem como examinar os resultados quanto ao gasto correto 
de bens e o atendimento aos princípios reguladores da Administração Pública e contribuir para o 
aperfeiçoamento da gestão das unidades organizacionais, nos aspectos de planejamento, supervisão, execução 
e monitoramento de suas atividades. 
 

 
 Orientar a correta gestão dos recursos públicos; 

 Tribunal de Contas compromissado amplamente com a transparência. 

 Melhoria dos mecanismos de prevenção à má administração; 

 Aumento de ferramentas que auxiliem a tomada de decisões. 
 
 

56. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCE-MS DE FORMA 
AUTOMÁTICA 

 

O Relatório de Atividades é a publicação oficial do TCE-MS que concentra o resultado de todas as áreas e, ao 
final do ano, é disponibilizado no site do TCE-MS e enviado para a Assembleia Legislativa. Hoje este relatório é 
feito via sistema em consulta a banco de dados e leva menos de 3 minutos para ficar pronto, antes 
precisávamos de 03 (três) meses para elaborá-lo, com a mobilização de várias áreas do TCE-MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Agilidade em gerar o relatório pelo sistema em menos de três minutos; 

 Permite a transparência dos números de eficiência e eficácia das atividades-fim do Tribunal 
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57. CERIMONIAL TCE-MS 
 

Formação e capacitação da equipe para atuar no cerimonial com as 
frentes: Cerimonial, Institucional e Projetos sociais do TCE-MS. 
 

 
 Planejamento e organização de execução de eventos do TCE-MS 
através de Manual do Cerimonial; 

 Equipe definida e especializada para atendimento Institucional do 
TCE-MS para as visitas de acadêmicos, estudantes, entidades de classe e 
demais organizações. 
 
 
 
 

 
 

58. MANUAL DE GESTÃO POR PROCESSOS 
 

O Manual tem como objetivo fornecer as definições e melhores práticas 
envolvidas na Gestão de Processos adotadas pelo TCE-MS, a serem 
desenvolvidas com planejamento, mapeamento, documentação e controle. 
 

 
 Critérios para consolidar a celeridade; 

 Definição do padrão de qualidade a ser implantado nas áreas; 

 Padronização da metodologia de Gestão por Processos do TCE-MS. 
 
 

 
 

59. ECONOMIA NO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 
 

Em 2015 houve racionalização no consumo de água, método de distribuição ajustado e troca de fornecedores, 
gerando economia de aproximadamente 76% no custo anual. 
Contrato anterior de R$ 336.960,00 - Contrato atual R$ 80.625,00. 
 

 
 Redução de custos; 

 Melhoria na gestão pública dos contratos. 
 
 

60. AÇÕES RELACIONADAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
(OSS) 

 

O TCE-MS através da ESCOEX promoveu no dia 03 de Setembro um 
encontro com as Organizações Sociais (OSS), trazendo em debate o 
gerenciamento de hospitais pelas Organizações Sociais (OSS) e as 
formas de fiscalização por parte do TCE-MS. O evento inaugurou o 
projeto “Diálogos Republicanos” que visa trazer a comunidade e 
entidades externas para debater temas de interesse geral. 
O motivo principal para o debate foi a aprovação pela Assembleia 
Legislativa do projeto do governador Reinaldo Azambuja que 
regulamenta a participação das OSS na administração de hospitais 
regionais no Mato Grosso do Sul. 

Participaram da mesa de debates o secretário Estadual de Saúde, Nelson Tavares; a Conselheira Marisa 
Serrano; a agente de Fiscalização Financeira do TCE-SP, Karoline Ferreira Dutra Molina; o chefe de sessão na 
Diretoria de Contas do Governador do TCE-SP, Stanislau Augusto dos Santos e o gerente de Controle de 
Licitação e Contratos do TCE-GO, Cláudio Mário Rocha. O Conselheiro Iran Coelho (TCE-MS) e a deputada 
estadual Mara Caseiro acompanharam o debate ao lado da plateia composta por dirigentes, membros dos 
conselhos municipal e estadual de saúde, servidores da CASSEMS e do TCE-MS. 

http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/TCE_SP%2003_09_2015_01.pdf
http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/uploads/TCE_SP_03_09_2015_03.pdf
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A ideia é a de que as entidades e o poder público antecipem-se na organização de um modelo atendendo a 
regulamentação da Lei nº 4.640 de 24 de dezembro de 2014, sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja 
no dia 20 de Julho de 2015, através da Lei nº 4.698 para qualificação como organizações sociais de pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos conforme os requisitos previstos na referida Lei. A Lei 
sancionada pelo governador é uma fórmula adotada com sucesso por diversos Estados para melhorar o 
atendimento no da saúde com os recursos disponíveis. 
 

 
 Fiscalizar a atuação destas organizações; 

 Avaliar constantemente os contratos de gestão que estabelecem objetivos, metas e indicadores a serem 
cumpridos por essas organizações, sob pena da perda do controle de qualidade no atendimento à população. 
 
 

Outubro/2015 
 

61. ENAOP - ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE 
AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

No período de 15 a 16 de Outubro foi realizado em Campo Grande (MS) o Encontro Técnico Nacional de 
Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 2015, tendo como tema “Uniformização e eficiência no controle de Obras 
Públicas”. A cerimônia foi promovida pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), em 
parceria com o TCE-MS e com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(ATRICON). 
O evento reuniu representantes dos Tribunais de 
Contas de todo País, do Instituto Rui Barbosa (IRB) e 
dos Conselhos de Engenharia e Arquitetura, visando 
fazer com que as Obras Públicas sejam cada vez mais 
planejadas, eficientes e transparentes. 
Graças aos mais de 178 inscritos e pela intensa 
programação de palestras, minicursos e painéis o 
ENAOP 2015 foi considerado pelos dirigentes do 
IBRAOP como o Maior e mais bem organizado Encontro 
realizado pela entidade. 
 
 

 
 Discussão e aperfeiçoamento das normas de controle; 

 Aperfeiçoamento das atividades de auditoria de obras públicas; 

 Visão do dinheiro público aplicado com eficiência e transparência. 
 
 

62. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO TAC FIRMADO NA 
GESTÃO ANTERIOR 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul - TCE-MS concluiu em novembro mais uma etapa do 
Termo de Ajustamento de Conduta determinado pelo Ministério Público do Estado e assinado pelo TCE-MS em 
outubro de 2014. O TCE-MS realizou no último dia 23 de novembro a convocação de mais 35 candidatos 
aprovados no concurso para o cargo de auditor de controle externo, totalizando 85 candidatos convocados 
desde o encerramento do concurso. Dessa forma a atual gestão do TCE-MS aumentou o número de servidores 
efetivos e dá cumprimento a mais uma cláusula do Termo de Ajuste de Conduta. 
 

 
 Adequação e cumprimento de termo firmado entre autoridades. 
 
  

https://ww1.imprensaoficial.ms.gov.br/pdf/DO8966_21_07_2015.pdf
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63. SISTEMA PARA VIZUALIZAÇÃO DAS MULTAS E 
IMPUGNAÇÕES 

 

Foram criadas as telas de 
monitoramento de Multas e 
Impugnações, sistema que 
contabiliza todas as multas e 
impugnações julgadas pelos 
Conselheiros e gera um 
relatório dinâmico, sendo 
possível o filtro de 
informações, tais como ano, 
Conselheiro, unidade 
administrativa e unidade 
gestora. 
 

 

 
 Atuar de maneira a evitar o prejuízo ao erário e impedindo a concretização de atos, de modo não 
produzir efeitos lesivos à sociedade. 
 
 

64. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL DA PRÉ-ESCOLA 
 

O Presidente do TCE-MS, Waldir Neves e a Diretora Geral da 
ESCOEX, Conselheira Marisa Serrano, lançaram no dia 28 de 
Outubro, no Auditório Celina Martins Jallad, o livro digital (e-
book) intitulado “Acesso à Educação Infantil da Pré-escola 
Estudo e Análise da Realidade do Estado de Mato Grosso do Sul 
2015 – Meta PNE 2016”. 
O e-book faz uma radiografia da educação infantil, para mostrar 
a situação em que se encontra cada município em relação ao 
cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação (PNE-
2015), que prevê a garantia do Acesso à Educação Infantil da 
Pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos de idade, 
apresenta os valores para a construção das escolas necessárias 
para suprir o déficit e o investimento por aluno. “Desta forma 

estamos colaborando para que cada gestor municipal possa se auto avaliar e buscar o cumprimento da norma 
e a consequente qualidade educacional”. 
O livro digital está disponível para download ou leitura na página da internet do TCE-MS 
(http://www.tce.ms.gov.br). 
 

 
 Cumprir com o dever do TCE-MS em orientar os gestores municipais para que eles possam organizar e 
planejar a gestão do seu município por meio de um orçamento, incluindo os recursos necessários para a 
educação. 
 
 

65. CURSO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NAS 
JURISPRUDÊNCIAS DOS TCS 

 

O TCE-MS, por meio da ESCOEX, deu início no dia 21 de Outubro ao 
curso sobre Sistema de Registro de Preços nas Jurisprudências dos 
TCs. O evento reuniu cerca de 120 participantes de 26 municípios 
do Estado, entre eles as cidades que participaram do projeto 
Tecendo o Desenvolvimento Regional. Com carga de 16 horas/aula 
o evento se estendeu até o dia 23 de Outubro. 
O Curso teve como objetivo no que diz respeito a temas que 
tinham sido objeto de discussões relacionadas ao Sistema de 
Registro de Preços, com base na Jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

http://www.tce.ms.gov.br/
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Durante os dois dias de curso, foram abordados temas desde a utilização do registro de preços, possibilidade 
de realizações por Estados e municípios que não possuam normas, as modalidades de licitações até atas de 
registro de preços. 
 

 
 Atualizar os servidores e os órgãos jurisdicionados. 
 
 

Novembro/2015 
 

66. PUBLICAÇÃO DA POLÍTICA DO PONTO ELETRÔNICO 
 

Em 13 de novembro 2015 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS nº 1221 a Resolução nº 20, que 
dispõe sobre a jornada de trabalho, o registro e o controle da frequência dos servidores do quadro de pessoal 
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e estabelece as novas regras do Ponto Eletrônico. 
 

 
 Transparência no controle da assiduidade e da pontualidade dos servidores do quadro de pessoal do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; 

 Resgatar a natureza bilateral das marcações de ponto através do controle exercido pelos Maiores 
interessados (os próprios servidores). 
 
 

67. NOVOS VALORES DE REMESSA DOS CONTRATOS 
 

No dia 21 de Novembro de 2015 foi publicada a Resolução nº 18 que acrescenta, altera e revogam disposições 
no Regimento Interno do Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução Normativa nº 76, do dia 11 de 
Dezembro de 2013 no que diz respeito a: 
I - Obras e serviços de engenharia que tiverem valor igual ou superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais); 
II - Compras e serviços que tiverem valor igual ou superior a: a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o Estado de 
Mato Grosso do Sul e os Municípios de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã, suas 
autarquias e fundações quando for o caso; b)1 R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para os demais municípios, 
suas autarquias e fundações, quando for o caso. 

 
 Redução prevista no nº de processos autuados TCE MS em 54,47%; 

 Redução prevista no volume de recursos fiscalizados em 6,22%. 
 
 

68. PARECERES-C 
 

Ao final da sessão plenária do TCE-MS realizada no dia 11 de 
Novembro de 2015, foi lançado o livro de consulta técnico-jurídica 
denominada “Pareceres-C”, o compêndio, com 329 páginas, é 
resultado de uma pesquisa feita nos arquivos do TCE-MS, realizada 
durante o ano de 2013, pelo engenheiro Luiz Fernando de Souza 
Faria, Auditor Estadual de Controle Externo, servidor da 6ª 
Inspetoria de Controle Externo, com apoio da equipe de assessores 
e auditores do Gabinete da Conselheira Marisa Serrano. 
O Parecer-C é o instrumento de formalização da deliberação 
colegiada que soluciona consulta do jurisdicionado, conforme 
esclarece o artigo 72 do Regimento Interno do TCE-MS. Segundo 
esse dispositivo legal “o Parecer-C conterá a resposta ou as 
respostas conclusivas, parcial ou totalmente, positivas ou negativas, 
que serão dadas ao consulente”. 
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 Facilitar o acesso dos servidores e jurisdicionados às decisões tomadas pela egrégia corte de contas do 
Estado no que concerne aos Pareceres-C; 

 Agilidade nas consultas e pesquisas sobre matérias de interesse jurisprudencial, garantindo Maior eficácia 
e eficiência decisória dos Conselheiros. 
 
 

69. BANCADA FEDERAL ASSUME COMPROMISSO PELA 
GOVERNANÇA 

 

Dos onze membros da bancada federal de Mato Grosso 
do Sul, nove estiveram presentes no dia 23 de 
Novembro, em reunião com os Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado a convite do Presidente Waldir 
Neves. 
No decorrer da reunião, todos assumiram o compromisso 
de trabalharem em conjunto, projetos e ações que 
resultem na melhoria das gestões dos municípios e do 
Estado, como forma de garantir a governança do País em 
prol da sociedade na qualidade dos serviços públicos. 
 

 
 Cooperação e compartilhamento de informações; 

 Compromisso com a transparência, agilidade e proximidade com o gestor. 
 
 

70. CARTA DE DIRETRIZES PARA A 15ª CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE 

 

A proposta da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), é a de atuar em 
parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público, para elaboração coletiva de um protocolo de intenções na 
mediação social de processos. 
A carta de Diretrizes apresentada pelo chefe da Divisão da Ouvidoria, Álvaro Scriptore Filho representando o 
ouvidor e Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, foi aprovada durante a “I Conferência Livre das Ouvidorias 
do SUS”, realizada no dia 19 de Novembro, a integra da Carta irá propor diretrizes para a Política de Saúde e 
entregue durante a 15ª Conferência Nacional de Saúde realizada do dia 01 a 04 de Dezembro, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, subsidiando o planejamento feito pela gestão do SUS – Sistema 
Único de Saúde. A Conferência Livre é uma iniciativa do DOGES-SGEP-MS. 
 

 
 Proposta de Diretrizes para a Política de Saúde; 

 Desafogar o judiciário através da figura do mediador; 

 Mobilizar ouvidores e técnicos da área de todo o Brasil. 
 
 

71. CURSO SOBRE NORMAS DE AUDITORIA 
 

O TCE-MS, através da ESCOEX, realizou no período de 09 a 
13 de Novembro de 2015 o Curso “Nivelamento – Normas 
de Auditoria”, com Carga horária de 25 horas/aula, com o 
instrutor Marcelo Luiz Souza da Eira. O curso foi voltado 
para servidores no âmbito interno. 
 

 
 Ampliar a competência dos profissionais de auditoria, 
mediante a apresentação da teoria e prática, com ênfase 
nas normas de auditoria aplicáveis. 
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72. PADRONIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS 
 

O TCE-MS é hoje o único órgão público no Estado que possui 
um Escritório de Projetos publicado em legislação e no 
organograma, até 30 de novembro 2015 gerencia 108 
projetos. 
A metodologia adotada segue o PMBok® do Project 
Management  Institute®. 
Para padronizar a Gestão de Projetos do TCE-MS 
estruturando as atividades foram elaborados: 

 Manual de Gestão por Processos; 

 Definição de fluxo de trabalho com metodologia 
BPMN*. 
Padronização de documentos: 

 Termo de Aprovação de Iniciativa; 

 Plano de Projeto; 

 Ata de Reunião; 

 Cronograma; 

 Termo de Encerramento; 

 Relatório de Status. 
Com a padronização, foram realizados treinamento e capacitação da equipe responsável das atividades de 
comunicação e planejamento do Escritório de Projetos, transferindo o conhecimento e experiências 
necessárias para a execução dos trabalhos. 
 

 
 Padronização, organização e estimulo para o desenvolvimento de projetos de melhoria e inovação do 
TCE-MS. 
 
 

73. PALESTRAS PARA FORTALECER O CONTROLE DO 
DINHEIRO PÚBLICO PELOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 

 

Atendendo ao novo modelo de gestão compartilhada na busca pela 
transparência e com o objetivo de levar informações sobre o papel 
desempenhado pela Corte de Contas junto à sociedade, o TCE-MS 
tem ministrado palestras em diversos municípios do Estado. 
No mês de Outubro duas foram ministradas pelo diretor geral do 
Tribunal de Contas do Estado, Eduardo dos Santos Dionizio. 
 
 

 
 Disseminar a importância dos conselhos municipais na 

fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, nas áreas da Saúde, Educação e Assistência 
Social. 
 
 

74. REVISTA CONTAS ABERTAS 
 

Na sessão do pleno de TCE-MS foi lançada no dia 24 de 
Novembro, a primeira edição da Revista Contas Abertas, 
uma publicação técnica produzida em parceria com a 
ESCOEX, com 108 páginas, mil exemplares, com a 
finalidade de divulgar material de pesquisa acadêmica 
produzida no âmbito dos Tribunais de Contas de todo o 
País. A revista será publicada semestralmente e terá 
versão digital disponibilizada no site do TCE-MS. A 
publicação da revista é um marco na história no TCE-MS. 
A edição consagra uma nova fase do tribunal de contas 
do Estado, produzindo semente de boa qualidade, lançada em campo fértil, que frutificará rendendo 
conhecimento a todos aqueles que cultuam o direito público, especialmente o controle externo. 
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 Estimular o pensamento científico, apresentando a produção de trabalhos de pesquisa com forte 
componente analítico sobre as análises de contas praticadas no Brasil. 
 
 

75. ESTUDO DO NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO  

 

O novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
- PCCR para o Quadro de Pessoal do TCE-MS 
elaborado visa consolidar a valorização salarial e 
a progressão funcional dos servidores, não 
apenas com base no tempo de serviço, mas 
principalmente pelo mérito e produtividade. Com 
estes novos critérios será possível ao servidor do 
TCE-MS alcançar o final de carreira com cerca de 
vinte e dois anos de efetivo exercício no cargo e 
não mais com 28 anos como acontece hoje, uma 
medida moderna e justa e que atenderá aos 
servidores do TCE em geral. 

Outros pontos que deverão ser contemplados no estudo são as gratificações por especialização e por 
instrutoria, visando o reconhecimento dos servidores que tenham pós-graduação, mestrado ou doutorado e 
também aqueles que atuam como instrutores na Escola Superior de Controle Externo - ESCOEX do TCE-MS. 
 

 
 Valorizar o servidor que trabalha e produz; 

 Criação de instrumentos para o exercício da meritocracia na administração de pessoal; 

 Implantação de novos critérios para a progressão funcional e aperfeiçoamento no sistema de gratificação. 
 
 

Dezembro/2015 
 

76. CARTILHA DIGITAL SOBRE ATENÇÃO BÁSICA NA 
SAÚDE 

 

O TCE-MS por meio da ESCOEX fez o lançamento oficial, no dia 15 de Dezembro, da Cartilha Digital “Atenção 
Básica na Saúde”. A cartilha apresentada pela Diretora Geral da ESCOEX, Conselheira Marisa Serrano, é um 

resultado do relatório da Auditoria Operacional Compartilhada realizada por 
30 Tribunais de Contas do País, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a 
mesma foi aprovada em Sessão do Pleno no mês Novembro de 2015 e 
disponibilizada no site do TCE-MS.  
 

 
 Melhoria no atendimento, com foco na resolutividade e gestão de 
pessoas; 

 Gestor público terá em mãos um material que vai apontar os 
problemas e também soluções, que afetam a área da saúde; 

 Identificar e avaliar os problemas que afetam a qualidade da atenção 
básica oferecida em Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios. 
 
 

77. REGIMENTO SETORIAL DA CORREGEDORIA 
 

Foi publicado em 05 de Novembro de 2015, através da Resolução nº 18 o Regimento Setorial da Corregedoria 
que visa normatizar as ações de correição e inspeção, com a finalidade do aperfeiçoamento e a eficácia dos 
serviços do Tribunal de Contas, a gestão regular dos recursos públicos pelos jurisdicionados e a contribuição 
para a excelência da Administração Pública. 
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 Nortear a conduta dos membros, dos seus substitutos e dos servidores do TCE-MS; 

 Avaliar a eficiência das atividades institucionais dos órgãos e das unidades organizacionais do TCE-MS; 

 Contribuir para o desenvolvimento das atividades dos órgãos e das unidades organizacionais do TCE-MS. 
 
 

78. PORTAL DE NORMAS E JURISPRUDÊNCIA (FASE 01) 
 

Durante a 1ª Sessão Administrativa Pública do Pleno do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-
MS), realizada no dia 10 de Dezembro, o diretor de 
Gestão e Modernização, Douglas Avedikian e a auditora 
de controle externo Valéria Lins, apresentou o sistema 
Portal de Jurisprudência e afirmou que “o Portal de 
Jurisprudência, a ser lançado pelo Conselheiro Presidente 
Waldir Neves em 2016 será o Maior Portal em conteúdo 
de Jurisprudência do País”. 
Além de apresentar conteúdos de Acórdãos, Decisão 

Singular a nova página de Jurisprudência está organizada para efetuar buscas na Jurisprudência desta corte e 
nos Pareceres – C. Além da recente coletânea realizada pela ESCOEX serão também divulgados no Portal de 
Jurisprudência os Pareceres-C coletados desde 1997. Para facilitar à localização do tema explorado a busca se 
dará por assunto ou data. 
 

 
 Fortalecimento da transparência e acesso à informação; 

 Os Jurisdicionados poderão ter um conhecimento mais amplo acerca do posicionamento da Corte em 
razão de determinada matéria e de forma mais célere. 
 
 

79. PUBLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016 
A 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foi publicado no Diário Oficial TCE-MS, no dia 09 de Dezembro de 2015, a Resolução nº 27, que dispõe sobre a 
identidade institucional e o mapa estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. As 
medidas que operacionalizam o sistema de gestão e a governança têm como premissas os objetivos 
estratégicos expressos no planejamento institucional e o cumprimento da missão, visão e valores do Tribunal 
de Contas. 
Missão: fiscalizar e julgar os atos administrativos dos Poderes do Estado e dos Municípios e as ações que 
envolvam a gestão dos recursos. 
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Visão de Futuro: ser conhecido e reconhecido como órgão indispensável na fiscalização e no controle da gestão 
dos recursos públicos. 
Valores da gestão: proatividade, transparência, ética, competência e comprometimento. 
Os propósitos do mapa estratégico é definir e comunicar, de modo claro e transparente, a todos os níveis 
gerenciais e servidores, o foco e a estratégia de atuação institucional, a forma como suas ações impactam no 
alcance dos resultados desejados, subsidiar a alocação de esforços e evitar a dispersão de ações e de recursos. 
 

 
 Ser imperativa a atualização e o aprimoramento dos instrumentos do plano estratégico formulado, 
visando consolidar e dar continuidade ao processo de gestão institucional. 
 
 

80. E-CONTAS (FASE 2) 
 

Foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS nº 1232 
a Resolução nº 22 aprovada pelo Pleno na Sessão do dia 25 
de Novembro de 2015, que amplia o projeto piloto e-
CONTAS, para recebimento on-line do Orçamento Programa, 
Prestações de Contas de Governo e Gestão via Sistema LRF- 
Transparência. 
De acordo com a Resolução nº 22 considerou-se a 
necessidade de atualização dos dados, documentos e 
informações solicitados pelo TCE-MS; a necessidade de se 
aprimorar e testar as novas funcionalidades criadas no 

Sistema; e ainda, a remessa obrigatória de informações, dados e documentos pelo jurisdicionado, de forma 
complementar, tornando-a mais eficaz e célere; o projeto piloto e-CONTAS, instituído pela Resolução nº 5, de 
10 de Dezembro de 2014, fica estendido a todos os municípios do Estado. 
 

 

 Disponibilização e orientação referente ao sistema e formato de envio dos documentos; 

 Atualização e padronização dos leiautes nos moldes definidos pela STN; 

 Recebimento da informação em dados estruturados, no formato XML; 
 
 
 

81. LANÇAMENTO DO E-PROTOCOLO 
 

O projeto piloto lançado em Dezembro recebe todos os processos somente por meio eletrônico. Também foi 
iniciada a digitalização de processos físicos, consequentemente, a extinção dos mesmos.  
 

 
 Facilidade para o Jurisdicionado; 

 Economia de tempo, recurso e papel, visando à 
preservação ambiental. 
 
 
 

82. CURSO SOBRE NOVO MARCO REGULATÓRIO 
 

Mais uma vez com o objetivo de capacitar seus servidores o TCE-MS, através da ESCOEX, realizou no período de 
07 a 09 de Dezembro, o curso “O Novo Marco Regulatório das Organizações da sociedade Civil”, sob a 
orientação de Evandro Aparecido dos Santos. 
 

 
 Adquirir amplas informações sobre o novo diploma legal. 
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83. PROJETO DE MERITOCRACIA TCE-MS  
 

Prevista para 2016 a implantação da Meritocracia no TCE-MS já possui algumas ações em andamento:  

 Mapeamento de Processos nas áreas. 

 Elaboração das Instruções de trabalho. 

 Automatização do Relatório de Atividades. 

 Desenvolvimento do Sistema de Demonstração de Indicadores nas áreas 

 Elaboração dos Indicadores Operacionais e Gerenciais. 

 
 Capacitação / especialização dos recursos; 

 Criar condições para atividades de monitoramento e avaliação validando a performance de alcance das 
metas; 

 Facilitar a elaboração de diagnósticos do setor seja pela identificação de pontos de atenção, ou mesmo 
gargalos, melhoria de qualidade, resolução de problemas, necessidades de mudança, etc.. 

 Reconhecimento do trabalho realizado pelo servidor. 
 
 

84. ESTUDOS JURÍDICOS, PARECERES E NORMATIZAÇÃO 
DE 2015 

 

O Departamento de Normas e Jurisprudências-DGM, mediante a visão da nova gestão, realizou estudos 
jurídicos, pareces e normatizações, modernizando e promovendo a desburocratização, melhor entendimento 
das atividades fins do TCE-MS. 

 

 
 Celeridade e efetividade 
nas análises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

85. RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO 
TCE-MS E DO DOE-MS 

 

Recuperação de dados dos diários oficiais do TCE-MS e do DOE-MS para fins de cadastramento das 
deliberações, possibilitando a implementação do cadastramento das deliberações de 1985 a 2015. 
 

 
 Garantir a consistência da base de dados; 

 Facilitar a busca de dados de jurisprudência. 
 
 

86. PROJETO DE FISCALIZAÇÃO NA ARRECADAÇÃO E 
RENÚNCIA DE RECEITAS PÚBLICAS 

 

A missão do TCE-MS está relacionada com a fiscalização e julgamento de ações que envolvam verbas públicas. 
Desta forma esta gestão do TCE-MS inova com o projeto de fiscalização na arrecadação estadual e municipal 
obtida através do ICMS, ISS, IPTU, ITR e etc. O projeto visa também fiscalizar a renúncia de receitas. 
 

 
 Cumprimento da missão do TCE-MS e inovação. 



EVENTOS 2015 
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WALDIR NEVES ASSUME A PRESIDÊNCIA 
No dia 01 de Janeiro de 2015, em solenidade realizada 
na sede da Corte de Contas, Waldir Neves, tomou 
posse da diretoria do TCE-MS, como Presidente 
Conselheiro, tendo como corregedor geral o 
Conselheiro Iran Coelho. 
Já na qualidade de Presidente do TCE-MS, foi dada a 
posse no cargo de Conselheiro do TCE-MS a Osmar 
Domingues Jeronymo. 
O Conselheiro Ronaldo Chadid, na qualidade de 
corregedor-geral e Presidente em exercício do TCE-
MS, foi quem empossou oficialmente Waldir Neves no 
cargo. O Conselheiro Waldir Neves foi eleito em 29 de 
Outubro de 2014, por unanimidade, para presidir a 
Corte de Contas biênio 2015-2016. 

Osmar Jeronymo assinou o livro de posse e fez o juramento solene de servir e representar o TCE-MS. 
 
JERSON DOMINGOS TOMA POSSE NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-MS 

No dia 28 de Janeiro de 2015, o Presidente do 
TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves empossou 
oficialmente Jerson Domingos no cargo 
Conselheiro do TCE-MS, cumprindo todas as 
formalidades legais. Para tal Jerson Domingos 
renunciou ao mandato de deputado estadual e 
ao cargo de Presidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), 
conforme publicação no Diário Oficial da ALMS. 
Jerson Domingos assinou o livro de posse e fez 
o juramento solene de servir e representar o 
TCE-MS. 

 
POSSE DE VITAL DO REGO COMO MINISTRO DO TCU 

O Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves, junto 
dos Conselheiros Ronaldo Chadid e Marisa Serrano, 
compareceram a posse do ex-senador Vital do Rêgo Filho no 
cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), 
realizada no plenário do TCU em Brasília no dia 04 de 
Fevereiro de 2015. Participou do evento, entre outras 
autoridades, o vice-Presidente da República, Michel Temer; 
o Presidente do Senado, Renan Calheiros; o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha; o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski; o 
governador da Paraíba, Ricardo Coutinho; e o Presidente da 
OAB, Marcus Vinicius Furtado. 

 
RONALDO CHADID É O NOVO VICE-PRESIDENTE DO TCE-MS 

Durante a 3ª Sessão Especial do ano, realizada no dia 10 de 
Fevereiro, foi eleito por aclamação e empossado pelo 
Conselheiro Presidente Waldir Neves Barbosa, no cargo de 
vice-Presidente da Corte de Contas para o biênio 2015/2016 o 
Conselheiro Ronaldo Chadid. 
Conforme Waldir Neves a escolha de Chadid se deu por 
unanimidade, pelo conhecimento e trabalho desenvolvido por 
ele no Tribunal há mais de 25 anos. 
Após ser empossado no cargo, Ronaldo Chadid fez um breve 
discurso afirmando que suas primeiras palavras eram de 
agradecimento, pela confiança dos meus colegas 
Conselheiros, especialmente do Presidente Waldir Neves pela 

escolha. 
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TCE-MS ESCOLHE CONSELHEIROS QUE IRÃO COMPOR 1ª E 2ª CÂMARAS  
Na 3ª Sessão Ordinária do TCE-MS, realizada no dia 10 de Fevereiro, presidida pelo Conselheiro Waldir Neves 
Barbosa, foi realizado o sorteio dos nomes dos Conselheiros que irão compor a 1ª e 2ª Câmaras da Corte de 
Contas, onde foram escolhidos para compor os membros da 1ª Câmara os Conselheiros Ronaldo Chadid, Jerson 
Domingos e o terceiro membro, foi escolhido entre os auditores substitutos de Conselheiros, enquanto a vaga 
de Conselheiro não for preenchida. Faz parte ainda da 1ª Câmara, um procurador de Contas do Ministério 
Público de Contas (MPC-MS), para compor a 2ª Câmara os Conselheiros Iran Coelho das Neves, Osmar 
Domingues Jeronymo e Marisa Serrano. Da mesma forma, um procurador de Contas do MPC-MS, irá compor os 
integrantes da Câmara, sendo responsável pela apresentação dos Pareceres nos processos a serem julgados e 
relatados pelos Conselheiros. 
 
PRESIDENTE E CONSELHO DELIBERATIVO 

Em solenidade realizada no dia 11 de Fevereiro, 
com transmissão ao vivo, em rede aberta, pela 
TV Educativa de MS e pela internet, tomou posse 
o Conselheiro Waldir Neves Barbosa como novo 
Presidente do TCE-MS, para o biênio 2015/2016, 
contando com as posses ainda do Conselheiro 
Ronaldo Chadid, no cargo de vice-Presidente; 
Iran Coelho das Neves, como corregedor-geral; 
Osmar Domingues Jeronymo, no cargo de 
ouvidor; Marisa Joaquina Monteiro Serrano, 
como diretora geral da ESCOEX; o procurador de 
contas José Aêdo Camilo, no cargo de 
procurador-geral do MPC-MS e Jerson Domingos 
no cargo de Conselheiro. 

 
1º ENCONTRO DE VEREADORES DO MS 

O 1º Encontro de Vereadores de Mato Grosso do 
Sul, foi realizado no dia 26 de Fevereiro, pela 
União das Câmaras de Vereadores de Mato 
Grosso do Sul (UCVMS), no auditório do Sindicato 
Rural de Campo Grande. 
O secretário Geral do Tribunal de Contas do 
Estado, Eduardo Dionizio, participou do encontro 
e ministrou a palestra “A fixação dos subsídios do 
prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos 
secretários municipais e suas implicações legais”, 
abordando temas como regras para fixação dos 
subsídios, regra da anterioridade, revisão geral e 
majoração do subsídio. 

 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

O TCE-MS através da ESCOEX realizou no dia 06 de 
Março, homenagens a todas as mulheres do TCE-MS 
em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Uma 
tarde regada de muitas emoções, quando vinte e 
duas servidoras foram homenageadas por 
disponibilizarem parte do tempo de suas vidas para 
prestar algum tipo de trabalho voluntário. 
O tema deste ano foi “Mulheres que Inspiram”. A 
delegada titular da Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher de Campo Grande/MS, Rosely 
Molina, ministrou a palestra “Os Desafios no 
Combate à Violência Doméstica”. A palestrante, 

professora Célia Maia falou sobre ética, educação no trato com colegas de trabalho além de como se vestir 
apropriadamente no ambiente de trabalho, como se portar em reuniões e restaurantes. 
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REUNIÃO COM DIRIGENTES DA ASSOMASUL 
O Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir 
Neves e os Conselheiros Iran Coelho das 
Neves, Ronaldo Chadid, Marisa Serrano e 
Jerson Domingos, receberam no dia 11 de 
Março, a visita do Presidente Juvenal de 
Assunção Neto e dos dirigentes da Associação 
dos Municípios de Mato Grosso do Sul 
(ASSOMASUL), o assessor jurídico Ary Raghiant 
Neto e o diretor executivo Alan Barbosa, para 
discussão sobre uma decisão do TCE-MS, no 
acórdão do Diário Oficial Eletrônico publicado 
no dia 22 de Maio de 2013, onde orienta que a 
Contribuição para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública (COSIP), deve integrar a base de cálculo para a formação do duodécimo devido do Poder 
Legislativo. Durante a reunião os dirigentes da ASSOMASUL, solicitaram um novo parecer da Corte de Contas 
referente ao assunto alegando que a receita que vai para a Câmara de Vereadores acaba sendo utilizado para 
outra finalidade, o que prejudica os municípios, que não ficam com arrecadação integral do COSIP. 
O Presidente Waldir Neves disse que o Tribunal de Contas deve ser flexível do ponto de vista técnico quando 
possível, no entanto ressaltou que a decisão tem cunho técnico e que está prevalecendo o Parecer. “É 
importante que o pedido seja formalizado através de recurso apresentado pela entidade, para que o assunto 
entre em pauta e tenha tramitação normal dentro do Tribunal.” 
 
ENCONTRO DE CHEFES DE AGENFAS DO MS 

 
O TCE-MS sediou no dia 23 de Março, o encontro 
com os chefes das Agências Fazendárias de Mato 
Grosso do Sul (AGENFAS). 
A abertura do evento foi feita pelo governador 
Reinaldo Azambuja. As novas resoluções que 
foram debatidas no encontro se referem à Nota 
Fiscal de Produtor Eletrônica (NFP-e), que tinha 
para os produtores rurais sua liberação marcada 
para o dia 13 de Abril de 2015, além do Programa 
de Excelência no Atendimento ao Contribuinte e 
da situação das Agências Fazendárias do Estado. 
 

 
PALESTRA RPPS E TCE-MS JUNTOS NA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

No dia 25 de Março, Auditor Estadual de Controle 
Externo do TCE-MS, Antenor Martins de Oliveira, 
ministrou a palestra sobre a atuação do Tribunal 
de Contas nos Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS), na Associação dos Institutos 
Municipais de Previdência do Estado de Mato 
Grosso do Sul (ADIMP-MS). 
Com o tema “RPPS e TCE Juntos na Fiscalização de 
Benefícios Previdenciários”, as competências que 
cabem ao TCE-MS, de acordo com o artigo (71), 
inciso III da Constituição Federal (CF) e o artigo 
(77) inciso III, que é de apreciar, para fins de 

registro, para a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e 
indireta, incluídas às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas 
as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. 
As vantagens de RPPS para o segurado são: A comodidade nos atendimentos (personalizados), a garantia de 
fiscalização nas aplicações das contribuições, possibilidade de acompanhamento dos recolhimentos das 
contribuições e a facilidade nos requerimentos dos diversos tipos de benefícios. 
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PÁSCOA 
Olhares atentos a todas as orientações, 
sorrisos estampados nos rostos de 
cada pequeno. Assim foi a 
apresentação em alusão ao dia da 
Páscoa realizada no dia 01 de Abril, 
onde cerca de 42 crianças, que eram 
atendidas pelo “Centro de Educação 
Infantil” – CEITC, do TCE-MS, com faixa 
etária entre cinco meses a cinco anos, 
fizeram parte da apresentação teatral 
realizada pelas professoras, contendo 
em seu enredo a história do livro “A 
casa dos Ovos”. 
 
TÍTULO DE MEMBRO CORRESPONDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS JURÍDICAS 

O Conselheiro Ronaldo Chadid, vice-Presidente do 
TCE-MS, recebeu no dia 11 de Abril, da Academia 
Paulista de Letras Jurídicas (APLJ), o 
reconhecimento ao mérito e à carreira acadêmica. 
Na ocasião o Conselheiro recebeu o título de 
Membro Correspondente da Academia Paulista de 
Letras Jurídicas, sendo convidado para ser 
correspondente no “2º Congresso Internacional 
de Direito Financeiro”, realizado nos dias 10, 11 e 
12 de Junho de 2015 em Campo Grande no 
auditório “Conselheira Celina Martins Jallad”, 
situado no TCE-MS. A sessão solene de posse 
ocorreu em data definida pela academia. 

 
ESCOEX PROMOVE “HORA DO CONTO” 

Com o intuito de agregar conhecimentos, a ESCOEX, em 
alusão ao dia Nacional do Livro Infantil, realizou no dia 
18 de Abril, a “Hora do Conto”, com as 42 crianças que 
eram atendidas pelo Centro de Educação Infantil (CEITC) 
do Tribunal, proporcionando aos pequenos uma tarde 
cheia de encantos e magias, ao acompanhar uma 
homenagem ao escritor Monteiro Lobato e outras 
histórias, tais como a do “Coelho”, do livro Prosa e 
Segredo e a “Menina e o pássaro encantado” de Rubens 
Alves. O mundo da leitura tomou conta da imaginação 
das crianças, futuros leitores e escritores. As histórias 
contaram com a narração da pedagoga e contadora de 
histórias Michelly Dominiq. 

 
MEDALHA TIRADENTES 

O Conselheiro Iran Coelho, do TCE-MS, recebeu no dia 
22 de Abril, no Palácio Tiradentes no Comando- Geral 
da Polícia Militar a “Medalha Tiradentes”. Trata-se da 
mais elevada honraria da Polícia Militar, em 
homenagear personalidades e pessoas por relevantes 
serviços prestados à comunidade e ao Comando Geral. 
No dia 05 de Agosto de 2013, o Conselheiro Iran 
Coelho recebeu da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul, a Comenda do Mérito Legislativo. O 
Conselheiro foi o primeiro servidor de carreira a 
chegar ao cargo de Conselheiro. 
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CORAL 
Em comemoração aos 21 anos do Coral do 
TCE-MS, foi realizado no dia 25 de Abril, no 
Teatro Prosa do SESC Horto, uma noite de 
apresentações culturais. No qual o concerto da 
orquestra do Tribunal de Contas e o coral do 
Tribunal de Justiça participarão, sob a regência 
de Nillo Cunha. 
O coral do TCE-MS, atualmente formado por 
30 integrantes, sendo 07 servidores trouxe em 
seu repertório para mais de 300 presentes, 
músicas do folclore brasileiro, relembrando 
contos e lendas como a história do 
Murucututu, Boitatá, Urutal, Tambataja e o 

Negrinho do Pastoreio. As apresentações foram conduzidas com muito entusiasmo pela homenageada da 
noite, a maestrina Renny Graeff Sudbrack, que está à frente do coral há 20 anos. Renny Graeff, que completará 
85 anos em 2015, conta que a escolha do tema surgiu pela necessidade de lembrar a importância das lendas do 
folclore brasileiro. 
 
13ª EDIÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO 

Em alusão ao Dia das Mães, as servidoras do TCE-
MS, deram início no dia 04 de Maio, a 13ª edição 
da Feira de Artesanato. Cerca de treze servidoras 
participaram da feira na sede do TCE-MS. 
A feira é uma oportunidade de valorizar o trabalho 
das servidoras do TCE-MS, que trabalham com 
algum tipo de artesanato, uma alternativa para 
quem deseja dar um presente especial e diferente, 
até mesmo único como produtos de decoração: 
tapetes, quadros, panos de prato, chinelos 
bordados, bonecos, crochês, tricôs, toalhas de 
lavabo e bolsas de tecido entre outros produtos 
artesanais. 

 
CEITC COMEMORA DIA DAS MÃES 

Para comemorar o Dia das Mães no dia 06 de Maio, 
no auditório da ESCOEX, ocorreu a homenagem às 
mães servidoras do TCE-MS. As apresentações 
foram organizadas por professoras, coordenadoras 
e pela diretora do Centro de Educação Infantil do 
Tribunal de Contas (CEITC), Mariete Félix. 
As mamães foram homenageadas ao som das 
músicas “queridas mamãe”, “amiguinho da 
criança”, “fã número um” e “as borboletas”, tendo 
como encerramento “fica assim sem você” de 
Adriana Calcanhoto. Em meio aos vídeos e fotos 

das crianças com as mães, depoimentos dos papais a alegria estava estampada no rosto das homenageadas. 
“Ser mãe é nunca mais se sentir só”. 
 
15 ANOS DA LRF NO TCU 
O Seminário “Política Fiscal: 15 anos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal” aconteceu no Auditório 
Ministro Pereira Lira, na sede do TCU, em 
Brasília, no dia 07 de Maio de 2015. Dentre os 
participantes, está o consultor do Fundo 
Monetário Internacional sobre boas práticas 
fiscais, George Kopits e o ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy. Nos debates foram avaliados os 
resultados e os rumos da adoção dos preceitos 
da LRF em nosso país, onde foi criado um espaço 
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para a análise de questões relevantes, tais como Dívida Pública Soberana, Conselho de Gestão Fiscal, 
Instrumentos de transparência da gestão fiscal, Receita Pública e Tributação. 
O evento foi dividido em três painéis e um talk show, abordando respectivamente, Conselho de Gestão Fiscal – 
Regulamentação Brasileira e Experiências Federativas Internacionais, Controle da Dívida Pública Soberana, 
Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Controle Social e o Talk Show abordando o tema Desafios e 
Perspectivas da Política Fiscal no Brasil. 
 
VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 

No dia 12 de Maio, foi iniciada a vacinação contra o vírus da 
Influenza, que previne a gripe comum e a gripe A (H1N1) no setor 
médico do TCE-MS. A vacina foi aplicada no outono para que no 
inverno, período de Maior registro de casos da doença, todos os 
vacinados tenham obtido o seu máximo de potencial imunogênico. 
A empresa de vacinação, que atendeu o TCE-MS foi à clínica 
Vaccini, a mesma cobrou a taxa de R$ 30,00 para o servidor que 
optou receber a dose da vacina, a empresa disponibilizou também 
35% de desconto para os parentes de 1º grau (cônjuges, pai, mãe, 
filhos e irmãos) dos servidores durante a semana da vacinação, o 
preço que normalmente era de R$ 100,00, saiu por R$ 65,00. 

 
ENCONTRO DE CONSELHEIROS - CGU 

A Conselheira do TCE-MS, Marisa Serrano, participou no dia 
22 de Maio do "Encontro de Conselheiros", que reuniu 
representantes de conselhos municipais de controle social 
de Mato Grosso do Sul e que faz parte do projeto “Olho 
Vivo no Dinheiro Público”, integrante do Programa Brasil 
Transparente, realizado na sede da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), que tem por objetivo capacitar 
servidores municipais e estaduais para exercer melhor 
controle sobre uso de recursos públicos da área social. 
O evento teve o intuito de deter a informação e sugerir aos 
governantes mudanças e melhorias, ajudando a fiscalizar. 

Durante o encontro, a Assessora de Auditor do TCE-MS, Mariana Leal Capillé, apresentou a palestra sobre o 
papel e a relevância dos conselhos de políticas públicas. Abordando a importância que a uniam das instituições 
de controle tem para a capacitação dos conselhos, os temas definição de controle interno e externo, controle 
social, além de descrever e apresentar as atribuições dos conselhos de saúde, educação e assistência social, 
como exemplos. 
 
SOLENIDADE NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP 

A Conselheira Marisa Serrano recebeu no dia 28 de 
Maio, a medalha “Professor João Batista Campagnani 
Ferreira” na abertura do 9º Congresso Brasileiro de 
Educação Física da FIEP, realizado na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul. A solenidade foi 
uma proposta da Federação Internacional de 
Educação Física em parceria com o Conselho Regional 
de Educação Física da 11ª Região em reconhecimento 
aos trabalhos da Conselheira na área da educação. 
Na ocasião os organizadores da homenagem 
lembraram que em Mato Grosso do Sul, os 
professores de educação física passaram a dar aulas 

nas escolas de nível básico quando Marisa Serrano foi Secretária de Educação. 
Nesta edição, o CREF11/MS-MT (Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região), homenageou 25 
personalidades com a medalha “Prof. João Batista Campagnani Ferreira”, comemorativa aos 40 anos da FIEP 
(Federação Internacional de Educação Física). 
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TCE-MS EM PARCERIA COM A AACC 
O TCE-MS promove e realiza ações para valorizar o 
trabalho das instituições e ao mesmo tempo 
consolidar entre os servidores o pleno espírito de 
solidariedade. 
Em parceria com a AACC, em Junho de 2015 os 
Conselheiros do TCE-MS, entregaram mais de 300 
quilos de alimentos para membros da diretoria da 
instituição, arrecadados como inscrição para o 2º 
Congresso Internacional de Direito Financeiro 
promovido pela corte de contas no período de 10 a 12 
de Junho em Campo Grande. Os participantes do 
evento entregaram no momento do credenciamento 
alimentos não perecíveis, como arroz, achocolatado 
em pó, açúcar, macarrão etc. 
 

 
Nos dias 24 e 25 de Agosto o TCE-MS abriu espaço 
para as vendas de tíquetes e camisetas do McDia 
Feliz em prol da Associação dos Amigos das Crianças 
com Câncer (AACC). Quem organizou o evento foi a 
Liga do Bem formada por um grupo de voluntários 
que atende comunidades carentes, hospitais e asilos 
e que conta com a parceria da rede de fast food 
MCDonalds. 
 
 
 

 
ENCONTRO ENTRE TCS E O MEC SOBRE PNE 

O encontro foi realizado no dia 9 de Junho, na sede do 
MEC, em Brasília, com a participação de Presidentes e 
representantes de 25 Tribunais de Contas. De acordo com 
a Conselheira a aprovação dos planos municipais e 
estaduais de educação, a universalização do acesso à 
educação infantil na pré-escola e a ampliação da oferta de 
vagas em creches estiveram entre os assuntos discutidos. 
O desafio é atender aos objetivos traçados pelo PNE e ao 
mesmo tempo, manter o atendimento das diferentes 
normas que regulam a aplicação dos recursos públicos. Os 
órgãos de controle têm um importante papel para a 
resolução desses impasses. 

Durante sessão do Pleno do TCE-MS, realizada 10 de Junho, a diretora geral da ESCOEX, Conselheira Marisa 
Serrano, fez um relato de sua participação na reunião com os integrantes do Ministério da Educação (MEC).  
Ela alertou que os municípios devem apresentar planos de educação, devidamente aprovados pelas Câmaras 
Municipais, que atendam às realidades locais e o prazo para a aprovação desses instrumentos termina no dia 
25 de Junho. 
 
ENTREVISTA AO JORNAL DO RÁDIO 

A Conselheira Marisa Serrano defendeu em 
entrevista ao Jornal do Rádio (104 FM) e Jornal 
da TVE realizada no mês de Junho de 2015, 
Maior controle externo sobre os gastos 
públicos. Segundo ela, o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MS), tem orientado os gestores 
sobre a aplicação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), que está completando 15 anos, 
para coibir artifícios na aplicação manipulação 
ilícitos de dinheiro público. Ela observou que 
em uma transição o gestor não pode 
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comprometer o início da administração do sucessor, como aumento de despesas de custeio e de pessoal ao fim 
do mandato. 
 
REUNIÃO ASUR 

O Conselheiro Presidente do TCE-MS, Waldir 
Neves, participou no dia 01 de Julho, da reunião 
do secretariado permanente da Argentina, na 
sede da Significa – Sindicatura General de Lá 
Nacion, em Buenos Aires, juntamente com o 
Conselheiro do TCE-RS, Marco Peixoto, 
Presidente da Associação das Entidades Oficiais 
de Controle Público do MERCOSUL (ASUR). Em 
pauta, a discussão da participação dos TCs no 
MERCOSUL. 
No dia 18 de Junho, o Presidente do TCE-MS, 
participou da reunião técnica da Associação no 
Rio de Janeiro, com a presença de Presidentes 

dos Tribunais de Contas dos Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Acre, Ceará, Amapá, 
Alagoas, São Paulo e Mato Grosso e ainda, os Presidentes do IRB e da ATRICON. Na oportunidade ouviram a 
palestra do jurista Fábio Medina Osório sobre a Lei Anticorrupção. 
 
CONGRESSO HISPANO BRASILEIRO DE DIREITO EMPRESARIAL 

O Conselheiro e vice-Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul, participou no dia 03 de 
Julho, do Congresso Hispano-Brasileiro de 
Direito Empresarial, promovido pela 
Universidad de Valladolid na Espanha 
com o tema “Controle e fiscalização da 
empresa em serviço concedido 
(público)”. 
No âmbito do Convênio de Cooperação 
Acadêmica Internacional, o Congresso 
visa promover a colaboração acadêmica e 
intercâmbio de Professores e Estudantes 
da ALFA, da Faculdade Autônoma de 

Direito e da Universidad de Valladolid (UVA), contando com participação especial da Universidad de Salamanca. 
Os objetivos do congresso foram o de realizar ações conjuntas na área da promoção do conhecimento em 
matérias brasileiras e européias, na divulgação e permuta de estudos, publicações especializadas em Direito 
Brasileiro e em Direito da União Europeia, nas perspectivas econômica e empresarial. Promover o estudo e a 
discussão das questões mercantis, constitucionais e administrativos da tutela jurídica da atividade empresarial 
contemporânea, mormente a superação do momento de crise. 
 
FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO NO PAÍS 

A Conselheira Marisa Serrano foi nomeada pela 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (ATRICON), como coordenadora da Comissão 
de Fiscalização dos Tribunais de Contas sobre 
despesas com educação. A publicação ocorreu no dia 
10 de Julho de 2015, por meio da portaria nº 03, que 
trouxe em seu texto a nomeação de uma Comissão 
Temática para elaboração de minuta de resolução da 
ATRICON, contendo diretrizes de controle externo 
sobre o tema “Fiscalização dos Tribunais de Contas 
sobre despesas com Educação”. 
A Conselheira promoveu no dia 28 de Julho uma 
teleconferência com os membros da Comissão para 

iniciar a discussão das diretrizes de controle externo sobre a fiscalização por parte dos Tribunais de Contas em 
relação à educação. 
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A Comissão Temática ficou responsável pela elaboração de uma proposta de Resolução com as diretrizes de 
Controle Externo que vão orientar os Tribunais de Contas na fiscalização da aplicação dos recursos públicos em 
educação, especialmente do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE). 
 
CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER NA MULHER 

A Campanha de Prevenção do Câncer na Mulher TRE-MS 2015, 
desenvolvida em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos e o 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), chegou ao 
TCE-MS, com disponibilidade de 44 vagas na realização dos exames 
preventivos, para as servidoras e esposas de servidores desta corte. 
Os exames Papanicolau e Mamografia foram realizados no dia 07 de 
Agosto, na Unidade Móvel do Hospital de Câncer, no estacionamento 
do prédio sede do TRE-MS. 
 

 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CONTROLE EXTERNO 

O evento aconteceu em Salvador na Bahia, onde o 
Tribunal de Contas local, que completou 100 anos, 
reuniu um fórum internacional com representantes de 
instituições do controle externo do Brasil, Chile, 
Argentina e África do Sul. 
O Seminário encerrado no dia 21 de Agosto teve como 
lema "As Entidades de Fiscalização no Mundo 
Contemporâneo", o Presidente do TCE-BA, Conselheiro 
Inaldo da Paixão Santos Araújo, dirigiu aos participantes 
uma mensagem de firmeza e otimismo em relação aos 
órgãos de controle, ressaltando as qualidades do corpo 
funcional e os processos de modernização com 
investimento em tecnologia da informação e na 
capacitação de seus servidores. 

 
VI EDUCORP 

O VI EDUCORP foi realizado pelos Tribunais de 
Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) e dos 
Municípios (TCM-CE), com apoio do Instituto Rui 
Barbosa (IRB), contou com a presença de 29 
Escolas de Contas, aconteceu entre os dias 24 e 26 
de Agosto, em Fortaleza, no auditório do Instituto 
Plácido Castelo (IPC). 
A reunião teve como pauta a nova estrutura do 
Comitê, ações para 2015, avaliação do EDUCORP, 
Jornadas Científicas e o Fórum do IRB, além de 
compartilhamento de ações. Foram colocadas 
experiências exitosas e as dificuldades a serem 
superadas. Ao final, foi renovado o quadro de 

líderes e suplentes regionais do Comitê de Aperfeiçoamento Profissional. 
 
GESTÃO DIGITAL DO TCE-MS 

A implantação pela Diretoria de Gestão e Modernização 
(DGM) de diversos sistemas digitais credenciou o TCE-
MS, a participar da sexta edição do Encontro 
Internacional de Gestão da Informação e Documentos 
Corporativos realizada nos dias 01 e 02 de Setembro, 
no AMCHAM Business Center, em São Paulo (SP), tendo 
como tema principal: “Do Papel à Transformação Digital 
- O desafio de melhorar e ampliar negócios gerenciando 
o patrimônio de documentos e extraindo valor da 
informação digital”. 
O TCE-MS foi à única Corte de Contas do País, 
convidada a apresentar sua experiência sobre gestão 
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digital. O Diretor da DGM, Douglas Avedikian apresentou no dia 02 de Setembro, o Case “Mapeamento e 
redesenho de processos, preparando para uma gestão digital.” Onde abordou os projetos implantados do TCE-
MS, como o mapeamento dos processos, a criação das Instruções de Trabalho, o E-Protocolo e finalmente, a 
tramitação virtual dos processos, atraiu o interesse de mais de 200 participantes que realizam perguntas e 
buscaram detalhes sobre os procedimentos digitais adotados. 
Em sua sexta edição o Encontro Internacional apresentou várias novidades, distribuídas em três eventos 
simultâneos, uma área de exposição para novidades em serviços e tecnologias, ainda uma ala especial de 
relacionamento com consultores e mercado. Os eventos simultâneos trarão keynotes internacionais, líderes de 
mercado, profissionais da informação e os mais conceituados especialistas do Brasil. 
O cenário é de grandes oportunidades para quem conseguir entender as transformações e tirar proveito das 
mudanças. Mas é preciso ir muito além de toda a tecnologia da informação (TI) que as companhias instalaram 
nas últimas décadas. De acordo com os organizadores “a informação é hoje o principal ativo das Organizações 
e saber gerenciá-la de forma estratégica, extraindo valor para a corporação, tem sido um dos grandes desafios 
para os gestores. Todos os dias, as organizações são tomadas por um mar de informações, sendo a Maior parte 
composta por dados não estruturados, como contratos, e-mails, redes sociais, planilhas, contratos, notas 
fiscais, imagens e vídeos.” 
 
CONDECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PENITENCIÁRIO 

A nova gestão da Corte de Cortas tem realizado 
reformas que buscam a efetividade, a prevenção e 
um trabalho pedagógico, dotando o Tribunal de 
ferramentas modernas, que conferem mais 
transparência e agilidade, transformando o TCE-MS 
no guardião da boa aplicação do recurso público. 
Diante disso recebeu a honraria em comemoração 
ao dia do Servidor penitenciário. A medalha foi 
entregue ao Conselheiro pelo governador do Estado, 
Reinaldo Azambuja, concedida a servidores públicos, 
autoridades civis, militares e eclesiásticas que 
tenham prestado relevantes serviços ao Sistema 

Penitenciário. A solenidade ocorreu no dia 21 de Setembro, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA-MS), onde também foi homenageado o governador do Estado de MS, Reinaldo Azambuja, Presidente da 
Assembleia Legislativa, Junior Mochi, Presidente do TJ-MS, Desembargador João Maria Lós, Secretário de 
Estado de Justiça e Segurança Pública, Silvio Maluf, Diretor-Presidente da AGEPEN, Ailton Stropa Garcia, 
Arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara e o Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de MS, 
André Luiz Garcia Santiago. 
 
JORNADA CIENTÍFICA 

O Instituto Rui Barbosa – IRB em parceria com os Tribunais de 
Contas do Brasil, visando o aperfeiçoamento contínuo das 
atividades dos TCs realizou no ano de 2015, as Jornadas 
Científicas do IRB – programa de capacitação em temas de 
interesse do Controle Externo e no dia 21 de Setembro, no 
auditório Conselheira Celina Martins Jallad, em Campo 
Grande (MS), foi à vez do TCE-MS, com o tema “Ética e 
Cidadania”. 
Com a presença de aproximadamente 60 participantes 
(presencial) a palestra Ética e Cidadania, que abordou a 
formação do cidadão e a ética na Administração Pública, com 
Herbert Covre Lino Simão, foram gravadas na íntegra e foi 

disponibilizada no site do IRB. O debate teve como mediador o jornalista e escritor Dante Filho. O palestrante é 
auditor Estadual de Controle Externo e Chefe do Setor de Acórdãos do TCE-MS; professor de Filosofia do 
Direito e Direito Constitucional da ESMAGIS – Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul; cursou o 
Mestrado em Filosofia do Direito e do Estado na PUC-SP. 
A palestra abordou em geral: A formação do cidadão e a ética na Administração Pública – I ÉTICA: 1. As Origens 
Etimológicas da Ética / 2. A Ética como Ciência dos Deveres / 3. Ética e Moral no Direito Constitucional / 4. O 
Fundamento Moral da Administração Pública / 5. Ética Prática na Administração Pública) - II CIDADANIA: 6. O 
Conceito Clássico de Cidadão / 7. O Conceito Contemporâneo de Cidadão / 8. O Conceito Constitucional de 
Cidadão / 9. A Formação Ética do Cidadão / 10. Ética e Cidadania na Administração Pública. 
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PRIMEIRA CIRANDA DE OUVIDORIAS (TRANSPARÊNCIA – SETEMBRO/2015) 
A unidade regional da Controladoria-Geral da União 
no Mato Grosso do Sul (CGU-Regional/MS) 
promoveu a Primeira Ciranda de Ouvidorias do 
Estado, com debates sobre transparência e 
qualidade dos serviços prestados em ouvidorias. 
Mais de 100 gestores, dirigentes e integrantes de 
ouvidorias públicas participaram do evento realizado 
pelo Centro Universitário de Campo Grande 
(UNAES). 
O objetivo do curso foi de contribuir para a 
formação de profissionais da área e demais 
interessados quanto aos fundamentos da Ouvidoria 

Pública e aspectos básicos relacionados à sua atuação. A Ouvidoria é um canal de comunicação e uma forma de 
controle social disponibilizado ao cidadão, que através de denúncia, reclamação, crítica ou sugestão, poderá 
contribuir para a Maior transparência e eficiência da Administração Pública. 
 
CONINTER NORTE-NORDESTE 

Buscando novas informações e a troca de experiências, 
participaram do 11º Congresso de Controle Interno e Externo 
do Norte-Nordeste (CONINTER), realizado nos dias 01 e 02 de 
Outubro, o Presidente do TCE-MS, Conselheiro Presidente 
Waldir Neves e o Vice-Presidente e Conselheiro Ronaldo 
Chadid. 
Desde que assumiu a presidência do Tribunal Waldir Neves 
tem inovado no modelo de gestão do órgão, uma prova disso 
é o projeto Tecendo o Desenvolvimento Regional, que confere 
à Corte de Contas um papel pedagógico, no sentido de 
orientar os jurisdicionados no bom uso do dinheiro público. 

A presença no Congresso dos Conselheiros do TCE vem justamente ao encontro do novo modo de gestão 
compartilhada, pautada na firmeza e transparência, no cumprimento do exercício do controle externo e 
valorização da administração pública. 
 
LANÇAMENTO DO PROGRAMA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

O Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir 
Neves, participou no dia 05 de Outubro, ao 
lado Presidente do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Ricardo Lewandowski, do 
lançamento do programa Audiência de 
Custódia, instalado pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso do Sul (TJ-MS). Participaram do 
evento o Presidente do TJ-MS, 
desembargador João Maria Lós; o governador 
do Estado, Reinaldo Azambuja; o Presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado Júnior 
Mocchi e o deputado estadual Professor 

Rinaldo, entre outras autoridades. 
 
CAMPANHA “OUTUBRO ROSA” 

O TCE-MS deu início no dia 07 de Outubro, à 
campanha “Outubro Rosa”. Esta ação faz parte de um 
dos compromissos firmados da nova gestão do 
Presidente Waldir Neves com a responsabilidade 
social, que tem como princípio a valorização e 
qualidade de vida das pessoas e o bem-estar dos 
servidores da corte de contas. 
A campanha Outubro Rosa é um movimento 
internacional e uma forma de incentivar a prevenção 

e a luta contra o câncer de mama. Com o auditório lotado por aproximadamente 120 servidores, na sua grande 
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Maioria mulheres, a diretora geral da ESCOEX deu início a três palestras, como forma de incentivar a prevenção 
e a luta contra o câncer de mama. 
Para reforçar a ação o Tribunal de Contas estampou o símbolo da campanha na fachada do prédio, nos acessos 
do público às repartições internas e no portal eletrônico, o que permite uma visualização em âmbito mundial. 
 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS 
A relevância do papel exercido pelo Tribunal de Contas Estado de Mato Grosso do Sul, nos campos da 
avaliação, monitoramento e cumprimento do exercício do controle externo da administração pública, foi mais 
uma referência para o Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves participar do Congresso Internacional 
de Controle e Políticas Públicas, em Belo Horizonte (MG). A presença no evento vem justamente ao encontro 
do novo modelo de gestão que compartilha os demais Conselheiros, pautado no dinamismo e transparência 
dos trabalhos desenvolvidos pela Corte de Contas do Estado. 

O ato de cooperação da Corte de Contas de Mato 
Grosso do Sul foi à Assembleia Geral do Instituto Rui 
Barbosa (IRB), na sede do Tribunal de Contas de Minas 
Gerais (TCE-MG), no dia 09 de Outubro. A contribuição 
é fruto da inovação e do avanço no aprimoramento 
dos trabalhos desenvolvidos pelo TCE-MS, para a 
sociedade por meio da nova proposta de gestão do 
Conselheiro-Presidente Waldir Neves. A Assembleia 
Geral do IRB faz parte da programação do I Congresso 
Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado 
com o objetivo de promover uma auditoria 
independente e eficaz, ainda apoiar os Tribunais de 
Contas do País, no desempenho de suas atribuições 
constitucionais e legais, em benefício da sociedade. 

 
CAMPANHA “NOVEMBRO AZUL” 

Ao lançar no dia 04 de Novembro de 2015 a 
campanha “Novembro Azul”, o coordenador do 
projeto no TCE-MS, Conselheiro e corregedor 
Geral, Iran Coelho das Neves utilizou-se de um 
dito popular, que segundo ele, apesar de 
antiquado, ainda é válido nos dias de hoje: 
“Melhor prevenir do que remediar”. Após 
descerrar a fita com o símbolo do laço azul, 
juntamente com o Conselheiro Presidente, 
Waldir Neves na porta de entrada do Tribunal, o 
coordenador do Projeto convocou os servidores 
para que se tornem multiplicadores da 
importância da prevenção e tratamento, como 
forma de desmistificar o tabu e preconceito 

existente entre os homens em fazer o exame de próstata. 
Mais de 120 servidores do TCE-MS, lotaram o auditório da ESCOEX, para assistir a palestra sobre saúde do 
homem e prevenção ao câncer de próstata, que encerraram a campanha “Novembro Azul”. 
 
HOMENAGEM DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL 

A Conselheira Marisa Serrano recebeu no último dia 
04 de Novembro os votos de admiração, respeito e 
reconhecimento da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul, por proposição do deputado Júnior 
Mochi em nome de seus pares e do povo sul-mato-
grossense pelo lançamento do livro digital intitulado, 
“Acesso à Educação Infantil da Pré-escola”. 
Os organizadores da homenagem lembram que, o e-
book faz uma radiografia da educação infantil, 
demonstrando a situação em que se encontra cada 
município em relação ao cumprimento da legislação 
em vigor e apresenta os valores para a construção 
das escolas necessárias a suprir o déficit e o 
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investimento por aluno. Razões pelas quais os membros da Assembleia Legislativa não poderiam deixar de 
apresentar esta homenagem, como forma de reconhecimento e valorização do nobre trabalho, que foi digno 
de reverências. 
 
MINISTRO DO TCU VISITA WALDIR NEVES NO TCE-MS E DEFENDE AVANÇO NO PROJETO “GOVERNANÇA” 

O ministro do Tribunal de Contas da União 
(TCU), João Augusto Ribeiro Nardes 
acompanhado pelo secretário do TCU em 
MS, Carlos Sebastião da Costa, visitou no 
dia 06 de Novembro, o Presidente do TCE-
MS, Waldir Neves e os Conselheiros 
Ronaldo Chadid (Vice), Iran Coelho 
(Corregedor) e Marisa Serrano (Diretora da 
ESCOEX). Na oportunidade ele relembrou a 
Carta de Campo Grande - Documento 
referência do III Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas do Brasil, assinado na 
Capital em 14 de Novembro de 2012, que 
por decisão Plenária após três dias de 
debates, consolidaram 25 compromissos, 

considerando o tema, “Um debate pela efetividade do Controle Externo do Brasil”, reconhecidos como 
instrumentos indispensáveis à cidadania. 
Ele também elogiou o modelo de gestão do Presidente Waldir Neves, destacando o retorno a Rede de 
Controle, que na sua avaliação a participação do Tribunal é muito importante para interconectar as 
informações entre os órgãos, esse trabalho vem sendo realizado em todo o Brasil, contribuindo no controle 
externo das contas, bem como, a efetividade com os gastos públicos. 
 
SEMINÁRIO: IV JURIS TC 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, Conselheiro Waldir Neves, 
participou no dia 12 de Novembro do “Seminário: IV 
Juris TC” no Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo (TCM-SP), também do programa de 
capacitação “Jornadas Científicas”, teve como tema o 
Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), 
indicador criado pelo TCE-SP para medir a qualidade 
das políticas públicas nos municípios paulistas. As 
palestras foram direcionadas aos membros e 
servidores dos Tribunais de Contas de todo o País. 

 
PROGRAMA REDE SOLIDÁRIA 

Ao participar no dia 13 de Novembro, na Favela 
Cidade de Deus, no bairro Dom Antônio Barbosa, 
em Campo Grande (MS), do lançamento do 
Programa Rede Solidária e inauguração da 
Unidade Ruth Cardoso, pelo governador do 
Estado, Reinaldo Azambuja e presença do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso, a 
Conselheira e diretora da Escola Superior de 
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-MS), Marisa Serrano elogiou o investimento 
e parcerias realizadas, destacou que “a 
responsabilidade social é de todos”. 

 
DOAÇÃO DE LIVROS - CIDADE DOS MENINOS 
O TCE-MS está engajado na campanha de doação de livros para a Cidade dos Meninos. O projeto objetiva 
contribuir para que eles possam desenvolver suas competências e habilidades, ainda ampliar a aprendizagem 
em outras as áreas do conhecimento. 
Quase trezentos livros, entre romances, poesia, autoajuda, história, entretenimento, filosofia, biografias e 
outros, foram doados pelos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul para ser entregue à Cidade 



 

70 
 

dos Meninos, uma instituição que visa preparar o jovem para ingressar no mercado de trabalho. O Presidente 
do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves, acompanhou no dia 16 de Novembro, o encerramento da campanha e 
afirmou “que a doação desta quantidade de livros comprova o espírito de participação”. 
 
XXVIII CONGRESSO DOS TCS 
A Conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) Marisa Serrano, juntamente com o Presidente da 
Corte de Contas, Waldir Neves, acompanhados pelos Conselheiros Ronaldo Chadid e Jerson Domingos, marcou 
presença desde o dia 01 de Dezembro, do XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do País em Recife (PE). 
Como coordenadora da Comissão Temática de Fiscalização dos Tribunais de Contas sobre despesas com 
educação, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), a Conselheira apresentou 
no dia 02 de Dezembro, sugestões relacionadas às diretrizes de “Controle Externo nas Despesas com 
Educação”. 
 
 
A assembleia geral da ATRICON reelegeu o 
Presidente Valdecir Pascoal para permanecer à 
frente da entidade no biênio 2016-2017. Ele foi 
candidato único e embora seja por princípio 
favorável à tese da alternância, curvou-se a apelos 
de colegas para concorrer à reeleição. Já a 
Conselheira Marisa Serrano (TCE-MS), vai integrar a 
partir de Fevereiro de 2016, a Diretoria de Relações 
Institucionais. 
 
 
PREVENÇÃO À AIDS NO DEZEMBRO VERMELHO 

A falta de informação vem sendo uma das principais 
barreiras para o tratamento efetivo da AIDS no âmbito 
nacional. De acordo com o Programa Estadual de 
DST/AIDS, a falta de informações tem como 
consequência o tratamento tardio da doença. Em Mato 
Grosso do Sul, no ano de 2014, foram registrados 364 
casos de AIDS, com os novos parâmetros de registro 
foram separados os casos de HIV positivo e de AIDS. 
Com isso, em 2015 foram registrados até Novembro 312 
casos de HIV positivo e 165 casos de AIDS. 

O site do Tribunal foi marcado com o laço vermelho relativo ao período de prevenção e combate à Aids, 
demonstrando o compromisso da Corte de Contas com essa importante ação de conscientização, afirmou o 
Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves. 
Com base nesta realidade o TCE-MS, se engajou na campanha Dezembro Vermelho, a exemplo do que fez em 
relação ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, divulgou informações sobre a doença e como se prevenir. O 
principal benefício está na redução do número de pacientes que não aderem ao tratamento. Com a oferta de 
três medicamentos em um único comprimido, tem-se um Maior conforto posológico, a ingestão dos 
medicamentos fica facilitada, assim como a guarda e o transporte do medicamento, no cotidiano do paciente. 
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REALIZAÇÕES DO TCE-MS EM 2016



 

72 
 

Fevereiro/2016 
 

1. E-CJUR (FASE 03 – DEMAIS MUNICÍPIOS) 
 

Continuidade das ações visando atender as melhorias e garantir o cadastro dos demais jurisdicionados com 
objetivo de acesso aos nossos sistemas através de assinatura eletrônica com certificação.  
 

              
 

 
 Integridade do banco de dados dos jurisdicionados; 

 Eliminação de envio de documentos físicos para o TCE-MS; 

 Controle do cadastro via assinatura eletrônica dos usuários; 

 Responsabilidade exclusiva dos gestores pelas informações. 
 
 

2. INSTITUIÇÃO DO VALE CRECHE  
 

Através de Projeto de Resolução nº 32 aprovado no dia 09 de dezembro de 2015 pelo Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os servidores com filhos de zero a cinco anos possuem em 2016, 
garantido o direito a educação, através de um vale creche, que varia de R$ 650,00 a R$ 680,00. Esta medida foi 
utilizada para de atender um número Maior de crianças, conforme a demanda, já que o prédio existente 
impedia atender um número Maior de 60 crianças e continha alunos na fila de espera, além de gerar economia, 
já que o custo por aluno, com adoção do “Vale Creche”, sugerido pelo Sindicato é menor. 
 

 
 Atendimento de número Maior de crianças. 

 Economia. 

 O mobiliário pré-escolar foi doado para uma unidade do município que apresenta carência desse tipo de 
equipamento. 

 O prédio onde funcionava o Centro de Educação Infantil passou a abrigar os novos auditores estaduais de 
controle externo que, por meio de concurso, que vieram para fortalecer e melhorar o desempenho de 
atividades específicas do TCE-MS. 
 
 

3. REFIS 
 

Durante a Sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), no dia 25 de 
Fevereiro, os Conselheiros aprovaram por unanimidade um anteprojeto de Lei, relatado pelo Conselheiro Iran 
Coelho, e parecer favorável do procurador Geral do Ministério Público de Contas (MPS-MS), José Aêdo Camilo 
foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, sendo aprovado pelos Deputados Estaduais e sancionado pelo 
Governador, Reinaldo Azambuja, Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS de débitos decorrentes de 
sanções aplicadas no âmbito da Corte de Contas. 
Segundo a proposta encaminhada pelo Conselheiro Presidente, Waldir Neves Barbosa o Programa criado 
constitui prática comum na Administração Pública Brasileira, se prestando à regularização de débitos 
decorrentes das sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas, constituindo-se em mecanismo hábil ao resgate de 
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créditos devidos ao Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – FUNTC, instituído pela Lei nº 1.425, de Outubro de 1993. 
 

 
 Recuperação Fiscal. 
 
 

4. CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO CPC 
 

O curso de atualização do novo Código de Processo Civil 
promovido pela ESCOEX atraiu 86 participantes. 
Com o objetivo de possibilitar uma visão abrangente da nova 
legislação de Direito Processual Civil, influindo na qualidade de 
seus serviços prestados aos jurisdicionados e a sociedade o 
curso, ministrado pelo advogado Luiz Henrique Volpe Camargo 
no dia 29 de fevereiro, seguindo dos dias 1, 2, 8 e 9 de março.  
 

 
 Atualização dos servidores mediante ao novo CPC. 
 
 

 
 

5. CURSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
 

A ESCOEX realizou de 29 de fevereiro a 03 de março o curso de Gestão Orçamentária e Financeira com carga 
horária de 20 horas/aula, com o instrutor Júlio Marcelo da Silva Matias.  
O Curso faz parte do Programa de Formação de Auditor Estadual de Controle Externo 2016, para os 26 novos 
auditores, conforme planejamento elaborado por orientação do modelo de gestão compartilhada adotado pelo 
Conselheiro Presidente, Waldir Neves Barbosa, e também contempla servidores do quadro efetivo para 
atualização de conhecimentos.  
O objetivo curso foi o de proporcionar uma ampla visão dos principais aspectos relacionados à gestão 
orçamentária e financeira. Identificar e compreender os principais dispositivos legais que regem o processo 
orçamentário no Brasil. 
 

 
• Disponibilizar uma ampla visão dos principais aspectos da gestão orçamentária; 
• Disseminar conhecimento aos servidores, os capacitando para utilização dos principais dispositivos legais 
que regem o processo de orçamento no Brasil. 
 
 

6. PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA NOVOS 
AUDITORES 

 

No período de fevereiro a abril de 2016 o TCE-MS, através da 
ESCOEX, deu inicio ao Programa de Formação para os 34 novos 
auditores estaduais de controle externo, convocados após 
aprovação no concurso realizado em 2013. No programa de 
formação foram abordados temas como: Introdução ao TCE, 
Planejamento do TCE e a atuação desta nova Gestão, 
Regimento Interno da Corte de Contas, instrumentos de 
fiscalização, sistemas entre outros, para que os novos 
auditores tenham a capacitação necessária para desenvolver 
suas atividades. 

A última semana do Programa de Formação para os novos auditores estaduais de controle externo, o 
Conselheiro Presidente, Waldir Neves Barbosa convocou os servidores a realizar um compromisso com a 
sociedade, através de seu trabalho, para que juntos, possam contribuir na melhoria da gestão pública, e 
consequentemente, na qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. 
Os novos auditores estaduais de controle Externo do TCE-MS receberam no dia 13 de abril, os certificados de 
conclusão do Programa de Formação realizado pela ESCOEX. 
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• Capacitação dos novos Auditores de controle externo; 
• Integração dos novos Auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; 
• É fazer com que o recurso público seja transformado em serviço de qualidade para sociedade. 
 
 

7. REGULAMENTAÇÃO PARA ESTÁGIO PROBATÓRIO  
 

Com aprovação por unanimidade pelos Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-
MS) na Sessão do Pleno no dia 24 de fevereiro, presidida 
pelo Conselheiro Waldir Neves Barbosa o Projeto de 
Resolução que altera e regulamenta os procedimentos e 
define critérios para Avaliação de Desempenho dos 
servidores durante o período do estágio probatório. 
De acordo com a Resolução aprovada, foi considerada a 
necessidade de uniformizar e definir períodos fixos, para 
início de realização das etapas e procedimentos de avaliação 
dos servidores em estágio probatório, e estabelecer o 
calendário anual, para unificar as datas de início de cada fase 

para tornar mais ágil e eficiente os trabalhos dos agentes operadores do Sistema de Avaliação de Desempenho 
dos servidores em estágio probatório. 
 

 
• Uniformização dos períodos; 
• Avaliação dos servidores em estágio probatório. 
 
 

Março/2016 
 

8. PROJETO FISCALIZAÇÃO NA ARRECADAÇÃO - 
ISS/IPTU 

 

Durante a Sessão do Pleno do TCE-MS, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o anteprojeto de 
Resolução proposto pelo Conselheiro Presidente, Waldir Neves Barbosa, que altera dispositivos da Resolução 
TC-MS nº 24 de 09 de Dezembro de 2015, quanto à fiscalização dos atos que envolvam a arrecadação da 
receita pública, bem como àqueles que se refiram à sua renúncia, nos termos do artigo 77 da Constituição 
Estadual. 
Estão incluídas na Resolução nº 36, publicada no dia 07 de Abril no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS a 
previsão, a arrecadação, e a renúncia de receitas públicas; dentre outras. 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Diretoria Geral, com fulcro no Art. 5º 
da Resolução nº 24/2015 de 09 de dezembro de 2015, comunicou aos jurisdicionados e às empresas 
prestadoras de serviços no ramo que os leiautes estão disponíveis no Sistema LRF – Transparência desde 08 de 
Abril de 2016. 
 

 
 Conferir à fiscalização exercida pelo Tribunal Maior eficácia, eficiência e efetividade, no que diz respeito 
às receitas públicas municipais, além de adequar as informações técnicas inseridas na Resolução nº 24, de 09 
de Dezembro de 2015. 
 
 

9. BIBLIOTECA DA ESCOEX  
 

A Biblioteca da ESCOEX disponibilizou através do 
portal do TCE 
(http://siabi.tce.ms.gov.br/Telas/w_ver_bib_primei

ro.php) seu acervo de livros, periódicos (técnicos e 
jurídicos) para acesso, consulta, reserva ou 
renovação 
 



 

75 
 

 
Agilidade no acesso ao acervo da biblioteca da ESCOEX, na reserva e renovação.  
 
 

10. CAMPANHA PARA OTIMIZAR O USO DE ÁGUA  
 

Foi lançado no dia 22 de março, “Dia Mundial 
da Água” uma campanha para estimular os 
servidores, no trabalho e em casa, a otimizar o 
uso de água de forma, cada vez mais 
sustentável. Foi distribuída a todos os 
servidores do TCE-MS uma SQUEEZE (Garrafa 
d’água). De acordo com o Presidente um 
servidor usando SQUEEZE promove, por ano, 
economia de 1.200 copos descartáveis. “Este 
hábito saudável sendo adotado por nossos 
servidores, pode gerar uma economia de R$ 
19 mil reais ano para o Tribunal e ainda evitar 
o descarte de um milhão de copos usados”. 
 
 

 
• Ganho financeiro e ambiental; 
• Conscientização; 
• Sustentabilidade. 
 
 

11. COMISSÃO DE ÉTICA DO TCE-MS  
 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul, Conselheiro Waldir Neves, designou no dia 
28 de março, através da Portaria TC-MS n° 09/2016, os 
servidores para compor a Comissão de Ética do TCE-MS, 
em atendimento ao artigo 22 do Código de Ética dos 
servidores, aprovado pela resolução Normativa n° 73, de 
26 de Maio de 2012. 
Os servidores designados para comporem a Comissão de 
Ética do TCE são: Maria da Glória Gonçalves Nogueira, 
Assessora administrativa I; Eliana Costa Lopes, Técnica de 
Controle Externo; e Glaucio Hashimoto, Assessor de 

Conselheiro. Tendo como membros suplentes os servidores Carlos Roberto Marchi, Chefe I; Elaine Gois dos 
Santos Gianotto, Assessora de Gabinete; e Priscila Ocariz de Barros, Auditora Estadual de Controle Externo, 
para o exercício de dois anos. 
 

 
 Transparência na conduta, e a idoneidade de postura, notadamente em razão da missão, da visão e dos 
valores a que se propõe para a consecução dos objetivos, que promovem o aperfeiçoamento da Ética como 
valor singular dos servidores públicos na prestação dos serviços aos jurisdicionados. 
 
 

12. CONVÊNIO TCE-MS E UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  
 

Além dos cursos de aperfeiçoamento que são constantemente oferecidos aos servidores, por meio da ESCOEX, 
o TCE-MS firmou um convênio com a faculdade Estácio de Sá de Campo Grande-MS para oferecer aos 
servidores efetivos e comissionados a oportunidade de fazer o curso de graduação em contabilidade, com até 
30% de desconto no valor das mensalidades. 
 

 
 Aprendizado e aperfeiçoamento com menor custo. 
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13. CURSO NORMAS E PRÁTICAS DE AUDITORIA 
APLICÁVEIS AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL 

 

Mais uma vez visando à capacitação dos servidores a ESCOEX ofereceu o Curso “Normas e Práticas de Auditoria 
aplicáveis aos Tribunais de Contas do Brasil”, com carga horária de 25 horas/aula, realizado entre os dias 14 e 
17 de março no Auditório da Escola. 
 

 
 Capacitação de novos servidores. 
 
 

14. LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA E GESTÃO EM 
SAÚDE  

 

O TCU vem realizando, sistematicamente, fiscalizações 
(levantamentos de auditoria) para conhecer melhor a situação da 
governança no setor público e assim estimular essas organizações 
a adotarem as boas práticas de governança, diante disso, o 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) em 
um trabalho de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da 
União (TCU), desenvolveu um Levantamento de Governança e 
Gestão em Saúde - ciclo 2016. 
 

 

 
 Incentivar a mudança de comportamento dos atores governadores, prefeitos, secretários estaduais e 
municipais de saúde, membros dos conselhos estaduais e municipais de saúde nas políticas públicas de saúde 
em todo o país. 
 
 

15. VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO NOVO PLANO DE 
CARGOS E CARREIRA DO TCE-MS 

 

Todos os assuntos relativos ao anteprojeto de Lei foram discutidos com a Diretoria do Sindicato dos Servidores, 
analisados e aprovados pelos Conselheiros e só então encaminhado para a Assembleia Legislativa. 
A votação aconteceu na sessão realizada no dia 23 de março, sendo aprovada por unanimidade pelos 
deputados. Após o resultado, o projeto seguiu para uma segunda apreciação pelos parlamentares, prevista 
para o dia vinte e novo do mês de março atendendo o rito do Poder Legislativo. 
Entre as propostas encaminhadas pelo TCE-MS no projeto está à redução de 28 para 22 anos, tempo para os 
auditores alcançarem o ápice da carreira, a reclassificação dos servidores, em relação a sua nomenclatura. 
 

 
 Novo Plano estão á criação de instrumentos para o exercício da meritocracia na administração de 
pessoal; implantação de novos critérios para a progressão funcional e aperfeiçoamento no sistema de 
gratificação. 
 

16. E-CONTAS (FASE 03)  
 

Dando continuidade ao projeto piloto para recebimento on-line, de forma complementar, das prestações de 
contas anuais pelo sistema LRF-Transparência, foi iniciado no dia 01 de Abril, o recebimento do Orçamento 
Programa exercícios 2015 e 2016 e Contas de Gestão e de Governo exercício de 2015 de todos os municípios 
sul-mato-grossenses. 
Ao final desta face, espera-se que tanto o sistema do TCE/MS quanto o dos jurisdicionados estejam 
devidamente testados e aptos ao recebimento e envio exclusivamente de forma on-line. 
 

 
• Modernização e aperfeiçoamento do Sistema LRF, ratificando o compromisso qualidade dos documentos 
recebidos; 
• Compromisso com sustentabilidade; 
• Simplificação, agilidade e segurança na prestação de contas; 
• Acesso rápido e fácil às informações de prestações de contas da administração pública; 
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17. REDE DE ESCOLA DE GOVERNO 
 

A Conselheira e Diretora da Escola de Contas 
assinou a integração da ESCOEX na Rede de 
Escolas de Governo (REGOV-MS). O Governo 
do Estado por meio da Fundação Escola de 
Governo (ESCOLAGOV) formalizou a criação 
da REGOV-MS que terá como formação o 
centro de instituições de escolas de governo 
de Mato Grosso do Sul. 
Foram realizadas palestras com os seguintes 
temas: Informações em Ondas; A Importância 
do Gestor; Escolas de Governo e a 
Profissionalização do Servidor Público; Gestão 
Pública no Estado e Legislação para 

Credenciamento de Escolas de Governo. 
 

 
 Profissionalização e qualificação do servidor. 
 
 

18. SISTEMA BI - GESTÃO ESTRATÉGICA DA 
INFORMAÇÃO- PAINEL DE CONTRATOS 

 

Painel de Contratos é uma nova funcionalidade da 
ferramenta de informação estratégica Resultados e  
Celeridade que permite ao tribunal identificar a 
quantidade de contratos autuados por ano e o valor total 
destes contratos, além de consultar valores de cortes para 
definir prioridades nas análises destes contratos.  
 
 

 

 Informação de contratos autuados no TCE/MS por ano; 

 Possibilidade de definição de prioridade e uma estratégia para análise de processos 
 
 

19. SISTEMA BI - RELATÓRIO DE INDICADORES DE 
DESEMPENHO DAS ÁREAS 

 

 Relatório mensal que contém vários indicadores de desempenho da área 
como índice de estoque, análises geradas, intimações geradas, entre 
outros.  
 

 

 Disponibilidade, em um só relatório, de vários indicadores de gestão; 

 Agilidade na tomada de decisão gerencial; 

 Insumo para o planejamento anual e mensal da área. 
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20. BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA DO CONTROLE 
EXTERNO 

 

O Boletim tem a finalidade de divulgação das decisões colegiadas proferidas pelo 
TCE-MS mais relevantes, um trabalho de coleta das decisões junto à Secretaria das 
Sessões.  
Assim, os jurisdicionados poderão ter um conhecimento mais amplo acerca do 
posicionamento da Corte em razão de determinada matéria, de forma mais célere. 
A partir de março/2016, mensalmento será publicada a versão do Boletim: 

 1ª Edição em Março/2016 referente a dezembro/2015 a fevereiro/2016. 

 2ª Edição em Abril/2016, referente a março/2015 e abril /2016. 

 3ª Edição em Maio de 2016 e referente a este mês/ano. 

 4ª Edição em junho 2016 e referente a este mês/ano. 

 5ª Edição em julho 2016 e referente a este mês/ano. 

 6ª Edição em agosto 2016 e referente a este mês/ano. 

 7ª Edição em outubro 2016 e referente a este mês/ano. 
 

 
• Transparência; 
• Otimização  do conhecimento do posicionamento das cortes superiores que tenham relação direta com o 
Controle Externo; 
• Alinhamento com as diretrizes do Novo Código de Processo Civil. 
 
 

Abril/2016 
 

21. PORTAL DE NORMAS E JURISPRUDÊNCIA (FASE 2) 
 

O Portal de Jurisprudência disponibiliza todos os 
Acórdãos e Decisões dos processos julgados pela 
Corte de Contas e publicados em Diário Oficial desde 
2009, bem como as Súmulas, Boletins de 
Jurisprudência e Pareceres - C. 
Também permite com a nova funcionalidade a 
possiblidade de consultar os diários oficiais dos 
Jurisdicionados em um só lugar, permitindo: a 
Pesquisa Textual que antes não era possível nem 
mesmo nos portais eletrônicos dos próprios 

jurisdicionados. 
 

 

 Agilidade na recuperação das decisões por meio de Pesquisa Textual; 

 Independência de convênios com terceiros para consulta de atos deliberativos; 

 Possibilidade de referenciar atos deliberativos em outros documentos oficiais. Ex.: Link do Acórdão no 
diário oficial do TCE/MS; 

 Agilidade para disponibilizar novas edições do Boletim de Jurisprudência. 
 
 

22. CARTILHA DE TRANSMISSÃO DE FINAL DE MANDATO 
E INÍCIO DE MANDATO  

 

 
No dia 06 de abril os Conselheiros do TCE-MS aprovaram em Sessão do Pleno a Resolução nº 37 a Cartilha de 
Encerramento e Transição de Mandato, que contém todas as orientações aos gestores públicos sobre as 
eleições municipais que acontecem ainda este ano. 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal postula o 
equilíbrio das contas públicas por meio de uma 
gestão responsável que evite o endividamento 
público. Em relação ao último ano de mandato do 
gestor, a LRF e a Lei Eleitoral tem proibições 
específicas. Dessa forma, para que a moralidade 
pública seja preservada o gestor não pode onerar 
os cofres públicos no seu último ano de mandato, 
de modo que para uma nova gestão haja a 
transferência de responsabilidade pelo 

adimplemento de obrigações assumidas. 
Conta ainda na Resolução nº 37 que durante os últimos 180 dias do mandato dos Prefeitos e Presidentes de 
Câmaras (entre 05 de julho e 31 de dezembro), os gastos com pessoal dos poderes legislativo e executivo não 
poderão ser aumentados, sendo considerados nulos de pleno direito os atos que resultarem em acréscimo, 
conforme dispõe o parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar nº 101/2000. 
 

 
 Orientar os gestores públicos municipais quanto à gestão das contas públicas no último ano de seus 
respectivos mandatos. 
 
 

23. INTEGRAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DO TCE-MS 
COM O FINANCEIRO DO ESTADO DE MS  

 

Esta integração permite o controle interno dos lançamentos contábeis do TCE-MS. 
 

 
 Maior agilidade e acesso aos dados financeiro-contábeis. 
 

24. COLETÂNEA DE ESTUDOS DE DIREITO FINANCEIRO  
 

O TCE-MS lançou no dia 27 de Abril, após a Sessão do Pleno, a 
“Coletânea de Estudos de Direito Financeiro”, contendo as 
palestras realizadas no 2º Congresso Internacional de Direito 
Financeiro que ocorreu no mês de Maio de 2015 no Tribunal 
de Contas.  
O lançamento contou com a presença do idealizador do 
Congresso, o doutor em Direito pela Universidade de São 
Paulo (USP), Francisco Pedro Jucá, que, além de fazer a 
apresentação da Coletânea, abordou em palestra o tema: 
“Pedaladas Fiscais”. Na oportunidade, ele conclamou aos 

auditores estaduais de controle externo e servidores do TCE presentes, que busquem a eficiência dos gastos 
com o dinheiro público, como vem fazendo a atual gestão compartilhada do Conselheiro Waldir Neves e 
Conselheiros. 
 

 
• Mostrar que o direito financeiro necessita de uma Maior e mais ampla difusão para que a sua ciência 
possa ser aperfeiçoada; 
• Contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país; 
• Orientação para a boa gestão pública 
 
 

25. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016/2020  

 

No dia 06 de abril mais um passo importante foi dado com o início dos trabalhos para elaborar o Plano de Ação 
2016/2020 e estabelecer os indicadores de performance. 
Através do Planejamento Estratégico foram elaboradas a Missão, Visão, Valores, Análise do Ambiente, 
Objetivos Estratégicos e o Plano de Ação. 
O objetivo é o de compreender o nosso papel no Planejamento Estratégico do TCE-MS, entender o porquê 
planejar e as implicações futuras de decisões presentes que também passam por mudança no comportamento 
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e mentalidade. Como a sua Gestão é compartilhada, ou 
seja, ele conta com a participação efetiva de todos os 
Conselheiros, diretores, assessores, chefes de gabinetes, 
mas principalmente com o apoio dos servidores, a quem 
atribui o sucesso dos projetos e ações desenvolvidas. 
 

 
 Nortear as decisões futuras do TCE-MS com base na 
missão, visão e valores e monitoramento dos resultados 
através de indicadores de desempenho. 
 

 
 

26. SEMINÁRIO 50 ERROS MAIS COMUNS EM LICITAÇÕES 
– ANÁLISE DE CASOS  

 

A ESCOEX transmitiu no dia 29 de abril, no auditório, ao 
vivo, via internet, o Seminário sobre os “50 Erros mais 
comuns em licitações - Análise de Casos”.  
O seminário foi ministrado por Sandro Bernardes, 
professor da Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP) e analista de Controle Externo do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 
Foram abordados os erros mais comuns em licitações e 
suas repercussões, além das boas práticas para evitá-los e 
resolvê-los, com casos concretos, cláusulas de editais e de 
contratos, checklists elaborando o passo a passo dos 

procedimentos, com especial atenção para os entendimentos da jurisprudência e do TCU, além apresentar as 
falhas e os vícios que podem ser corrigidos e saneados, as formas de condução do saneamento, a 
responsabilidade dos agentes, bem como quais vícios levarão à nulidade da licitação e do contrato e suas 
consequências. O professor Sandro disponibilizou todo o material em arquivo digital. 
 

 
• Boas práticas para evitá-los e resolvê-los; 
• Expansão em conhecimento. 
 
 

27. TERMO DE COOPERAÇÃO DE FOMENTO ÀS COMPRAS 
PÚBLICAS  

 

A iniciativa é um reconhecimento aos gestores públicos que implementaram projetos para promover o 
desenvolvimento dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública. O TCE tem desenvolvido o 
trabalho de avaliar e fiscalizar as contas prestadas pelos municípios e assim o SEBRAE pode detectar os 
prefeitos que melhor vem desempenhando o seu trabalho perante a sociedade. 
Os gestores públicos serão capacitados para cumprir a legislação que prevê benefícios aos pequenos negócios; 
e haverá fiscalização, para que as normas sejam cumpridas. Durante o evento, TCE-MS, Governo do Estado, 
ASSOMASUL e o SEBRAE assinaram o “Termo de Cooperação de Fomento às Compras Públicas”. O acordo 
prevê a união de esforços para estimular a aplicação do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte nos municípios sul-mato-grossenses. 
 

 
 O acordo prevê a união de esforços para estimular a aplicação do Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte nos municípios sul-mato-grossenses. 
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28. VACINAÇÃO CONTRA GRIPE AOS SERVIDORES  
 

Como faz todos os anos o TCE-MS promoveu no dia 28 
de Abril uma tarde de vacinação contra o vírus 
Influenza. Segundo informações do Setor Médico do 
Tribunal, mais de 400 servidores foram imunizados. 
 

 
 Prevenção e qualidade de vida. 
 
 
 
 
 

 
 

29. REDUÇÃO NO CONSUMO DE TONER  
 

Ajustes na distribuição de impressoras e toners, gerando economia de aproximadamente 66% em comparação 
aos contratos celebrados em exercícios anteriores. Contrato anterior R$ 285.409,60 - Contrato atual R$ 
96.320,00. 
 

 
 Economia; 

 Melhoria na gestão pública dos contratos. 
 
 

Maio/2016 
 

30. SISTEMA E-PROTOCOLO  
 

O TCE-MS lançou o piloto do Sistema E-Protocolo em 
dezembro 2015 e em maio 2016 aumentou a 
participação de mais jurisdicionados permitindo o 
envio, via internet, de documentos para o TCE-MS. O 
sistema dará mais agilidade e facilidade no envio dos 
documentos e contribui diretamente para a 
Responsabilidade Ambiental, um dos três pilares da 
Sustentabilidade, prevista na gestão compartilhada 
pelos Conselheiros. 
Esse procedimento evita excesso de documentos em 
papel, além de obrigar que jurisdicionados, distantes 
geograficamente, venham até o Tribunal realizar a 
entrega de seus documentos ou os remetam via 
Correios. 
Os documentos digitais enviados serão 

automaticamente autuados pelo Tribunal e o usuário receberá em seguida o número do protocolo gerado pelo 
sistema E-Protocolo. A qualquer momento o jurisdicionado poderá visualizar as remessas enviadas para o TCE-
MS podendo, inclusive, realizar download dos arquivos por ele enviado. 
O E-Protocolo também possibilitará que o jurisdicionado identifique o número do processo gerado por sua 
remessa, facilitando o acompanhamento da situação desse processo em tramitação no TCE-MS.  
 

 
• Objetivando a diminuição do envio de documentos físicos pelo jurisdicionado; 
• Deixarão de ser impressas 4.665.000 folhas de sulfites, 622 árvores serão preservadas e economizaremos 
46.650.000 de litros de água. 
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31. LANÇAMENTO DO 1° CURSO EAD TCE-MS  
 

Lançada a Plataforma de Educação a Distância (EAD) que teve 
como seu primeiro evento, o curso “Conhecendo o Tribunal de 
Contas e o Controle Externo da Administração Pública”, com 
início no dia 17 de junho e encerramento dia 18 de julho, 
contando com 265 alunos, sendo que destes, 76 são 
servidores, 79 jurisdicionados e 110 da sociedade civil, seu 
lançamento contou com a participação de todos os 
Conselheiros. 
 
 

 
 Expansão da educação a distância na atualidade tem oferecido cada vez mais, um cenário favorável para 
o desenvolvimento e aprimoramento em muitas áreas do conhecimento. 

 Educação a Distância vem auxiliar de forma efetiva, os administradores públicos, adequando-se à 
realidade do ambiente profissional e possibilitando agilidade na busca do conhecimento técnico. 

 Oportunidade dos Jurisdicionados, universitários e da população conhecerem o funcionamento da Corte 
de Contas, sua composição e suas competências constitucionais. 
 
 

32. NOVO SITE DO TCE-MS  
 

O Novo Portal do TCE-MS integra uma metodologia atualizada de informações digitais com técnicas de 
WebDesigner  
O NOVO PORTAL DO TCE-MS CONTEMPLA:  

 Site da Auditoria; 

 Site da Corregedoria; 

 Site da ESCOEX; 

 Site da Jurisprudência; 

 Revista Eletrônica; 

 Portal do Jurisdicionado. 
 

 
 

 
 Disponibilizar um portal de acesso fácil a todos os conteúdos 
 
 

33. ASSINATURA DO CONVÊNIO - PROJETO DE OLHO NA 
SAÚDE 

 

O "Projeto de Olho na Saúde" tem origem no Termo de Cooperação 
Técnica celebrado entre o TCE-MS e a Secretaria Estadual de Saúde 
SES/MS. A Resolução nº 45/2016 instituiu no âmbito do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul a obrigatoriedade do envio da 
gestão financeira dos recursos da Assistência Farmacêutica Básica. 
Assim, as Secretarias de Saúde deverão encaminhar quadrimestralmente 
às informações sobre movimentação financeira dos recursos para 

aquisição de medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica Básica para acompanhamento e avaliação 
constante do TCE-MS. O não cumprimento da resolução implicará na aplicação de multa. 
Dando prosseguimento ao "Projeto de Olho na Saúde", o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, 
por intermédio da Diretoria Geral de Modernização (DGM), disponibilizou aos jurisdicionados o Manual do 
Usuário, o modelo de Planilha e as instruções para envio da prestação de contas referente ao elenco de 
medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica Básica no Mato Grosso do Sul. 
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• Programa para apontar indicadores de qualidade no setor da Saúde; 
• Aprimoramento da gestão pública, o combate à corrupção, os desvios, desperdícios e a aplicação ineficaz 
dos recursos públicos. 
 
 

34. PUBLICAÇÃO DA POLÍTICA E MANUAL DE GESTÃO DE 
RISCOS  

 

Foi publicado no Diário Oficial do TCE-MS as Resolução nº 40 e 41 que aprovam, 
respectivamente, a Política de Gestão de Riscos e Manual de Gestão de Riscos 
Corporativos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, a 
implementação da Gestão de Risco tem por objetivo orientar os processos de 
identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos 
inerentes às atividades desta corte de contas, incorporando a visão de riscos à 
tomada de decisões estratégicas, em conformidade com as melhores práticas 
de mercado, gerando assim valor para todas as suas partes interessadas. 
Para tal feito foi adotado as melhores práticas de gestão, dentre as quais, para 
a instituição de uma política de risco eficiente para os Tribunais de Contas, o 
estabelecido nas normas 9130 (Principles of entity risk management in the 
public sector) e 9100 (Guidelines) da International Organization of Supreme 
Audit Institutions – INTOSAI, todas de 2009, e nas diretrizes do Programa 
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC), de 2015.  
O manual de Gestão de Risco do TCE-MS está baseado na norma ABNT NBR ISO 

31000:2009, que é o consenso mundial em Gestão de Riscos e é publicada pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, que está alinhada com a Legislação Brasileira. 
 

 
 Nortear as decisões futuras do TCE-MS e dos jurisdicionados de modo a diminuir gastos, aproveitar 
oportunidades e otimizar as informações para a tomada de decisão. 
 
 

35. I FÓRUM DE DIREITO, ÉTICA E COMBATE À 
CORRUPÇÃO 

 

O TCE-MS realizou nos dias 4, 5 e 6 de Maio de 2016 o I 
Fórum de Direito, Ética e Combate à Corrupção, no 
Plenário Conselheira Celina Martins Jallad do TCE-MS, 
tendo como público alvo os diversos órgãos de controle, 
sociedade civil, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Conselheiros, Técnicos e Analistas de Controle Externo, 
Contadores, Administradores Públicos, Ordenadores de 
Despesas, Controle Interno, Assessorias Jurídicas, 
Secretários da Estrutura Administrativa, Advogados 
Públicos e Privados, dentre outros.  
O Fórum foi Uma mensagem clara, direta e objetiva. Esse é o legado deixado para autoridades, instituições e 
profissionais que participaram do I Fórum.  
 

 
 O evento, com renomados palestrantes, colocou no centro das discussões, temas que instigaram uma 
plena reflexão sobre a realidade brasileira e a necessidade da união de todos em prol de ações que contribuam 
para que a gestão pública atue de acordo com as expectativas da sociedade. 
 
 

36. CURSO APOSENTADORIA E PENSÃO DOS REGIMES 
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NA VISÃO DOS TC’S 

 

O curso “Aposentadoria e Pensão dos Regimes Próprios de Previdência Social na Visão dos Tribunais de Contas” 
foi realizado nos dias 12 e 13 de Maio, na ESCOEX, sendo destinado aos jurisdicionados e aos servidores do 
TCE-MS. 
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Ministrado pelo Instrutor e Especialista em Consultoria Geral pela Universidade Federal da Paraíba, Dr. João 
Araújo Magalhães Filho, o curso teve como objetivo principal oferecer conhecimentos que possibilitem a 
certeza do procedimento correto nas atividades desenvolvidas diariamente pelo participante, com a finalidade 
de aprimorar a qualidade dos trabalhos face às constantes fiscalizações dos Órgãos de Controle Interno e 
Auditorias Externas dos Tribunais de Contas; O curso contou com a presença de 84 inscritos, sendo 46 dos 
jurisdicionados e 38 servidores do Tribunal.  
Alguns dos temas abordados foram: Requisitos Temporais Exigidos na Aposentadoria; Cálculos e Reajustes dos 
Proventos; Abono de Permanência e Pensão Civil com base na CF/88 e Emendas Constitucionais, dentre outros. 
 

 
• Debater e orientar; 
• Oportunidade de expandir conhecimentos; 
• Economia por não necessitar que um serviço seja refeito; 
• Aprimorar a qualidade dos trabalhos de fiscalizações dos Órgãos de Controle Interno e Auditorias 
Externas dos Tribunais de Contas. 
 
 

37. CURSO TÓPICOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A ESCOEX realizou de 18 de abril a 23 de Maio o curso “Tópicos em Língua Portuguesa”, voltado a todos os 
servidores do TCE-MS. 
O curso, ministrado pela professora Raquel Maria Carvalho Naveira, teve como objetivo proporcionar aos 
participantes o domínio das normas e estrutura da Língua Portuguesa com aulas expositivas e dinâmicas sobre 
o novo acordo ortográfico, pontuação, acentuação, casos de concordância nominal e verbal, regência nominal 
e verbal, as figuras de linguagem, a partir de textos variados. 
 

 
• Capacitar os servidores no domínio das normas e da estrutura da Língua Portuguesa. 
 
 

38. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

O Presidente do TCE-MS, Waldir Neves Barbosa, 
juntamente com outros Presidentes de 34 Tribunais de 
Contas assinaram em março de 2016 o Termo de Adesão ao 
acordo de cooperação técnica e operacional para 
monitoramento das ações do Plano Nacional de Educação 
(PNE) 2014/2024 (Lei Federal nº 13005/2014) e da Lei de 
Transparência. 
Para definir ações para fiscalização do cumprimento do 
Plano Nacional de Educação, a Conselheira Marisa Serrano, 
Diretora da ESCOEX, reuniu-se no dia 12 de Maio com o 
grupo de Estudos dos Planos de Educação, composto por 

servidores da Escola Superior do TCE-MS e auditores estaduais de controle externo das inspetorias, para 
padronização dos procedimentos quando das fiscalizações. 
Este grupo especializado, dentro de cada Tribunal, é responsável por estudar as metas e estratégias dos Planos. 
Os esforços para o cumprimento da parceria também levarão em conta a Resolução ATRICON nº 03/2015, que 
aprovou as diretrizes de controle externo relacionadas à temática “Controle externo nas despesas com 
educação”. 
 

 
• Fiscalização da aplicação dos recursos destinados à educação; 
• Sanção a gestores públicos que não se comprometem com as ações dos planos de educação; 
• Estabelecer a padronização da metodologia de fiscalização, o estímulo à transparência em relação aos 
recursos investidos em educação. 
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39. PROJETO CONHECENDO O TCE-MS 
 

A primeira edição do projeto “Conhecendo o TCE-
MS”, que ocorreu no dia 11 de Maio, visa realizar 
ações para que a comunidade acadêmica conheça o 
Tribunal, bem como suas principais atividades 
desenvolvidas, projetos, ações, estrutura 
organizacional e suas instalações físicas.  
Nesta primeira visita, participaram da visita à Corte de 
Contas, um grupo de 63 acadêmicos e professores do 
curso de Direito da UNIDERP. Na ocasião os alunos 
puderam fazer um tour em todas as dependências do 
TCE-MS, para conhecer a estrutura física do prédio, e 
logo após, assistiram a Sessão do Pleno, ocasião em que o Presidente Waldir Neves e os demais Conselheiros, 
analisaram os processos de prestações de contas dos jurisdicionados. 
Por meio de agendamentos para estudantes do Ensino Médio e Universitários, estão previstas palestras rápidas 
e descontraídas, desenvolvidas por uma equipe treinada, que visitará escolas e universidades públicas e 
privadas de forma a levar ao conhecimento do papel institucional do TCE-MS.  
 

 
• Trabalho de aproximação com a sociedade, pedagógico, preventivo e efetivo. 
• Atender ao novo modelo de gestão compartilhada, na busca pela transparência e com o objetivo de levar 
informações sobre o papel desempenhado pela Corte de Contas junto à sociedade. 
 
 

40. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO TCE-MS 
 

Foi entregue o Relatório de Atividades do Exercício de 2015, conforme 
previsto no § 5º do artigo 77 da Constituição Estadual e no inciso VI 
do art. 9º da Lei Complementar nº 160/2012 (Lei Orgânica do TCE-
MS), que retrata os principais resultados, mudanças e 
encaminhamentos do período. O Relatório foi enviado a Assembleia 
Legislativa em cumprimento aos dispositivos citados  
Além dos números demonstrados no presente relatório, a atual 
gestão tem atuado fortemente no sentido de modernizar o Tribunal, 
por meio de importantes investimentos em tecnologia da informação 
e capacitação profissional. De um total de 108 ações de modernização 
e gestão do TCE-MS em 2015, 53 já foram concluídas e 55 estão em 
andamento. Destaca-se neste período a atuação preventiva, ou seja, 
uma postura de Tribunal Educador e aliado do bom gestor. 
 

 

 
• Transparência; 
• Maior efetividade nas ações do Tribunal; 
• Aumento da produtividade e eficiência na gestão; 
• Combate ao desperdício e mau uso dos recursos públicos. 
• Consolidação dos resultados atingidos pelas ações implementadas no ano de 2015. 
 
 

41. TCE-MS FORTALECE PARCERIA COM O TCE-SP 
 

No dia 25 de Maio, em visita ao TCE-SP, o Conselheiro e Presidente do TCE-MS Waldir Neves Barbosa dialogou 
com o Presidente do TCE-SP, Conselheiro Dimas Ramalho, a respeito de novas parcerias e ferramentas que 
venham a contribuir nos 172 projetos e ações em andamento na Corte de Contas do MS. 
Durante visita, foi acertada uma agenda de reuniões entre técnicos das Instituições para analisar e identificar 
ferramentas e sistemas que possam ser compartilhados para melhoria das gestões nos dois Estados, com 
possibilidade de ser estendido a outras Cortes de Contas do País. 
Participaram da reunião técnica: Flávio Borghelesi - chefe de Gabinete da Presidência TCE-SP; Nelson Brandão - 
chefe de Gabinete da Presidência TCE-MS; Conselheiro Waldir Neves Barbosa - Presidente do TCE-MS; 
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Conselheiro Dimas Ramalho - Presidente do TCE-SP; Orion Francisco Marques Riul - Procurador Titular da 
Presidência do TCE-SP.  
 

 
• Modernização do sistema; 
• Troca de experiência e ferramentas; 
• Fortalecer, Ampliar e dar ainda mais celeridade ao controle externo; 
• Comprometimento em agir de acordo com as normas legais e constitucionais. 
 
 

42. NOVO PORTAL DO JURISDICIONADO 
 

O novo Portal do Jurisdicionado e-CONTAS foi lançado em 16/11/2016 e reúne em um único local todos os 
sistemas, recursos, downloads e demais informações de interesse dos gestores públicos, com layouts e 
manuais padronizados, trazendo um novo conceito de relacionamento entre TCE/MS e jurisdicionado. 

 
 

 
 Mais praticidade, 

 Padronização; 

 Rapidez; 

 Comodidade no acesso as informações necessárias para execução de suas obrigações junto ao Tribunal. 
 
 

Junho/2016 
 

43. I FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA 
 

O I Fórum de Gestão Pública é uma realização do TCE-
MS em parceria com o Conselho Regional de 
Administração (CRA-MS); Controladoria Geral da 
União (CGU); Governo do Estado de MS e 
ASSOMASUL. 
O Fórum de Gestão Pública realizado na Corte de 
Contas reuniu 20 prefeitos, secretários municipais de 
fazenda, Presidentes de Câmaras Municipais e 
Vereadores representando os 79 municípios, e 
autoridades de outras instituições. 
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 Orientar os agentes públicos municipais acerca das condutas a serem adotadas nesse período, 
especialmente as estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os procedimentos a serem 
seguidos pela atual e futura gestão na transição de mandato. 
 
 

44. PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Foi realizado dia 03 de junho evento para apresentar o 
“Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos 
Sólidos”, que conta com o apoio do Ministério Público 
Estadual, ASSOMASUL, Assembleia Legislativa e do 
Governo do Estado; contando com o comparecimento 
de 44 dos 79 gestores municipais, dos Conselheiros do 
TCE-MS, do secretário de Estado de Meio Ambiente, do 
Presidente da Assembleia Legislativa, o Procurador 
Geral do MPE-MS, do Procurador Geral do MPC-MS, e 
do Presidente da ASSOMASUL além de secretários 
municipais que elogiaram a proposta. 

O “Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos dos Jurisdicionados do TCE-MS” vai verificar a 
atual situação da gestão operacional dos serviços relacionados aos resíduos sólidos e quantificar valores 
cobrados para tais serviços, criando uma base de referencia de custos.  
A proposta das Instituições estabelece um horizonte de 20 anos, como prazo para que os municípios possam 
atingir os objetivos, com custos para implantação e operação do aterro sanitário; custos com implantação e 
operação de Usinas de Triagem de Resíduos (UTR) custos com implantação e Operação de Estações de 
Transbordo e custo com os Transbordos dos resíduos até a cidade Sede, por meio de consórcios, estimular 
parceria com a iniciativa privada. 
 

 
• Buscar alternativas para extinção dos lixões e implementação da Lei de Resíduos Sólidos. 
• Comprometimento com o meio ambiente; 
• Melhoria da qualidade de vida da sociedade; 
• Promoção do desenvolvimento sustentável e da ecoeficiência; 
 
 

45. LANÇAMENTO DO LIVRO INDICADORES DA SAÚDE 
 

Foi lançado no dia 29 de junho, após a Sessão do Pleno, o livro “Indicadores de Saúde – informações sobre 
saúde nos municípios”, o quarto volume da série Transparência. O livro foi elaborado pela equipe da 
Coordenadoria do Núcleo de Pesquisa da ESCOEX. 

A importância do livro vem ao encontro da contribuição 
que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) pode 
oferecer ao Governo do Estado e aos municípios, o 
investimento na qualidade e agilidade do Controle 
Externo, e também ser um auxílio aos jurisdicionados 
para a realização de uma boa governança. Com a 
publicação na área da saúde, o TCE-MS estará dando 
continuidade aos levantamentos dos indicadores que 
podem oportunizar aos gestores uma melhor avaliação 
da área em questão, proporcionando finalmente à 

sociedade um melhor resultado do serviço prestado. A publicação é organizada em torno de três eixos que 
balizam o assunto, sendo: informações financeiras, rede assistencial e indicadores de saúde.  
 

 
• Medir a qualidade dos gastos municipais e avaliar as políticas públicas do gestor municipal; 
• Melhorar a qualidade da prestação de serviços na área da saúde no Estado; 
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46. LANÇAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA 
DESTAQUE MS 

 

Foi lançado no dia 29 de junho o “Programa Prefeitura Destaque MS” que tem por finalidade elencar 
anualmente os municípios de todo o Estado de Mato Grosso do Sul com gestão eficiente e efetividade nos 
resultados comprovados de desenvolvimento econômico, ambiental e social do município.  
O “Programa Prefeitura Destaque MS” se baseia em quatro pilares: avaliação na transparência, com 
informações da CGU e MPF; avaliação pelo Índice Geral de Governança do TCU e a qualidade nas informações e 
documentos enviados ao TCE-MS. 
TCE-MS continua medindo o desempenho e boas práticas com os gastos públicos dos municípios através do 
IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal um dos quatro pilares do Programa Prefeitura Destaque. 
O IRB – Instituto Rui Barbosa publicará em novembro, após as eleições, um anuário contendo a listagem de 
todos os municípios do Brasil com suas respectivas pontuações, ou seja, será publicado um ranking de todos os 

municípios brasileiros.  
 

 
• Proporcionar aos municípios Indicadores de Gestão; 
• Auxiliá-los na eficaz realização do seu propósito, na identificação 
de pontos de melhoria e na otimização dos serviços prestados, em 
prol da sociedade sul-mato-grossense. 
• Identificação de pontos de melhoria e na otimização dos serviços 
prestados; 
• Medir o desempenho e a boa prática com os gastos públicos de 
cada município. 

 
 

47. INTERATIVIDADE DO DIÁRIO OFICIAL DO TCE-MS  
 

 
Já está em operação a nova funcionalidade do Portal de 
Normas e Jurisprudência que permite, através de um link, 
no Diário Oficial do TCE-MS, o acesso a integra de um 
acórdão; com esse novo recurso qualquer cidadão tem 
acesso ao texto completo do acórdão não ficando limitado 
apenas ao resumo publicado no Diário Oficial. 
É relevante destacar que além do TCE-MS, essa 
ferramenta, até agora, está disponível também à 
sociedade em apenas mais quatro Tribunais de Contas do 

País: TCE-PB, TCE-GO, TCE-MG e no TCM-GO. 
 

 
• Divulgação das decisões colegiadas proferidas pelo Tribunal de Contas; 
• Transparência e Modernização dos meios de comunicação oficiais da Corte de Contas; 
• Consulta se torna mais rápida, fácil e segura para os jurisdicionados, advogados e público em geral. 
 
 
 

48. PALESTRA ENTENDENDO OS RESULTADOS FISCAIS 
 

A ESCOEX promoveu no dia 23 de junho a palestra “Entendendo os Resultados Fiscais”, ministrada pelo 
Assessor de Modernização da Gestão de Finanças Públicas da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de 
Janeiro, Paulo Henrique Feijó, contando com a participação de 100 servidores.  
No evento, o professor abordou sobre: Tópicos de Finanças, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Resultados 
Primário e Nominal, Teoria Geral de Resultados Fiscais e Critérios de Apuração.  
 

 
• Capacitação e entendimento dos conceitos de metas de Resultado Primário e Nominal e sua aplicação 
para melhoria da gestão, avaliando as contas públicas a partir de um ponto de vista menos fantasioso. 
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49. PALESTRA QUALIDADE E AGILIDADE NOS TRIBUNAIS 
 

As duas autoridades, Ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Marcos Bemquerer e Presidente da 
Associação dos Tribunais de Contas (ATRICON), Valdecir 
Pascoal, do Controle Externo, vieram ao Estado para 
conhecer as boas práticas aplicadas na avaliação das 
contas públicas, bem como trazer mecanismos eficazes 
de controle aplicado em outras unidades da federação. A 
atual gestão tem pautado as ações da Corte de Contas 
seguindo os critérios do programa (QATC). 
Na palestra “Qualidade e Agilidade nos Tribunais”, o 
Presidente da ATRICON, Conselheiro Valdecir Pascoal 
(TCE-PE), lembrou que o programa vem sendo executado 

desde o ano de 2010 e consiste numa série de projetos e ações visando ao aprimoramento do controle externo 
e à redução das assimetrias entre os próprios Tribunais. 
Com o tema “A Fiscalização Exercida pelos Tribunais de Contas”, o ministro do TCU, Marcos Bemquerer, 
abordou sobre a atuação preventiva e continuada em todas as etapas dos investimentos públicos, a fim de 
evitar desvios do dinheiro gerado pelos impostos que a sociedade paga: “o controle consiste em monitorar 
determinado variável com o intuito de compará-la a um dado patrão e, a partir dos resultados, implementar as 
ações devidas”. 
 

 
• Evitar desvios do dinheiro gerado pelos impostos; 
• Reconhecimento Nacional dos Projetos e Ações do TCE-MS; 
• Aprimoramento do controle externo e à redução das assimetrias entre os próprios Tribunais. 
 

50. PROJETO DE RESOLUÇÃO REGULAMENTA O ACESSO 
ÀS INFORMAÇÕES 

 

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado aprovou por unanimidade, com parecer favorável do Ministério 
Público de Contas (MPC-MS), no dia 29 de junho o Projeto de Resolução apresentado pelo Conselheiro 
Presidente, Waldir Neves Barbosa que Regulamenta o acesso às informações financeiras, contábeis, 
orçamentárias, operacionais e patrimoniais dos jurisdicionados, armazenadas eletronicamente. 
De acordo com a justificativa apresentada pelo Presidente na Resolução nº 43, publicada no Diário Oficial do 
TCE-MS nº 1.359, de 04 de Julho de 2016 – Página 8, o controle externo incumbido ao Tribunal ganha em 
eficiência quando realizado concomitantemente com a gestão do dinheiro público, previsto no art. 22, caput, 
da Lei Complementar Estadual nº 160 de 02 de janeiro de 2012; dinâmica de estruturação dos dados 
armazenados eletronicamente; e a necessidade de se obter com Maior precisão os dados necessários à 
realização do controle externo exercido pelo Tribunal. 
 

 
• Dinâmica de estruturação dos dados armazenados eletronicamente; 
• Maior precisão os dados necessários à realização do controle externo incumbido a esse Tribunal; 
• Tribunal ganha em eficiência quando realizado concomitantemente com a gestão do dinheiro público. 
 
 

51. PROJETO GIRALIVRO COMPLETA TRÊS ANOS 
 

A ESCOEX do TCE-MS comemorou no mês de junho os 
três anos de existência do “Giralivro”. Lançado em 
junho de 2013, com objetivo de garantir ao servidor a 
possibilidade de expandir os seus conhecimentos, por 
meio da diversificação e ampliação da Biblioteca, que 
até então possuía um acervo somente a assuntos 
técnicos e jurídicos; atualmente possui em seu acervo 
um total de 600 livros. O Giralivro é desenvolvido no 
método de escambo, e até o mês de junho de 2016 foi 
realizado um total de 350 escambos.  
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• Possibilidade de expansão de conhecimentos; 
• Casa cultural do servidor, onde ele poderá buscar conhecimento e saber. 
 
 

52. RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO DA 
CORREGEDORIA DO TCE-MS 

 

O Conselheiro e Corregedor Geral do TCE-MS, Iran Coelho das Neves apresentou ao Presidente da Corte de 
Contas, Waldir Neves Barbosa e Conselheiros no dia 29 de junho, o Relatório Anual de Desempenho do ano de 
2015 onde destaca que o Tribunal implementou, durante o ano, mudanças significativas na gestão de suas 
atividade-fim, com reflexo expressivo no aumento de sua eficiência operacional, medida através da avaliação 
do desempenho das seis Inspetorias de Controle Externo (ICE) e das especializadas de Atos de Pessoal e de 
Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente, que operam os instrumentos de fiscalização capazes de viabilizar o 

efetivo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. 
Segundo o Relatório, no ano de 2015, foram julgadas contas de gestão e de 
ordenadores de despesa, perfazendo um total de 9.052 decisões, as quais 
consideraram regulares 93% desses processos, que representou um aumento da 
ordem de 68% em relação aos julgamentos de 2014. Os atos decisórios editados em 
2015 estiveram apoiados, de forma indissociável, pelas ações das Inspetorias de 
Controle Externo, que fundamentaram 1.009 Deliberações do Tribunal Pleno, 3.711 
Acórdãos das Câmaras e 7.650 Decisões Singulares. 
Em 2015, foram aprovadas 176 proposições de impugnação de despesas ilegais 
realizadas por jurisdicionados, condenando-os a ressarcir ao ente ou à entidade 
prejudicada, num total estimado de R$ 9.900.000,00. As infrações, nesse ano, que 
resultaram na imposição de 2.762 multas, impondo o recolhimento de mais de R$ 

3.932.175,00, com equivalência a 445.627 UFERMS. Apurou-se que nos exercícios de 2014 e 2015 não há 
registro de ressarcimento por impugnações determinadas pelo Corpo Deliberativo do TCE, informa em seu 
relatório. 
 

 
• Aumento de sua eficiência operacional e o efetivo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. 
 
 

53. SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO PARA SERVIDORES 
 

Consolidando o compromisso com a transparência o TCE-MS implantou o ponto eletrônico, sistema que 
controla com precisão a frequência dos servidores. O mesmo ira fazer o controle por meio da impressão digital 
que identifica o exato momento de chegada e saída do servidor. Sendo de caráter obrigatório a todos os 
funcionários públicos em cargos efetivos, comissionados, cedidos e estagiários, realizando assim pleno controle 
a DGP; 100% dos servidores foram cadastrados e já utilizam o sistema.  
 

 
• Controle de administração; 
• Eficácia e Transparência perante a sociedade; 
• Informações em tempo real para os Recursos Humanos, agilizando assim seus processos. 
 
 

54. SÚMULAS ANOTADAS 2016 
 

A DGM, por meio de seu Departamento de Normas e 
Informação Jurisprudencial, divulgou o trabalho de análise da 
aplicação das 91 súmulas editadas por meio da Resolução 
Normativa nº 34 de 15 de dezembro de 1999, no cenário 
jurídico atual. 
As “Súmulas Anotadas – 2016” estão disponíveis no “Portal de 
Normas e Jurisprudência”, na aba “Publicações DNJ”, podendo 
também ser acessadas individualmente com suas respectivas 
anotações, na própria aba intitulada “Súmulas”. 
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• Oferecer ao público em geral acesso às decisões relevantes desta Corte e dos Tribunais Superiores que 
abordam os temas tratados em todas as súmulas, através da seleção de julgados pertinentes a cada súmula 
analisada, também são fornecidas dados úteis e a legislação correlata ao tema que mereçam a atenção do 
leitor, dentre outras razões, porque veiculam regras convergentes ou divergentes das súmulas do Tribunal; 
• Em todas as súmulas citadas contém anotações que destacam a importância de sua manutenção ou até 
mesmo informações que demonstrem que as mesmas encontram-se superadas. 
 
 

55. E-TCE VERSÃO 2.0 – TCE DIGITAL 
 

Foi lançado no dia 06 de Junho a nova 
versão 2.0 do sistema E-TCE do programa 
TCE Digital. Sistema on-line, que possibilita 
aos servidores o acesso a todas as 
ferramentas do TCE-MS em um único portal 
(login único), além de permitir a 
comunicação interna, por meio de salas de 
bate papo; bem como, acompanhamento 
da tramitação de processos, da 
documentação existente ou faltante; das assinaturas; e o gerenciamento 
dos chefes de setores, diretores e Conselheiros, sendo ainda, capaz de 
medir a produtividade de cada servidor. 
Os usuários do Sistema também receberam o aplicado E-TCE onde é 
possível consultar o andamento dos processos via celular. 

 
Para a utilização do novo sistema foram realizadas no período de 01/06 a 
17/06 as capacitações dos 
servidores do TCE/MS as novas 
funcionalidades do Novo e-TCE 
Digital. 
Foram 25 turmas e um total de 
269 servidores treinados. 
 

 

 
• Inovação tecnológica e sustentabilidade; 
• Modernização, economicidade e agilidade no processo de 
trabalho; 
• Economia de papel, deixando de imprimir 4,6 milhões de 
páginas, o que equivale à diminuição no corte de 622 árvores, e 
redução no consumo de 46,6 milhões de litros de água, 
impactando diretamente na questão ambiental. 
 
 
 

56. GESTÃO DE ATOS DE COMPRAS DOS 
JURISDICIONADOS 

 

O “Termo de Cooperação Técnica” é uma parceria 
firmada entre o TCE-MS e a Associação dos Municípios 
do Estado de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) e tem 
por finalidade, a união de forças entre os signatários 
para que os atos de compras governamentais, realizadas 
pelos Municípios do Estado sejam publicados e 
disponibilizados no Portal de Atos, disponível no Site do 
TCE-MS.  
O Portal de Atos permite ao Jurisdicionado gerenciar 
seus atos de compras por meio de armazenamento, 
publicação e recuperação destes atos. Possibilita a 

consulta destes atos pelo próprio Jurisdicionado, pelo Tribunal de Contas e pela sociedade. 
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 Automatizar a gestão de atos de compras dos jurisdicionados; 

 Promoção da transparência da gestão pública; 

 Enriquecimento da base de conhecimento do TCE/MS; 
 
 

Julho/2016 
 

57. CURSO DIREITO E POLÍTICA EM SHAKESPEARE 
 

A ESCOEX do TCE-MS ofereceu no dia 04 de julho a Oficina 
de Inverno “Direito e Política em Shakespeare”, 
ministrada pelo Auditor de Controle Externo do TCE-MS, 
Dr. Herbert Covre Lino Simão e pelo Procurador do Estado 
de Mato Grosso do Sul, Dr. Carlo Fabrizio Campanile 
Braga, que irão abordar a introdução à obra de Willian 
Shakespeare.  
 
O evento realizado em celebração aos 400 anos do 
renomado poeta, ator, escritor e dramaturgo Willian Shakespeare, contou com a participação de 50 servidores.  
 

 
• O papel cidadão no Estado; 
• Conhecimento e a análise da questão do bom Governo e da Justiça. 
 
 

58. PALESTRA O OVO DA SERPENTE 
 

A palestra “O Ovo da Serpente” foi realizada no dia 17 de julho e proferida pela Conselheira Doris de Miranda 
Coutinho, do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO), abordou as razões que levaram a corrupção a se 
alastrar pelo Brasil. 
A palestrante fez questão de enfatizar que a Constituição Federal determina que a transparência da gestão 
fiscal do governo, é assegurada pela ampla divulgação e o acesso público. Mas, que, além disso, a transparência 
deve se dar pelo incentivo à participação popular durante os processos de elaboração dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos, por meio da realização de audiências públicas: “O não cumprimento 
deste dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal faz com que as leis de planejamento aprovadas sejam 
elaboradas de maneira isolada, como verdadeiras ilhas de barganhas, especialmente as da União, pelo volume 
de recursos”. 
 
 

 
• Conhecimento e atingir a população, para que as pessoas intervenham de forma mais assídua na política, 
que entendam o momento em que o País vive e que peçam transparência, principalmente sobre as contas 
públicas. 
 

59. ACORDO PARA FORMAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE 
OUVIDORIAS 

 

Em cerimônia realizada no dia 01 de julho na sede da Procuradoria Geral do Estado, foi assinado o termo de 
cooperação entre as ouvidorias de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público Estadual para a criação da Rede 
Estadual de Ouvidorias. O Coordenador da Ouvidoria do TCE-MS, Álvaro Scriptore Filho, representando o 
Ouvidor do TCE-MS, Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, foi quem assinou o Acordo de Cooperação 
Técnica para a formação da rede de âmbito estadual. 
Para o acordo, o MPE-MS levou em consideração que as Ouvidorias Públicas são importantes mecanismos de 
participação e contribuição para o controle social da administração pública, bem como, de fortalecimento da 
democracia participativa e do monitoramento das políticas públicas. Também pela necessidade de promover a 
atuação integrada e sistêmica das ouvidorias do Estado, com a finalidade de qualificar a prestação de serviços 
públicos e o atendimento aos cidadãos. 
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• Desenvolvimento de ouvidorias no Estado e o compartilhamento de experiências; 
• Alinhamento da linguagem e dos procedimentos quanto às manifestações recebidas; 
• Estabelecer o acordo de cooperação técnica entre as ouvidorias do Estado e Ministério Público. 
 
 

60. PARECER-C 
 

Finalização e publicação do 
resultado no Portal de Normas e 
jurisprudência da Revisão dos 
Pareceres – C com as suas 
respectivas anotações de revogação 
e reexame. 

 

 

• Este trabalho possibilitará que a sociedade visualize de maneira rápida e fácil quais pareceres já se 
encontram revogados expressamente. 
 
 
 

Agosto/2016 
 

61. NOVO MARCO REGULATÓRIO – LEI 13.019/2014 E O 
DEC. ESTADUAL 14.494/2016 

 

O TCE-MS vem contribuindo com a capacitação dos 
agentes vinculados à administração pública e às 
organizações da sociedade civil quanto ao regime 
jurídico instituído pela Lei 13.019/14 de forma a fazer 
com que os gestores cumpram as metas e resultados 
determinados pela lei. 
A Lei n° 13.019/14, que regulamenta as parcerias entre 
o poder público e as organizações da sociedade civil, 
entrará em vigor a todos os municípios em 1º de 
Janeiro de 2017, trazendo novidades significativas na 
administração pública, nos órgãos de controle e nas 
organizações privadas, além de estabelecer 
mecanismos de formalização e fiscalização das 

parcerias. 
No dia 24 de Outubro foi realizada a 1° Oficina para Capacitação do Marco Regulatório das OSCS, oferecido 
pela Fundação Escola de Governo para servidores estaduais, municipais e administradores das organizações 
sociais. O TCE-MS realizou no evento a explanação detalhada sobre a Lei 13.019/2014 e o Decreto Estadual 
14.494/2016 feita pelo diretor geral do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio. 
Dando continuidade ao trabalho pedagógico o TCE-MS por meio da ESCOEX, realizou o curso de Formalização e 
Execução de Parcerias com o 3º Setor, promovendo a discussão dos principais aspectos teóricos e práticos da 
Lei 13.019/2014 também conhecida como “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”. 
 

 
• Dar uma visão geral e capacitar gestores, servidores e instituições da sociedade civil perante legislação 
para que as instituições se adéquem e possam aplicá-la em sua plenitude, aplicando de forma eficiente e 
transparente o dinheiro público. 
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62. NOVO SICOM 
 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul disponibilizou para o 
jurisdicionado no dia 12 de Agosto de 2016 
o novo ambiente do SICOM, com destaque 
para consulta de novos relatórios, como 
Receitas, Gastos com Educação, Saúde, 
Pessoal, Duodécimo, Empenhos e Controle 
de Suplementação a partir dos arquivos 
recepcionados nesta Corte de Contas, além 
de garantir aos jurisdicionado autonomia na 
geração de seus recibos de entrega e cópia 
dos arquivos enviados ao TCE-MS. 

 
  

 
• Transparência; 
• Maior agilidade nas consultas e controle de contas. 
 

63. PALESTRA BALANÇO DE DOIS ANOS DO PNE 
 

A ESCOEX promoveu no dia 19 de Agosto a palestra “Balanço de Dois Anos do PNE: Federalismo, Qualidade da 
Educação, Avaliação e Financiamento”, proferida pelo Coordenador da Campanha Nacional pelo Direito a 
Educação, Daniel Cara.  
O evento reuniu 120 inscritos, entre secretários Estaduais e Municipais de Educação, Fórum Estadual de 
Educação, Conselheiros Estaduais e Municipais de Educação e aos servidores do TCE-MS, Abordando e 
avaliando o monitoramento e o cumprimento do PNE sancionado em 2014, no tocante aos dispositivos 
previstos para 2015 e 2016, o que significa: Regulamentar o Sistema Nacional de Educação (SNE) (art. 13º e 
estratégia 20.9); Implementar o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e formular o Custo Aluno-Qualidade 
(CAQ) (estratégias 20.6, 20.7, 20.8, e 20.10); Enfrentar a exclusão escolar (metas 1 e 3); Implementar a gestão 
democrática da Educação (meta 19); Elaborar diretrizes nacionais de planos de carreira para os profissionais da 
educação (meta 18); Cumprir com a Emenda Constitucional nº 59/2009 (meta 1 e meta 3). 
 

 
• Realização de debate referente ao cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE), apontando razões 
e consequências da implementação do plano. 
 
 

Setembro/2016 
 

64. IDEB (2° EDIÇÃO) 
 

O IDEB é um indicador geral da educação nas redes privada e 
pública, uma espécie de nota. Para chegar ao índice, o MEC 
calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de 
aprovação, reprovação e abandono) e desempenho no 
Saeb/Prova Brasil aplicada para crianças do 5º e 9º ano do 
fundamental e do 3º ano do ensino médio. O índice é 
divulgado a cada dois anos e tem metas projetadas até 2021, 
quando a expectativa para os anos iniciais da rede estadual é 
de uma nota 6,0. 
Com os números analisados com o IDEB de 2016, o TCE-MS 
lançou a segunda edição do livro IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica e Gastos em Educação, que compara o IDEB e os gastos em Educação por 
aluno/ano dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, no qual foi entregue aos novos prefeitos eleitos para que 
adequem os orçamentos de 2017 visando atingir as metas do setor da educação. 
 

 
• Transparência do TCE-MS; 
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• Observar o desempenho específico de cada rede de ensino e do sistema como um todo das escolas 
públicas urbanas e rurais do país; 
• Avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes 
padronizados e questionários socioeconômicos; 
• Medir índice investimentos dos munícipios na área da educação, resultando em melhoria na qualidade do 
ensino. 
 
 

65. CICLO DE PALESTRAS OUVIDORIA NA DEFESA DO 
CIDADÃO 

 

A Rede de Ouvidorias do MS e Ouvidoria do SEBRAE-MS realizou o ciclo de palestras “Ouvidoria na Defesa do 
Cidadão”. 
O evento contou com a participação do Ouvidor do Ministério Público do Estado, Procurador Olavo Monteiro 
Mascarenhas, que apresentou o tema “O Papel do Ouvidor do Ponto de Vista do Cidadão”. Também palestrou 
no evento a Administradora e Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União, Janaína 
Gonçalves Theodoro de Faria com o tema “Ouvidoria e Impacto Social” e o Ouvidor Geral da Santa Casa de 
Campo Grande, Gilton Almeida, discorrendo sobre “Assédio Moral”. 
Pelo TCE-MS participou o Coordenador da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, 
Álvaro Scriptore Filho, representando o Ouvidor do TCE-MS, Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo. 
 

 
• Aumento da produtividade e eficiência na gestão; 
• Destacar o funcionamento, importância, o que o cidadão espera da Ouvidoria e qual o papel de atuação 
do Ouvidor. 
 
 

66. CURSO DIREITO DO ESTADO COM ÊNFASE NO 
CONTROLE EXTERNO 

 

O Termo de Parceria Institucional para a realização do curso em nível de especialização (lato sensu) em Direito 
do Estado com ênfase no Controle Externo firmado entre o TCE-MS, representado pela ESCOEX, a Academia 
Sul-Mato-Grossense de Direito Público – ASDP e o Centro Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN, foi 
assinado no dia 21 de Setembro durante solenidade na Corte de Contas. 
O curso de Pós-Graduação em Direito do Estado com ênfase no Controle Externo será realizado na UNIGRAN, 
na modalidade presencial, com um total de 410 horas/aula. Foram oferecidas 60 vagas em que os servidores 
ainda contarão com um auxílio parcial no custo das mensalidades. 
 

 
• Compromisso para uma prestação de serviço cada vez mais eficaz, capacitado e apto para cumprir sua 
missão constitucional; 
• Oportunizar para que nosso servidor tenha acesso ao conhecimento, ficando ainda mais preparados para 
atuar na fiscalização e na prevenção de infrações. 
 
 

67. PALESTRA A AÇÃO FISCALIZATÓRIA E AS COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS 

 

A palestra “A Ação Fiscalizatória do Tribunal de Contas e as Compras Governamentais à luz da Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas Alterações” foi ministrada pelo Diretor geral do TCE-MS, Eduardo dos 
Santos Dionizio, no dia 26 de Setembro, na ESCOEX. 

A palestra foi destinada aos servidores do Tribunal, 
jurisdicionados e sociedade civil. O tema foi debatido em 
tópicos, tais como: 1- Princípio da Ordem econômica CF/88; 2- 
Tratamento diferenciado e favorecido às MEs CF/88; 3- 
Compras governamentais (Lei nº 8.666/93); 4- Lei 
Complementar nº 123/2006; 5- Lei Complementar nº 
147/2014; 6- Participação dos Tribunais de Contas na 
Implementação da LC 123/2006; 7- A função fiscalizadora do 
TC e a implementação da LC 123/2006. 
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• Possibilitar ao auditor de controle externo do TCE-MS, a devida preparação para exercer a fiscalização, no 
sentido de dar a efetiva implementação dessa Lei; 
• Propiciar o conhecimento sobre a legislação que rege as compras governamentais junto às micro e 
pequenas empresas. 
 
 

68. PALESTRA COMBATE À CORRUPÇÃO, CRISE FISCAL E 
CONTROLE EXTERNO 

 

 
A palestra realizada no dia 30 de Setembro “Combate à Corrupção, Crise Fiscal e Controle Externo: Desafios e 
Oportunidades” foi ministrada pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que atua no Ministério Público do 
Tribunal de Contas da União (TCU). Foi destinada aos servidores, jurisdicionados e sociedade civil. 
 
 

 
• Disseminar as ações pedagógicas e orientadoras no controle externo, com foco no combate à corrupção. 
 
 

69. PALESTRA CONTROLE EXTERNO DOS RPPS 
 

O TCE-MS promoveu no dia 01 de Setembro no auditório da ESCOEX, a palestra: “Controle Externo dos Regimes 
Próprios de Previdência Social”, destinada aos servidores do TCE-MS com atuação no Controle Externo dos 
RPPS.  
A palestra foi ministrada pelo Conselheiro substituto do TCE-MT, Luiz Henrique Lima, que trouxe suas 
experiências com estudos de casos e jurisprudência. O assunto tem se mostrado cada vez mais relevante aos 
servidores, tendo seu regime criado por lei, destinado a assegurar aos servidores titulares de cargo efetivo, os 
benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição da República. 
A partir da edição da Lei nº 9.717 e até 2014 foram constituídos 2.181 RPPS no Brasil, abrangendo as esferas 
federal, estadual, distrital e municipal. Atualmente, 5,3 milhões de servidores públicos são contribuintes ativos 
dos RPPS estaduais e municipais. O conteúdo abordado pelo palestrante foi: Marco Legal dos Regimes Próprios 
de Previdência Social; Controle Externo dos RPPS; Aplicação dos critérios de materialidade, relevância e risco à 
realidade dos RPPS. Experiências recentes; Estudos de caso e jurisprudência; Desafios e propostas. 
 

 
• Apresentar o Marco Legal dos RPPS e discutir a importância estratégica do Controle Externo dessas 
instituições. 
 
 

70. PALESTRA DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE MEDULA 
ÓSSEA 

 

Foi realizada a palestra sobre a doação de medula óssea ministrada pelo professor de Biologia, Carlos Alberto 
Rezende, que encontrou um doador. Há cerca de pouco mais de um ano, ele foi diagnosticado com aplasia 
medular e desde então vem lutando pela vida, tendo encontrado um doador totalmente compatível e também 
foi válida devido as diversas dúvidas que envolvem o tema. 
O fruto da alegria e da gratidão dessa experiência foi o projeto chamado “Sangue Bom”  

Na palestra, o professor explicou a importância das pessoas em 
fazer um cadastro de medula óssea, bem como as dúvidas que 
envolvem o processo do cadastro. 
 

 
• Parceria da equipe do Espaço Saúde da Corte de Contas com 
o Hemosul, coleta de sangue e cadastramento dos servidores como 
doadores. 
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71. SOLUÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCO NAS ÁREAS DE 
SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

Implementação de uma solução baseada na plataforma de Gestão de Riscos, que permita automatizar o 
monitoramento dos indicadores de Educação e Saúde sob a ótica de gestão de riscos, gerando as ações 
decorrentes das suas análises. 
 

 

 Automatizar o monitoramento dos indicadores de efetividade, eficiência e eficácia; 

 Avaliação de risco por Município; 

 Cálculos de índice de risco por Município; 

 Acompanhamento por relatórios e gráficos georeferenciados dos índices de Risco. 
 

Outubro/2016 
 

72. CONVÊNIO TCE-MS E TCU DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 

O convênio firmado entre o TCE-MS e o Tribunal de Contas da União (TCU) veio por meio de um termo 
assinado pelo Presidente-Conselheiro Waldir Neves e pelo Secretário de Controle Externo de Mato Grosso do 
Sul, Tiago Modesto Carneiro Costa, no dia 25 de Outubro, com o objetivo de estabelecer uma Cooperação 
Técnica entre os dois órgãos na fiscalização e aplicação de recursos públicos estaduais e municipais do Estado, 
o acordo visa implementar ações conjuntas, de apoio mútuo e de atividades complementares de interesses 
comuns. 
Na ocasião participaram também da reunião, o vice-Presidente do TCE-MS, Conselheiro Ronaldo Chadid, o 
corregedor-geral do TCE-MS, Conselheiro Iran Coelho das Neves, a Diretora Geral da ESCOEX, Conselheira 
Marisa Serrano, o Conselheiro Jerson Domingos e os Conselheiros substitutos, Patrícia Sarmento, Leandro Lobo 
e Célio Lima. 
 

 
• Agilidade e transparência em todas as ações; 
• Controle Maior sobre o destino do recurso público; 
• Cooperação entre as jurisdições do TCE e do TCU para garantir que essa entrega de serviço na área da 
educação, saúde, transporte, segurança pública sejam eficazes, tudo em benefício da população. 
 
 

73. CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS 

 

O curso promovido pelo TCE-MS, por meio da ESCOEX, realizado no dia 25 de Outubro, capacitou cerca de 
trinta servidores da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande – AGEREG. A 
missão da AGEREG de “regular e fiscalizar os contratos de concessões, objetivando o seu rigoroso 
cumprimento, de forma que as concessionárias prestem os serviços com melhor qualidade”. 
A capacitação foi divida em dois módulos. O primeiro tratou do Marco Regulatório das OSCs - formalização de 
parcerias com o terceiro setor - Lei 13.019/2014, e foi ministrado pelo diretor geral do TCE-MS, Eduardo dos 
Santos Dionizio. 
No segundo módulo, que tratou acerca das boas práticas na formalização de procedimentos licitatórios, 
dispensas e inexigibilidades, foram abordados os temas: Gestão de Contratos; Lei 8.666; Termos de Referência 
e Comissão de Licitação. A capacitação foi ministrada pelo Auditor Estadual de Controle Externo, Geanlucas 
Julio de Freitas. 
 

 
• Apresentar uma noção geral da legislação, que traz novos conceitos no que diz respeito ao planejamento, 
à execução e à prestação de contas; 
• Trabalhar de forma preventiva e pedagógica e promover o conhecimento técnico para aprimorar a 
fiscalização do Controle Externo. 
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74. CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL ANBIMA CPA-10 

 

Dando continuidade à nova linha de administração moderna, transparente e com foco na capacitação dos 
servidores, o TCE-MS, realizou por meio da ESCOEX o curso “Preparatório para Certificação Profissional 
ANBIMA CPA-10”. Ministrado pelo instrutor Tiago Luz Boeira, a capacitação foi nos dias 04, 05 e 06 de Outubro. 
Direcionado para 30 auditores de controle externo do TCE-MS, o objetivo do curso foi fortalecer a capacitação 
técnica dos profissionais da Corte de Contas sobre produtos de investimentos, fatores de riscos, padrões éticos 
de conduta e a universalização de práticas e procedimentos que induzam e garantam a concorrência leal. 
 

 
• Habilitar os candidatos à Certificação Profissional de Mercado Financeiro (CPA-10 e APIMEC) para 
participarem do exame reunindo todos os conhecimentos necessários. 
 
 

75. DIÁLOGOS REPUBLICANOS 
 

O TCE-MS através da ESCOEX realizou no dia 20 de Outubro, no Auditório Conselheira Celina Martins Jallad, o 
Projeto Diálogos Republicanos, com o Seminário “Desburocratização da Segurança Pública: Na Busca da 
Humanização das Relações”. O evento teve a parceria de entidades classistas e dos Comandos da PM e CBM, o 
público alvo foi profissional da justiça, segurança pública, operadores do direito e a sociedade em geral. 

Os temas foram: “A desburocratização do 
atendimento policial ao cidadão como medida de 
justiça e prevenção da criminalidade”, contou com a 
ministração do Coronel da Polícia Militar de São 
Paulo e Diretor de Assuntos Legislativos da 
Federação Nacional de Entidades de Oficiais 
Militares Estaduais (FENEME), Elias Miler da Silva e 
“16 anos da vigência do Código de Ética na PMMG”, 
ministrada pelo Major da Polícia Militar de Minas 
Gerais e Chefe da Seção da Assessoria Jurídica 
(DRH), Maurício José de Oliveira. As temáticas 

tratadas no Seminário buscam chamar a atenção para a modernização do sistema de segurança pública, 
contribuindo na melhoria da prestação de serviço à sociedade por parte de todos os agentes envolvidos. 
 

 
• Trazer a comunidade e instituições externas para debater temas que sejam do interesse geral da 
sociedade; 
• Garantir espaços institucionais de construção de conhecimento, aproximando as pessoas para discussões 
relevantes dentro do contexto da responsabilidade do governante, levando-os a perceberem suas diferenças e 
convergências, ao mesmo tempo, possibilitar ao servidor do Tribunal de Contas um espaço de capacitação 
propício ao debate republicano. 
 
 

76. SEMINÁRIO RESPONSABILIDADE PREVIDENCIÁRIA NO 
CONTEXTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 

O evento que reuniu cerca de 150 participantes solidifica mais um avanço no papel pedagógico que o TCE-MS, 
vem desempenhando no esforço em promover ações para ampliar o conhecimento não somente dos 
servidores da Corte, mas também, em levar orientação aos jurisdicionados. O Seminário “Responsabilidade 
Previdenciária no Contexto dos Regimes Próprios de Previdência Social” é uma iniciativa da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande por meio do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG). O ciclo 
de palestras realizou nos dias 20 e 21 de Outubro, com foco no RPPS’s para os servidores públicos municipais. 
A participação das Auditoras de Controle Externo (TCE-MS), Mariana Leal Capillé e Josiane Pereira Macedo 
Rezende, que ministraram a palestra “Responsabilidade Fiscal na gestão dos RPPS’s” e com o tema “RPPS’s e 
TCE – Juntos na fiscalização da Concessão dos benefícios previdenciários”, ministrada pelo Auditor Estadual de 
Controle Externo e chefe da Inspetoria de Controle Externo de Atos de Pessoal do (TCE-MS), Antenor Martins 
de Oliveira. 
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• Trocar informações com o Tribunal de Contas; 
• Oportunidade para os servidores conhecerem melhor o sistema previdenciário do município (IMPCG). 
 
 

77. REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

Redução no consumo de energia elétrica de aproximadamente 30% em comparação com o mesmo período dos 
anos anteriores com a Substituição de Lâmpadas e refletores convencionais por lâmpadas e refletores com 
tecnologia LED. 
 

 
• Economia; 
• Melhoria na gestão pública dos contratos. 
 
 

78. COMPEQ TCE/MS 
 

O COMPEQ TCE/MS é um portal de monitoramento e 
transparência nas compras públicas do pequeno negócio 
e verificação do cumprimento da Lei Geral (LC nº 123/2006), 
valorizando e destacando o município que efetivamente vem 
contribuindo com o desenvolvimento local, através de 
compras com o pequeno.  
O lançamento foi realizado no dia 07 de Novembro, durante o 
evento “Rota do Desenvolvimento”, em parceria com o 
Governo do Estado, a ASSOMASUL e o SEBRAE. 
Conforme o Diretor Geral do TCE-MS, Eduardo dos Santos 
Dionizio, o COMPEQ consolidada a garantia de negócio às 

pequenas empresas, o novo portal nasceu com o formato de uma via de duas mãos, ao mesmo tempo em que 
aponta oportunidades a quem deseja vender, traz na direção do gestor público toda a orientação para realizar 
as compras. 
A porta de entrada para conhecer as informações e fazer bons negócios está no Portal do TCE-MS. O acesso é 
fácil e começa apontando o limite de compras com o valor de até 80 mil reais. Em legislação estão as normas 
que regulam a lei geral da micro e pequena empresa nas esferas, federal, estadual e municipal. Para facilitar o 
negócio, no link material de apoio, estão disponibilizadas cartilhas explicativas para quem precisa comprar. Em 
certidão estão disponibilizados os documentos que serão solicitados. Outra facilidade vem pela publicação de 
modelos de edital, qualquer dúvida compradores e vendedores têm um canal direto para enviar perguntas. 
Como forma de estimular os negócios o COMPEQ traz um ranking de municípios que mais favorecem o 
pequeno empreendedor. O Governo compra, o microempresário fornece e o TCE-MS fiscaliza. Essa é a 
dinâmica do desenvolvimento transparente e sustentável. 
 

 
 Valorização do pequeno negócio; 

 Desenvolvimento local; 

 Parcerias com outros órgãos, SEBRAE, ASSOMASUL e Governo do Estado; 

 Promover o acesso a informação e a transparência das compras públicas realizadas junto às Micro e 
Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul, no âmbito municipal (Cumprimento da Lei Complementar nº 
123/2006, Lei Complementar nº 147/2014). 
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79. ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCOS NOS 
ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

O encontro realizado no TCE-MS, no dia 27 de 
Outubro, que reuniu membros e autoridades 
das Cortes de Contas do País, IRB - Instituto Rui 
Barbosa e ATRICON - Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas. 
Gestão de Riscos - é uma metodologia 
preconizada pela Organização Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) e 
também em acórdãos do Tribunal de Contas da 
União (TCU), foi pauta em 29 requisitos 
medidos no QATC 2015. Aliada com uma 
ferramenta de Tecnologia da Informação (TI) 
pode proporcionar aos órgãos públicos mais 
celeridade, transparência na definição e 
distribuição das ações, um critério de trabalho mais padronizado e automatizado e uma melhoria contínua no 
controle da gestão. 
A programação do encontro seguiu com diversas palestras, na primeira ministrada por Douglas Avedikian, o 
tema abordado foi “O que é Gestão de Riscos no Controle Externo: Ferramenta e Resultados”. O assunto da 
segunda palestra “Análise de Riscos em centros de governo de federações”, foi proferida pelo Presidente do 
IRB, Conselheiro Sebastião Helvécio. Na palestra ministrada por Alberto Bastos (ABNT), o assunto abordado foi 
“A atuação brasileira no desenvolvimento de normas versões da ISO 31000, COSO ERM e ISO 9001:2016”. A 

programação seguiu ainda com “Gestão de Riscos 
no Judiciário”, proferida por Emerson Perazolo, 
Diretor de Coordenadoria de Planejamento e 
Inteligência Organizacional do TJ-SP. A quinta 
palestra da tarde “Inteligência Cibernética e 
monitoramento de riscos” foi ministrada pelo 
Capitão de Fragata da Marinha do Brasil, Nilson 
Viana. A última palestra da tarde “Gestão 
Integrada de Riscos e Controles Internos” ficou 
por conta de Fernando Neri, Coordenador dos 
Projetos de Riscos e Compliance da Copa do 
Mundo 2014 e dos Jogos Pan-americanos Rio 
2007. 
 

 

 
 Difundir e fomentar a prática da gestão de risco nos órgãos públicos; 
 
 

Novembro/2016 
 

80. LIBERAÇÃO PARA O SERVIDOR NA VIZUALIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

O Sistema de Gestão do Ponto Eletrônico é um conjunto de relatórios e gráficos que permitem ao Gestor do 
DGP monitorar e avaliar a assiduidade dos servidores no TCE-MS. Este sistema também irá possibilita que cada 
servidor acompanhe on-line o seu espelho de ponto, podendo visualizar suas entradas e saídas, bem como o 
seu total bruto e liquido de horas/dia.  
 

 
• Suporte aos processos de monitoramento do DGP; 
• Monitoramento individual do servidor, do seu próprio espelho de pontos; 
• Alertas preventivos ao servidor, ao gestor da área e ao gestor do DGP. 
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81. E-CONTAS (FASE 04) 
 

O projeto e-CONTAS já é uma realidade no Tribunal de Mato Grosso do Sul. O sistema desenvolvido para 
recepcionar as prestações de contas anuais de forma padronizada e nos moldes definidos pela Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN foi lançado, no dia 16 de Novembro de 2016, no plenário do TCE-MS e disponibilizado 
aos 79 municípios do Estado. 
Com a implantação do e-CONTAS os Municípios estão aptos a enviarem sua prestação de contas de forma “on-
line” em XML, ou seja, em dados estruturados permitindo sua utilização em momento posterior ao envio e em 
contrapartida o TCE-MS está apto a recebê-las. 
O recebimento das contas de forma “on-line” representará uma economia, já nesta primeira fase do projeto, 
de mais de 400.000 páginas impressas, além de efetiva redução nos custos com transporte, digitalização e 
armazenamento dos processos. 
O e-CONTAS dará celeridade ao fluxo do processo, gerando uma significativa economia de tempo, com 
tendência ao recebimento e julgamento das contas dentro do mesmo exercício, o que além de garantir a 
razoável duração do processo, trará mais efetividade na apreciação das contas públicas. 
Com o advento do sistema, o processo sairá da mesa do gestor para a mesa do auditor em tempo real, 
permitindo que as informações e dados recebidos sejam tratados e utilizados para geração de pré-análises. 
O gestor público ganha uma nova forma de se relacionar com a corte de Contas, que disponibiliza em um só 
lugar, todos os seus produtos, de forma padronizada, em ambiente próprio, denominado “Portal do 
Jurisdicionado e-CONTAS”. 
 

 
 Facilidade no processo de recebimento, processamento, análise e julgamento das prestações de contas; 

 Economia de papel com o recebimento das contas de forma “on-line”; 

 Redução nos custos com transporte, digitalização e armazenamento dos processos; 

 Qualidade e confiabilidade das informações recebidas, com processos instruídos automaticamente; 

 Celeridade no processo, com tendência ao recebimento e julgamento das contas dentro do mesmo 
exercício, o que além de garantir a razoável duração do processo, trará mais efetividade na apreciação das 
contas públicas; 

 Geração de pré-análises;  

 Confiabilidade nas informações prestadas, pois o sistema garantirá a integridade dos dados com a 
assinatura digital; 

 Tribunal mais moderno, sustentável e célere; 

 TCE-MS em destaque no cenário nacional no quesito recebimento de prestação de contas; 
 
 
 

82. TERMO DE COOPERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Foi realizada a assinatura de Termo de Cooperação firmado entre o TCE-MS, o Ministério Público do Estado 
(MPE-MS), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE), o Instituto de 
Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 
Mato Grosso do Sul (AGEPAN). 
O Estado que vai coordenar ações para os problemas dos resíduos sólidos no MS, o anúncio foi feito pelo 
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE), Jaime Elias Verruck, ao 
assinar no dia 24 de Novembro, o Termo de Cooperação no TCE-MS. 

 
• Promover a articulação e a interação de 
atividades destinadas a orientar os municípios 
para a gestão ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos, conforme política nacional de 
resíduos sólidos, instituída pela Lei Federal nº 
12.305/2010; 

 Firmar a parceria entre o Governo do 
Estado com as demais instituições em preparar 
um meio ambiente melhor, mais sustentável 
para nossa população nos 79 municípios de 
Mato Grosso do Sul e as gerações futuras. 
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83. PUBLICAÇÃO DO LIVRO INDICADORES DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DE MS 

 

Cumprindo mais uma fase do “Programa de Aprimoramento da Gestão de 
Resíduos Sólidos dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul” foi realizada a publicação do livro da Série Transparência que 
contém uma radiografia da situação encontrada nos municípios, relativa à 
destinação do lixo e aos gastos com a gestão operacional do sistema. 
 

 
 

 Promover ação pedagógica e orientação efetiva aos gestores públicos 
municipais 

 Orientação ao jurisdicionados para o cumprimento da Lei n° 
12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
 
 

84. ENCONTRO “E AGORA, PREFEITO (a)?” 
 

Os prefeitos eleitos e reeleitos foram recebidos 
na sede do TCE-MS, no dia 28 de Novembro de 
2016, o convite foi feito pelo Presidente Waldir 
Neves. O Vice-Presidente Ronaldo Chadid e o 
Corregedor-geral Iran Coelho das Neves 
palestraram sobre os aspectos técnicos e 
jurídicos do Tribunal de Contas e a função 
fiscalizadora sobre a aplicação dos recursos 
financeiros pela administração pública. 
O evento marcou mais um avanço na política 
de relacionamento do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso do Sul com os jurisdicionados. Aos 
novos gestores municipais o TCE-MS ofereceu, 
por meio do encontro: “E agora, Prefeito (a)?”, 
um conjunto de palestras que abordaram desde a função constitucional do Tribunal de Contas, o processo de 
modernização da Instituição e ações que estão sendo desenvolvidas de orientação para os municípios com 
vistas à correta aplicação do dinheiro público, garantindo à sociedade acompanhar a gestão com plena 
transparência. 
 
 

 
 Atuar de forma pedagógica, efetiva e preventiva, para não causar dano ao erário público; 

 Contribuir com os gestores municipais, não abrindo mão do rigor da aplicação das leis, evitando que o 
dinheiro público seja mal gasto pelo gestor. 
 
 

85. RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-
MS) apresentou no dia 28 de Novembro, durante 
audiência pública, o relatório da prestação de 
contas referente ao 1º quadrimestre de 2016. A 
apresentação foi feita pela Diretora de 
Contabilidade e Orçamento do TCE-MS, Márcia 
Helena Hokama Razzini, à Comissão Permanente 
Acompanhamento da Execução Orçamentária da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 
(AL/MS), presidida pela deputada estadual 
Grazielle Machado, juntamente com a deputada 
Mara Caseiro e o deputado Renato Câmara. 
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O relatório demonstrou que no período de Setembro de 2015 a Agosto de 2016, o Tribunal apresentou despesa 
liquida com pessoal no valor de R$ 102.130.223,44 equivalente a 1,13% da Receita Corrente Líquida do Estado. 
A contabilidade revela que a Corte de Contas manteve o índice abaixo do limite prudencial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 1,25% e do limite máximo que é de 1,32%. Ainda em 2016, na gestão do 
Conselheiro Waldir Neves, com o programa de modernização da Corte de Contas, foram planejadas 187 ações, 
sendo 92 concluídas e 95 em andamento, com destaque o Portal do Jurisdicionados e-CONTAS. A Escola 
Superior de Controle Externo (ESCOEX), unidade administrativa do Tribunal de Contas, realizaram 45 ações, 
com carga horária de mais de 600 horas e 3152 capacitados, entre servidores, jurisdicionados e sociedade. 
 

 
 Cumprimento a todos os limites estabelecidos, demonstrando despesas com pessoal abaixo do limite da 
LRF em prestação de contas. 
 
 

Dezembro/2016 
 

86. RESULTADO FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS (ISS-
QN/IPTU) 

 

O projeto Fiscalização de Receitas consiste em uma metodologia de recebimento e tratamento das 
informações relacionadas com a arrecadação e renúncia das receitas públicas do Estado e dos Municípios. 
O projeto iniciou com o lançamento da Resolução 24/2015, que criou regras para o recebimento das 
informações relativas à receita dos municípios. Cerca de 70% dos Municípios cumpriram a obrigação de enviar 
os dados para o Tribunal.  
A equipe do DNJ analisou as informações recebidas com a finalidade de desenvolver uma metodologia de 
auditoria para extrair dos dados informações úteis ao controle externo exercido pelo TCE-MS.  Foram 
desenvolvidos 08 pontos de controle que auxiliaram os auditores na análise dos processos relacionados com a 
arrecadação e a renúncia de receitas. 
Próximas etapas: automatização do recebimento e tratamento dos dados, realização de uma Auditoria 
Operacional para diagnosticar a situação fiscal dos Municípios e desenvolvimento de indicadores para 
Fiscalização da arrecadação e renúncia das receitas públicas. 
 
 

 
 Transparência fiscal; 

 Cumprir sua missão institucional, cuja competência também recai em fiscalizar as renúncias de receitas 
(art. 70 da Constituição Federal); 

 Verificar cumprimento da LRF e legislação que regem a arrecadação e a renuncias de receitas 

 Alinhar o TCE/MS com as melhores práticas descritas pela ATRICON por meio das Diretrizes de Controle 
Externo para Fiscalização da Receita e Renúncia de Receitas. 
 

 
 Monitorar o gasto de verbas públicas relacionadas com a compra e distribuição de medicamentos, 
plantões médicos e demais gastos com a Saúde; 

 Criação de indicadores e inteligência no cruzamento de informações relativas aos gastos em saúde; 

 Prevenção contra desperdícios na área da saúde. 
 
 

87. MANUAL PADRONIZADO DE AUDITORIA 
 

As Normas e do Manual de Auditoria do TCE-MS visam uniformizar, sistematizar e conduzir as ações de 
fiscalização realizadas no âmbito do controle externo por pelo TCE-MS. Foi editada a Portaria TC/MS Nº 
05/2016 designando equipe para elaboração dos normativos.  
 

 
 

 Tornar transparente o processo de fiscalização no âmbito do TCE-MS. 

 Regulamentar a Auditoria Governamental através de técnicas que visam avaliar a gestão pública, pelos 
processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos por entidade de direito público e privado, 



 

104 
 

mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou 
legal;  

 Criação e padronização de normativos relacionados à Auditoria Governamental no âmbito deste Tribunal; 

 Alinhar o TCE/MS com as melhores práticas descritas pela ATRICON por meio do QATC; 
 
 

88. EFETIVIDADE DAS MULTAS, DETERMINAÇÕES E 
DECISÕES 

 

Iniciado o estudo para a criação da área específica de execução para o monitoramento das multas aplicadas e 
das determinações nos processos dos jurisdicionados.  
 

 
 Efetividade do TCE-MS; 

 Transparência e Celeridade. 
 

89. ESTUDOS JURÍDICOS, PARECERES E NORMATIZAÇÃO 
DE 2016 

 

O Departamento de Normas e Jurisprudência DNJ da DGM, mediante a visão da nova gestão, realizou estudos 
jurídicos, pareces e normatizações, modernizando e promovendo a desburocratização, melhor entendimento 
das atividades fins do TCE-MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Celeridade e efetividade nas análises. 
 
 

90. SUSPENSÃO DO REAJUSTE DA TARIFA DO 
TRANSPORTE COLETIVO 

 

O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Ronaldo Chadid, 
responsável pela análise técnica, decretou, no dia 02 de Dezembro, a suspensão imediata dos efeitos do 
Decreto Municipal nº 13.012, de 1º de Dezembro de 2016, que “Estabelece a estrutura tarifária do Sistema 
Municipal de Transporte Coletivo (SMTC) no Município de Campo Grande das outras providências”, por 
flagrante descumprimento da cláusula 3.7 do instrumento do Contrato de Concessão nº 330, de 25 de Outubro 
de 2012. 

No despacho, o conselheiro estabelece prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da ciência desta decisão, para a Prefeitura de Campo 
Grande remeter ao Tribunal de Contas documentação e os 
esclarecimentos necessários para demonstrar todos os índices e 
variáveis incidentes sobre a metodologia do cálculo utilizado 
para justificar o reajuste tarifário do transporte coletivo e o 
cumprimento das cláusulas estabelecidas pelo contrato de 
concessão. A Decisão sobre a suspensão do reajuste da tarifa 
relativa ao transporte coletivo da Capital estabelece prazo e 

multa e já está publicada em Edição Suplementar do Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, nº 1457 de 02 de 
Dezembro de 2016. 
 
  

• Minuta da Resolução nº 36/2016 que estendeu o e-CONTAS; 
• Minuta da Resolução nº 40/2016 que aprovou a Política de Gestão de Riscos; 
• Minuta da Resolução nº 41/2016 que aprovou o Manual de Gestão de Riscos;  
• Minuta da Resolução nº 42/2016 que institui o Índice de Efetividade da Gestão Municipal; 
• Minuta do Anteprojeto de Resolução que regulamenta o acesso aos dados dos jurisdicionados. 
• Elaboração da Minuta - Normas de Auditoria de Conformidade 
• Legislação Anotada - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar n° 101, de 04 de Maio de 

2000); 
• Relatório técnico de jurisprudência sistematizada; 
• Relatório técnico para consulta processual por advogados, partes e jurisdicionado; 
• Relatório técnico para agilidade na divulgação das decisões colegiadas; 
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 Garantia dos direitos à sociedade. 
 
 

91. PUBLICAÇÃO DO RANKING MS DO PROGRAMA 
PREFEITURA DESTAQUE (IEGM) 

 

Publicado no site do TCE-MS os painéis gráficos contendo as informações sintéticas e analíticas do pilar IEGM 
parte do Programa Prefeitura Destaque. 
 

 
• Fomento do controle social pelo Portal da Transparência do TCE/MS; 
• Conhecimento público de informações estratégicas de diversas políticas públicas dos municípios do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 
 
 

92. GESTÃO DE RISCOS NA CORREGEDORIA 
 

O Objetivo Principal da Gestão de Risco na Corregedoria é de garantir a execução das atividades dentro dos 
parâmetros de eficácia, eficiência, conformidade e ética utilizando do processo de correição baseado em risco. 
 

 

 Automação do Processo de Correição; 

 Documentação de controles preventivos de risco; 

 Uniformidade dos atos e procedimentos; 

 Fomento da Matriz de Risco Interna do TCE/MS; 

 Fomento da conscientização dos servidores sobre a gestão de risco. 
 
 

93. MERITOCRACIA 
 

Representada por um dos 04 pilares estratégicos, trata-se de uma ação complexa, que busca ajustar-se a uma 
nova politica de desenvolvimento de pessoas no TCE/MS. Tendo por foco a valorização do servidor público e o 
aperfeiçoamento de suas habilidades.   
 

 
• Geração de melhores resultados para o TCE/MS através do desenvolvimento da competência, motivação, 
comprometimento e integração de seus servidores, aspectos estes impulsionados, dentre outras ações, por 
mecanismos institucionais de gestão de desempenho profissional.  

 Aprimoramento e adequação do Tribunal às modernas concepções de política de gestão de pessoas, em 
ordem a promover o fortalecimento institucional e a modernização do sistema de controle externo a seu cargo. 
 
 

94. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (MUNICÍPIOS E 
SOCIEDADE) 

 

Portal da Transparência do TCE-MS 
contendo informações dos 
jurisdicionados relacionadas com 
saúde, educação e ranking do 
programa prefeitura destaque. 
 

 
 Cumprimento da Lei da 
Transparência 12.527 de 18 de 
novembro de 2011. 
 
 

95. PORTAL DA MODERNIZAÇÃO  
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Portal (site) que permita um acesso às informações do TCE-MS tais como: Planejamento Estratégico, Normas e 
Informações Jurisprudenciais, Informação e Estratégica e Risco, tecnologia da Informação, Escritório de 
Projetos e Inovação e Modernização.  
 

 
 Acesso rápido às informações estratégicas do TCE-MS. 
 
 

96. NOVO SICAP 
 

Sistema moderno com mais possibilidades de acesso e consulta que permite recepcionar, avaliar e controlar os 
Atos de Pessoal dos jurisdicionados. 

 
 

 

 Sistema de autenticação eletrônica totalmente integrada com o sistema e-CJUR; 

 Facilidade no envio das importações através de uma nova interface objetiva e de fácil navegação; 

 Visibilidade no acompanhamento da situação das importações; 

 Possibilidade dos jurisdicionado realizar download das próprias importações já submetidas ao TCE; 

 Alerta ao Jurisdicionado sobre a existência de intimações em processos em andamento. 
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EVENTOS 2016 
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PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA SERVIDORES DO TCE-MS 

O Diretor de Gestão e Modernização do TCE-MS, Douglas Avedikian 
abordou no dia 15 de fevereiro, durante palestra no auditório da 
ESCOEX o Foco do TCE-MS em 2016, seus projetos e novas ações a 
serem implantadas; além dos 55 projetos já concluídos.  
Segundo o diretor o objetivo final do Presidente da Corte de Contas, 
Conselheiro Waldir Neves, é o de buscar na fiscalização, Maior 
efetividade na aplicação dos recursos públicos por parte dos 
gestores, e que 2016 será um ano com pelo menos, 300% a mais de 
trabalho. 
Para isso, através da ESCOEX, foram promovidas palestras 
motivacionais com os temas “Mudanças de Cultura da Mudança”, 

com o diretor Geral do TCE, Eduardo dos Santos Dionizio e “Servidor como Agente de Mudança”, com Delmar 
Reschke. 
 

REELEIÇÃO PARA PRESIDENTES DAS CÂMARAS DO TCE-MS 

Foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros na Sessão do 
Pleno do dia 24 de fevereiro, a alteração no art. 11, inciso II, do § 
3° do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul, aprovado pela Resolução Normativa nº 76, de 11 de 
dezembro de 2013, o que permite a recondução (reeleição) dos 
Presidentes da 1ª e 2ª Câmaras. 
A resolução apresentada faz com que as normas que regem a 
organização e o funcionamento do Tribunal de Contas sejam 
harmonizadas com os princípios norteadores expressos na Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas, em especial, ao mandamento 
inscrito no § 2° do art. 8° da Lei Complementar nº 160 de dois de 
janeiro de 2012. 
 
BENCHMARKING DO TCE-MS COM O TCE-SC 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina recebeu, nos dias 3 e 4 de março, o diretor-geral, Eduardo dos Santos Dionizio; 
o chefe de tecnologia da informação, Cleiton Barbosa Silva, e o diretor de gestão e modernização, Douglas Avedikian, 
que foram em busca da partilha de conhecimentos na área de tecnologia da informação por eles adquiridos. Segundo 
Avedikian, o TCE-SC dispõe de competência reconhecida na área, e que tal conhecimento será útil ao processo de 
modernização iniciado em 2015, na gestão do atual Presidente do TCE-MS, Conselheiros Waldir Neves Barbosa. 
Os servidores do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul conheceram o Sistema de Planejamento de Auditoria, 
solução desenvolvida pela Diretoria de Informática (DIN) do TCE-SC para facilitar o cadastramento das auditorias pelos 
próprios chefes de divisão, melhorando o gerenciamento dos dados e potencializando a resposta das demandas dos 
públicos interno e externo e da mídia. De acordo com o Coordenador de Desenvolvimento e Manutenção de 
Aplicativos da DIN, Wallace da Silva Pereira, o sistema permite que cada diretoria técnica organize melhor suas 
auditorias. 
 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

O evento batizado como “Mulher de Fases” realizado no 
auditório da ESCOEX, deu-se inicio com a belíssima 
apresentação da professora Mariete Félix Rosa, com frases do 
livro “Mulheres que correm com os lobos” e trechos de 
músicas de Chico Buarque, Iso Ficher e Consuelo de Paula; 
cantados à capela, a educadora surpreendeu a plateia.  
Mais de 110 pessoas participaram do debate intitulado “Elas 
por Elas”, mediado pelo coordenador geral da Escoex, Bem 
Hur Ferreira. O evento contou com a participação do 
professor doutor em antropologia Antônio Hilário Aguilera 
Urquiza; da professora doutora em psicologia Zaíra de 
Andrade Lopes; da coordenadora do setor psicossocial da 
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Casa da Mulher Brasileira, a psicóloga Karine Barbosa Salgado e ainda da subsecretária de Políticas Públicas para 
Mulheres, Luciana Azambuja. 
 
TROFÉU CELINA JALLAD 
Mulheres com reconhecida atuação na garantia de direitos e na promoção social foram homenageadas no dia 08 de 
março, pela Assembleia Legislativa no Dia Internacional da Mulher com o Troféu Celina Jallad, honraria instituída pela 
Resolução 03/2011, de autoria da deputada Mara Caseiro. “São mulheres que representam a força e a garra das 
mulheres sul-mato-grossenses”, afirmou o Presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB).  
A Conselheira Marisa Serrano como uma das homenageadas, agradeceu a honraria e relembrou parte de seu discurso 
de posse, em que destacou “a oportunidade de continuar trabalhando por Mato Grosso do Sul numa cadeira de 
Conselheira do Tribunal de Contas, em substituição à antiga Conselheira Celina Jallad, primeira mulher a atuar na 
Corte de Contas do Estado”. Após ter sido professora, diretora de escola, vereadora, secretária de educação, delegada 
do MEC em MS, vice-prefeita, deputada federal e senadora, hoje é Conselheira, cargo que ocupa desde o dia 
27/06/2011. 
 
BENCHMARKING DO TCE-MS COM O TCU 
Diretores e técnicos TCE-MS visitaram no dia 11 de março o 
Tribunal de Contas da União (TCU), em busca de mais uma 
parceria e colaboração com os sistemas que servirão de base 
para a implantação em 2016 do Projeto de Meritocracia do TCE-
MS, um dos 132 projetos de modernização em andamento, 
sendo que mais de 50% já foram implantados. 
O Sistema Avaliar visa à avaliação de Desempenho do Servidor e 
da área; o Sistema Reconhecer computa através de pontos a 
participação do servidor em cursos, projetos e ações; e ainda, o 
Sistema Planejar permite acessar as informações do 
Planejamento Estratégico, suas ações e suas metas para pontuá-las no sistema Avaliar e, desta forma, visualizar se o 
servidor e se as áreas cumpriram a meta estabelecida no Planejamento Estratégico do TCE-MS. 
 
DIA NACIONAL DO OUVIDOR  
O Dia Nacional do Ouvidor passou a ser comemorado em 16 de março de 2013, após a promulgação da Lei nº 
12.632/2012 que institui oficialmente este dia, fortalecendo assim o papel desempenhado por este profissional, cujo 
objetivo é dar voz, tanto interna quanto externamente, ao cidadão, ao consumidor e ao funcionário, contribuindo 
para o exercício da cidadania. A data foi escolhida em referência ao aniversário da criação da Associação Brasileira de 
Ouvidores/ Ombudsman (ABO), em 1995. 
O Conselheiro e Ouvidor do TCE-MS, Osmar Jeronymo acrescentou que um dos objetivos da gestão compartilhada 
adotada pelo Presidente, Waldir Neves Barbosa e Conselheiros é o de estabelecer um relacionamento direto, sem 
burocracia, entre cidadão, a corte de contas e seu público, propiciando a identificação de necessidades, distorções, 
erros e ilegalidades na administração.  
 
PALESTRA PÁSCOA E A CORRUPÇÃO 

O tema da palestra promovida aos servidores do TCE-MS, tem sido 
amplamente discutido pela sociedade em geral. No auditório da 
ESCOEX, a palestra contou com a apresentação do Mestre em 
Teologia e Psicologia, professor Jocemar de Campos. 
Na apresentação, o professor estabeleceu um paralelo feito na 
liturgia cristã, e ilustrou importantes referências bíblicas, como a 
tentação de Jesus Cristo descrita na Bíblia no Evangelho de Mateus 
e traçou também comparações com algumas referências de 
filósofos contemporâneos. “As raízes da corrupção são muito 
profundas, remontam aos primórdios da humanidade, e que só 
pode ser resolvida na medida em que passarmos por uma reforma 
radical”. 

 

BALANÇO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO 
O Conselheiro Presidente do TCE-MS, Waldir Neves Barbosa, recebeu no dia 04 de abril, o Balanço Geral de 2015 do 
Governo do Estado. A entrega do documento, composto por um volume encadernado, foi realizada pela primeira vez 
pelo próprio governador, Reinaldo Azambuja e acompanhado da superintendente de Contabilidade Geral do Estado, 
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Oraide Serafim Baptista Katayama, e dos secretários de Estado, Márcio Monteiro da Fazenda, e Sérgio de Paula, da 
Casa Civil. 
Na oportunidade o Presidente do TCE-MS registrou 
que a documentação foi entregue e protocolado 
rigorosamente dentro do prazo estabelecido na 
Instrução normativa nº 35, de 14 de Dezembro de 
2011, que determina o encaminhamento da 
prestação de contas anual do Governo em até 60 
dias após o início da sessão legislativa, ocorrida em 
02 de fevereiro deste ano. 
O Presidente Waldir Neves fez questão de destacar 
que essa era a primeira vez que um governador 
entregava pessoalmente o Balanço Geral, e que esse 

gesto ficará marcado na história do Tribunal, demonstrando o respeito, independência, autonomia e Maior 
transparência entre os Poderes, o que foi ratificado por todos os Conselheiros presentes e o procurador Geral de 
Contas, deixando claro que o julgamento das contas é imparcial e sem interferência. 
 
12º CONINTER NACIONAL 

Na busca de novas informações e a troca de experiências, o 
Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves, o Vice-
Presidente Ronaldo Chadid e o chefe de gabinete da 
presidência, Nelson Brandão, participam do 12º Congresso de 
Controle Interno e Externo (CONINTER), realizado nos dias 07 
e 08 de abril, no Rio de Janeiro (RJ). A presença dos 
Conselheiros no evento vem justamente ao encontro do novo 
modelo de gestão compartilhada, pautado no dinamismo e 
transparência dos trabalhos desenvolvidos pela Corte de 
Contas do Estado. 

 
DIA INTERNACIONAL DA SAÚDE 
Pensando no bem-estar dos servidores e em comemoração ao Dia 
Internacional da Saúde, o TCE-MS proporcionou no dia 12 de abril, 
uma tarde dedicada aos cuidados da saúde dos seus funcionários, 
através do “Projeto Previne”, de autoria do médico oncologista, Dr. 
Fabrício Colacino e em parceria com a CASSEMS. 
Os servidores puderam realizar exames de mamografia e preventivo, 
além de aferir a pressão arterial, realizar o teste de glicemia, cálculo 
IMC, medir o índice de gordura, alongamento e orientações de 
postura e ainda informações sobre doação de medula e órgãos. O 
principal objetivo é a prevenção do câncer. 
Foram realizados 50 exames preventivos e 30 mamografias, além 
dos 115 servidores que realizaram exames de índice glicêmico, 130 
aferições de pressão, e dos 102 que recebem massagem e 
orientações de postura. 
 
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MS 
No dia 13 de abril, no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), foi criada a Associação dos Auditores 
Estaduais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso do Sul, a AUDTCE-MS, vinculada a 
Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC). Na ocasião foi eleita 
a Diretoria e Conselho Fiscal da entidade, além de ser votado o Estatuto da AUDTCE-MS, com a participação do Vice-
Presidente da ANTC, Francisco José Gominho Rosa. Na oportunidade os membros da chapa inscrita manifestaram que 
a entidade está aberta a todos os auditores estaduais de controle externo, para que juntos possam colaborar no 
fortalecimento da carreira e valorização profissional. 
 
DIA NACIONAL DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 
O Reconhecimento foi feito pelo Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves, durante o encerramento da Sessão 
do Pleno, que foi realizada no dia 27 de abril, data em que se comemora o Dia Nacional do Auditor de Controle 
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Externo do Brasil. O gesto é uma prática de valorização, da atual gestão, em reconhecimento às categorias que 
compõem a estrutura da Corte de Contas de Mato Grosso do Sul. 
Em 24 de março de 1980, o Governador Marcelo Miranda nomeou os sete Conselheiros para o então recém-criado 
TCE-MS. Em 16 de Maio do mesmo ano, tomaram posse os primeiros técnicos administrativos concursados. E em 
1983, foi criada a carreira de auditor de controle externo, e empossados os primeiros auditores. Dentre eles está o 
nome de Iran Coelho das Neves, classificado em primeiro lugar no concurso. Atualmente, Iran Coelho é Conselheiro e 
Corregedor Geral do TCE-MS. 
 
14ª FEIRA DE ARTESANATO 

Como todos os anos, durante a semana que antecede o domingo em 
comemoração ao Dia das Mães, as servidoras do TCE-MS 
promoveram a 14ª Feira de Artesanato, com cerca de quinze 
servidoras e colaboradoras. 
As artesãs expõem uma variedade de produtos para atender todos os 
públicos, desde produtos alimentícios, quadros, chinelos bordados, 
bijuterias até o enxoval para o quarto de bebê. O espaço é cedido 
pelo Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves como uma 
oportunidade das servidoras mostrarem seus trabalhos e 
comercializarem suas peças nas datas comemorativas. 
 

 
DIA DAS MÃES 
“O primeiro amor à gente nunca esquece e vem de berço”, com essa 
frase em homenagem ao Dia das Mães, o TCE-MS promoveu no dia 06 
de Maio, no auditório da ESCOEX, uma tarde agradável com 
programações diversas que foram desde uma série de palestras, sessões 
de massagens relaxantes a o tão esperado sorteio “Mãe Coruja”. O 
evento contou com a presença de cerca de 80 servidoras do TCE-MS, 
onde, além de sorteios e palestras puderam saborear um delicioso 
Coffee Break. 
 

REDE INDICON 
O Presidente do TCE-MS, Waldir Neves Barbosa participou no dia 09 de 
Maio da Reunião Técnica da Rede Nacional de Indicadores Públicos – 
Rede INDICON, no (TCE-SP), para debater assuntos de interesse comum 
ao Sistema de Controle Externo Brasileiro, tendo em vista a interação e 
a construção de entendimentos a partir de diferentes perspectivas. 
O órgão foi criado no dia 18 de abril de 2016, com objetivo de 
implantar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) em todo 
o Brasil a partir da adesão dos TC’s. Dezessete Tribunais de Contas já 
assinaram o termo de cooperação para integrar a Rede INDICON.  
A ideia, segundo o proposto, é de que o IEGM seja apurado 
anualmente em todo o território nacional para evidenciar a 
correspondência entre as ações dos governos e as exigências da 
sociedade. 

Também no dia 9 de Maio, ocorreu, na sala de reuniões da 
Presidência, a segunda reunião de Presidentes de Tribunais de 
Contas com a Diretoria do IRB. O objetivo do encontro foi debater 
assuntos de interesse comum ao Sistema de Controle Externo 
Brasileiro. Participaram dos trabalhos os Presidentes dos Tribunais 
de Contas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Amapá, 
Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul, 
Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Amazonas. 
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2ª CAMPANHA DO AGASALHO “AQUEÇA UMA VIDA”  
Atendendo ao convite do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por 
meio da Secretaria de Administração e Desburocratização, o TCE-MS 
participou da 2ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder 
executivo de MS – “Aqueça uma Vida”. A campanha foi lançada no dia 10 
de Maio, tendo seu encerramento no dia 10 de junho. 
Com espírito solidário e prestativo junto do convite do Presidente da 
Corte de Contas, Conselheiro Waldir Neves, os servidores tanto em ativa 
como já fora, ajudaram na campanha trazendo suas doações até o 
referido dia de encerramento. O público-alvo das doações foram as 
famílias carentes de Campo Grande e interior do Estado. 
 

 
SEMANA ACADÊMICA 
A auditora e Substituta de Conselheira Patrícia Sarmento dos 
Santos representou o TCE-MS na Semana Acadêmica Integrada dos 
Cursos de Administração e Ciências Contábeis da FIPAR 
(Faculdades Integradas de Paranaíba), realizada no dia 13 de Maio 
no Centro Educacional Visconde de Taunay, em Paranaíba. 
Patrícia, que é formada em Contábeis pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), apresentou no encontro, a palestra 
com o tema Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Papel do 
Contabilista como Gestor das Finanças Públicas. 
O encontro reuniu cerca de duzentos acadêmicos e profissionais da 
área contábil e administrativa. Durante sua exposição, Patrícia 
Sarmento dos Santos falou sobre sua experiência no TCE-MS e o papel fundamental que tem o contador na geração 
de informação. “A contabilidade é excelente ferramenta de gestão. Contudo, muitas vezes os próprios contadores não 
usam essa ferramenta, não analisam as informações geradas por eles próprios”. 
 
8ª REUNIÃO DA REDE DE OUVIDORIAS PÚBLICAS 

No dia 13 de Maio os Ouvidores e representantes de diversas 
instituições públicas e privadas participaram no edifício-sede do 
MPE-MS da 8ª Reunião da Rede de Ouvidorias Públicas do Estado 
de Mato Grosso do Sul, conduzida pelo atual Coordenador da 
Rede e Ouvidor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul (MP-MS), Procurador de Justiça Olavo Monteiro 
Mascarenhas. Na reunião, o Ouvidor do TCE-MS, Conselheiro 
Osmar Domingues Jeronymo, foi representado por Alvaro 
Scriptore Filho, Coordenador da Ouvidoria da Corte de Contas. 
O Acordo de Cooperação Técnica entre as Ouvidorias estabelece 
algumas considerações, visto que as Ouvidorias Públicas são um 
importante mecanismo de participação e contribuição para o 

controle social da Administração Pública, bem como, o de fortalecimento da democracia participativa e do 
monitoramento das políticas públicas, tais como: a necessidade de garantir a efetiva qualidade dos serviços públicos 
prestados no estado de Mato Grosso do Sul, fomentando e consolidando a participação popular na gestão pública; a 
necessidade de promover a atuação integrada e sistêmica das Ouvidorias do Estado, com a finalidade de qualificar a 
prestação de serviços públicos e o atendimento aos cidadãos, dentre outros. 
 
SEMINÁRIO O PAPEL DO ESTADO NO SÉCULO XXI 
A Conselheira e diretora-geral da ESCOEX, Marisa Serrano, juntamente com o coordenador-geral da ESCOEX, Ben-Hur 
Ferreira, participaram no dia 18 de Maio do Seminário “O Papel do Estado no Século XXI”; evento do Governo do 
Estado, realizado por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização e da Fundação Escola de 
Governo, nos dias 17 e 18 de Maio no centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. 
A Conselheira Marisa Serrano marcou sua participação no seminário com a palestra “Controle e Cidadania”, onde 
pontuou tópicos importantes para efetivar o Controle e a Cidadania, tais como: Estimular o Controle Social; Promover 
a Transparência; Promover a Educação para a Ética e Cidadania; Fortalecer o Marco Legal; Estabelecer a Cooperação 
Público-Privado; Fortalecer a Gestão Pública e a Articulação com Diversos Setores. Logo após, o coordenador-geral da 
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ESCOEX, Ben-Hur Ferreira também proferiu uma palestra, tendo como tema “O Papel das Escolas de Governo para a 
profissionalização do Serviço Público”. 
 
1º SEMINÁRIO SOBRE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 
O coordenador da Ouvidoria do (TCE-MS), Alvaro Scriptore Filho 
representou o ouvidor e Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo 
no 1º Seminário sobre Ouvidoria e Transparência na Gestão 
Pública, realizado no dia 16 de junho, no auditório “Professor José 
Luiz de Anhaia Mello”, em São Paulo.  
O evento, direcionado aos gestores públicos, ouvidores e 
servidores da esfera municipal e estadual, teve como objetivo 
divulgar o papel da Ouvidoria na Administração Pública e a 
importância da participação dos cidadãos no acompanhamento e 
controle das atividades que envolvem recursos públicos. O 
seminário contou com a presença do Presidente do TCE-SP, 
Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e foi transmitido 
simultaneamente pela Internet, por meio da ferramenta TCE na TV. 
 
2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ATRICON E DO IBR 

A Conselheira do TCE-MS Marisa Serrano esteve no dia 23 de 
junho em Brasília, no Instituto Serzedello Corrêa 
acompanhada do diretor de Gestão e Modernização do 
Tribunal, Douglas Avedikian e da representante da 
Coordenadoria do Núcleo de Pesquisa da ESCOEX, Viviane 
Amendola, para a 2ª Reunião do Grupo de Trabalho da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ATRICON), e do Instituto Rui Barbosa (IRB), para 
demonstração do programa de informática desenvolvido 
pelo Ministério da Educação (MEC), que permite o 

acompanhamento da demanda real por docentes, apresentado por Sérgio Souza. 
O Grupo de Trabalho foi criado para propor medidas para implementação do Acordo de Cooperação firmado com o 
Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo também como missão, as 
diretrizes traçadas na Resolução nº 3/2015. 
 
IMPORTÂNCIA DOS TRIBUNAIS PARA O COMBATE À CORRUPÇÃO 
Entre os dias 24 e 27 de Junho de 2016 foram entrevistadas 2.002 pessoas na pesquisa Ibope realizada a pedido da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), 
que mediu o conhecimento e a avaliação da população brasileira sobre os Tribunais de Contas. 

 Entre os entrevistados, que demonstraram 
conhecer de fato o que faz o Tribunal de Contas, a 
aprovação é enfática: 90% acreditam na 
importância dos Tribunais para o combate à 
corrupção e a ineficiência dos gastos públicos. E 
para 82%, a atuação dos Tribunais de Contas ajuda 
a melhorar a gestão pública. 
A pesquisa revelou também outros dados que 
merecem atenção: apenas 17% da população 
brasileira sabe o que faz o Tribunal de Contas, no 
entanto, desse número, 43% possuem nível 
superior, ou seja, são considerados formadores de 
opinião. 
Nesse sentido o TCE-MS tem sido uma referência. A 
atual gestão compartilhada implementou projetos 
e ações que ampliaram o alcance e as ferramentas 
de comunicação com o cidadão sul-mato-grossense 

e fortalecendo, ao mesmo tempo, os mecanismos que multiplicam a aprendizagem e a capacitação de servidores e 
gestores.  
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Entre os novos canais esta em destaque a Rádio Web com programação musical e notícias 24 horas por dia; a TV TCE 
que além das sessões e Telejornal Semanal, incluiu em sua grade transmissão ao vivo de eventos realizados no 
plenário da Corte de Contas e o novo modelo de produção de aulas da EAD da ESCOEX, e vídeos institucionais que já 
ultrapassaram um milhão de visualizações, por meio das redes sociais, uma marca recorde entre os Tribunais dos 
Estados e municípios brasileiros. 
 
SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 162 ANOS DA INSTITUIÇÃO NACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS 
Em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro, a Instituição Nacional do corpo de bombeiros homenageou no 
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, diversas personalidades como 
forma de valorizar o trabalho e dedicação às causas em prol da sociedade. O Vice-Presidente do TCE-MS, Ronaldo 
Chadid, foi um dos homenageados. 

O Conselheiro recebeu a medalha “Imperador Dom Pedro II”, em 
comemoração aos 162 anos da instituição nacional do Corpo de 
Bombeiros. Trata-se da mais alta comenda conferida pela 
Corporação Militar e destina-se a galardoar militares e civis, 
brasileiros e estrangeiros credores de reconhecimento por suas 
atividades profissionais e sociais, e aqueles que, por seus valores 
em relação à Corporação foram julgados merecedores desta 
honraria, qualidades presentes na conduta e carreira do 
Conselheiro, “Me sinto honrado com o reconhecimento do meu 
trabalho, sempre pautado pela transparência e comprometido 
com o dinamismo que as instituições exigem. E dessa forma 
tenho desempenhado minha missão junto ao Tribunal de Contas 

do Estado que atua e, cada vez mais, fortalece esses valores em prol da sociedade”. 
 
1º ENCONTRO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DE CONTROLADORIA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
O reforço na fiscalização vem com o ato que instituiu a Associação de Profissionais de Controladoria, Controles 
Internos e Auditorias Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul – APROCAP, que tem como objetivo integrar os 
profissionais da categoria, considerada como peça fundamental na administração pública com a missão de 
acompanhar a correta aplicação dos recursos nas Prefeituras e Câmaras Municipais, em prol da comunidade, gerando 
investimentos produtivos para o desenvolvimento do Estado como um todo.  
A posse da primeira diretoria da instituição foi no dia 12 de Julho, dentro do 1º Encontro Estadual de Profissionais de 
Controladoria, Controle Interno e Auditorias Públicas do Estado 
do Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina, reunindo 
Controladores Internos de 32 municípios do MS. 
O tema de abertura ficou a cargo do Diretor Geral do TCE-MS  
Eduardo dos Santos Dionízio, onde abordou “O papel das 
Controladorias, Controles Internos e Auditorias na Moderna 
Administração Pública”, chamando atenção para a importância 
da mudança de cultura quanto ao controle interno da 
Administração, passando incialmente pelos gestores que 
devem concebê-lo como uma ferramenta de gestão e não 
como um empecilho para suas atividades. 
 
APRESENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCO DO TCE-MS 

Os resultados positivos alcançados pela atual administração 
do TCE-MS, presidida pelo Conselheiro Waldir Neves, de 
forma compartilhada com os demais Conselheiros, tem 
despertado o interesse de outros Tribunais do país, tanto que 
no dia 19 de Julho, o Diretor Geral de Modernização , Douglas 
Avedikian, apresentou para a Corte de Contas do Estado de 
Sergipe essa nova ferramenta que está sendo utilizada, no 
gerenciamento de risco. “É uma metodologia desenvolvida 
para que as cortes utilizem todo o conceito de risco em 
termos de probabilidade no controle externo”. 
A chamada “Matriz de Risco” desenvolvida no TCE-MS 
permite o cruzamento de dados, análise de informações e 
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avaliação dos riscos. Essa inteligência aplicada na fiscalização possibilita ao auditor externo verificar informações 
específicas de um determinado contrato. Na hipótese de uma licitação para a compra de um grande lote de 
medicamentos, por exemplo, em que aparentemente o preço está adequado, mas em que se constata que a data de 
validade dos remédios está próxima do vencimento, a ferramenta vai apontar que existe um risco de perda já que, se 
não for consumido em tempo hábil, fatalmente terá de ser descartado. Essa informação levara, consequentemente, a 
uma fiscalização mais ampla daquele contrato, a fim de evitar fraudes e o desperdício de dinheiro público. 
 
DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES OFICIAIS SUPERIORES DE CONTROLE PÚBLICO DO MERCOSUL 
O Presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves, foi indicado pelo Vice-Presidente da Associação de Entidades 
Oficiais Superiores de Controle Público do MERCOSUL (ASUR/ASUL) e Presidente do TCE-RS Marco Peixoto, para 
compor novamente a diretoria da Associação, desta vez para o biênio 2016/17. 
O intenso trabalho de modernização, compromisso com a transparência e a implementação de um papel pedagógico 
nas ações da Corte de Contas do MS, foi um fator determinante para a recondução do Presidente do TCE-MS à 
diretoria da ASUR. 
Com a nova indicação, Waldir Neves, completa quatro anos de trabalho e de cooperação junto à associação, composta 
por entidades públicas de controle externo de países signatários do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela). 
 
TV CIDADÃ 

A TV Cidadã é uma iniciativa pioneira do Tribunal de Contas do 
Estado de Alagoas, que nasceu de um protocolo de intenções 
firmado com o Senado Federal, possibilitando a instalação de 
equipamentos para transmissão digital, aberta e gratuita. A 
Emissora terá toda tecnologia digital e equipamentos de última 
geração, necessários para atender uma grade de programação 
24 horas. Além do sinal de TV aberta, também contará com 
transmissão via satélite, para atender a todos os Municípios 
Alagoanos. 
O dinamismo atingido pelo TCE-MS levou o Presidente Waldir 
Neves a ser um dos convidados para a cerimônia de 

lançamento da TV Cidadã, realizada no dia 29 de Julho na sede do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. 
 
ATRICOM, IRB, MPE E TCS DISCUTEM IMPACTOS DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DOS ESTADOS 
Com intenção de equacionar a capacidade financeira dos 
Estados em função de uma série de renegociações de dívidas 
contraídas no passado e que hoje limitam investimentos e a 
execução de novos programas que possam manter um ritmo 
de desenvolvimento continuado, a Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) organizou na sede 
da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 
(Unale) em Brasília, um encontro com os Tribunais de Contas, 
o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Ministério da Educação, 
levando para a mesa de debates os projetos que tramitam no 
Congresso Nacional. 
Entre os projetos detalhados na reunião, para o pleno 
funcionamento do poder executivo no País, estão a Proposta 
de Ementa à Constituição 154/2016 (que trata do estabelecimento de limite máximo de gasto das despesas para 
todos os Poderes e órgãos ligados autônomos da União) e o Projeto de Lei nº 257/2016 (que estabelece o Plano de 
Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal). 
As contribuições de Mato Grosso do Sul nesse debate foram dadas pelo Presidente do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul (TCE-MS), Waldir Neves e pelo vice-Presidente, Conselheiro Ronaldo Chadid.  
A finalizar a programação, seguiu-se com o evento promovido pelo Sebrae em comemoração aos resultados 
alcançados pelo Projeto Prosperar, desenvolvido em parceria com os Tribunais de Contas, para o fortalecimento do 
pequeno negócio, a partir da efetivação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA UM MARCO DE PARCERIA 
Em função do intenso trabalho pedagógico executado para levar informações sobre o papel desempenhado pela Corte 
de Contas junto à sociedade, O TCE-MS foi uns dos ilustres convidados que participaram do evento denominado “Um 
Marco de Parceria”, realizado no dia 05 de Agosto, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. 

O evento colocou em discussão as atribuições e as 
parcerias firmadas entre o Poder Público e 
Instituições Assistenciais, com relação à liberação de 
recursos de convênios para beneficiar a sociedade e 
minimizar as dúvidas existentes em relação à nova 
legislação do Marco Regulatório. 
Na audiência o TCE-MS contribui-o por meio diretor 
geral Eduardo dos Santos Dionizio, que em sua fala 
esclareceu a participação do Tribunal e sua finalidade 
de contribuir e tentar minimizar algumas dúvidas que 
ainda persistem em relação ao Marco Regulatório nas 

organizações da sociedade civil, “uma legislação que demorou um tempo para entrar em vigor e que ainda muitas 
entidades e a própria administração pública não está devidamente preparada para colocar em prática essa Lei. Nosso 
papel aqui é tentar contribuir máximo para que as dúvidas sejam esclarecidas, quero deixar claro, que em nome do 
Tribunal, nos posicionamos como parceiros nesse processo que está em construção e que ainda necessita de longos 
debates para a concretização de seus objetivos”. 
 
1º ENCONTRO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DOS RPPS EM MATO GROSSO DO SUL 
A Escola Superior de Controle Externo do TCE-MS realizou o “1° 
Encontro de Práticas de Gestão dos RPPS em Mato Grosso do 
Sul”, voltado para os servidores do TCE-MS e jurisdicionados. 
O evento foi dividido em 4 módulos, sendo ministrados pelas 
Auditoras do Controle Externo do TCE-MS, Joseli Pereira Macedo 
Rezende e Mariana Leal Capillé, no Plenário Conselheira Celina 
Martins Jallad do, com o objetivo promover o debate da gestão 
dos Regimes Próprios de Mato Grosso do Sul (RPPS). 
O primeiro módulo foi realizado no dia 08 de Agosto, contando 
com a presença e participação do convidado Dr. Ademir de 
Oliveira, advogado e especialista na área de Previdência. O 
evento trouxe em discussão os RPPS do Estado e assuntos como 
aspectos legais para criação, gestão de recursos, aplicação financeira, formas de custeio, equilíbrio financeiro e 
atuarial e contabilidade dos regimes próprios, uma vez que, a situação previdenciária brasileira é um dos temas de 
Maior preocupação dos gestores públicos na atualidade. No âmbito de Mato Grosso do Sul existem hoje, 51 Regimes 
Próprios de Previdência Social, sendo que destes, 50 são implantados nos municípios e ainda o MSPrev, no âmbito 
Estadual. 
O segundo módulo realizado no dia 15 de Agosto, abordou a Utilização dos recursos previdenciários; Politica de 
Investimentos. Debaterá assuntos referentes à politica de investimento com ênfase nas aplicações do RPPS (Legislação 
aplicável a Politica de Investimentos; Investimentos voltados ao RPPS). 
O terceiro módulo realizado no dia 22 de agosto foi voltado para o tema  Despesas Administrativas e Contabilidade 
voltada aos Regimes Próprios. Abordando assuntos referentes à utilização e aplicação dos recursos previdenciários 
tendo como parâmetro a legislação pertinente e aspectos relacionados às demonstrações contábeis. 
O quarto e ultimo modulo foi realizado no dia 29 de agosto e contou com a presença e participação dos convidados 
Renata Rauli Machado e Luciano Carlos Silveira que passaram um pouco de suas experiências na elaboração dos RPPS, 
em seus municípios.  O evento abordou a questão do “Equilíbrio financeiro e cálculo atuarial”, debatendo assuntos 
referentes ao equilíbrio financeiro e atuarial, a segregação de massa, avaliação atuarial e aos parcelamentos tendo 
como parâmetro a legislação pertinente. 
 
ELEIÇÃO DIRETORA PARA O BIÊNIO 2017/2018 
Com unanimidade do corpo de Conselheiros da Corte de Contas, o Conselheiro Waldir neves teve sua recondução ao 
cargo de Presidente para o biênio 2017/2018. A escolha, feita pelos sete membros, ocorreu em uma Sessão Especial 
com voto secreto. A votação reconduziu, ainda, Ronaldo Chadid à Vice-Presidente e o Conselheiro Iran Coelho das 
Neves ao cargo de corregedor geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. 
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Como determinado a eleição teve convocação prévia ao 
conhecimento público por meio do edital publicado no 
Diário Oficial do TCE-MS em 04 de Julho de 2016, sendo 
oficializada no dia 10 de Agosto de 2016.  
Ao ser reeleito o Conselheiro Waldir Neves agradeceu, mais 
uma vez a confiança depositada pelos demais Conselheiros 
em seu modelo de gestão, “Minha vontade e disposição é de 
acertar sempre, essa demonstração de confiança nos dá 
muito mais vontade de fazer cada vez mais o que é o 
correto, de fazer sempre o melhor”. O Conselheiro afirmou 
ainda que a partir de 1º de Janeiro de 2017, quando tomará 
posse, a nova fase de sua gestão continuará pautada numa 

gestão compartilhada, trabalhando com humanidade e humildade; “aqui no Tribunal de Contas temos um grupo 
muito qualificado que tem nos ajudado em nossa administração, nossa reeleição surgiu com esse pensamento, o de 
continuar desenvolvendo nossos trabalhos com efetividade e cada vez mais unidos para que juntos possamos, cada 
vez mais, construirmos um Tribunal que seja orgulho para toda a sociedade e para que as pessoas saibam que o TCE-
MS, realmente tem cumprido o seu papel”. 
 
CURSO DE APRESENTAÇÃO EM VÍDEO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA EAD 

A Escola Superior de Controle Externo do TCE-MS 
ofereceu no dia 11 de Agosto o curso 
“Apresentação em Vídeo e Produção Audiovisual 
na EAD”. Restrito ao número de 20 participantes, 
sendo voltado para o aprendizado na produção 
de vídeo aulas, da linguagem audiovisual, da 
apresentação em TV, na construção de um 
ambiente pedagógico; ambos determinantes 
para a qualidade de uma proposta de ensino e 
aprendizagem no Ensino Superior. 
 

 
REUNIÃO COM PRESIDENTE MICHEL TEMER E ATRICON 
O Presidente do TCE-MS Waldir Neves, acompanhado do 
Vice-Presidente Ronaldo Chadid, da Conselheira Marisa 
Serrano e do diretor geral do TCE-MS, Eduardo dos Santos 
Dionízio, participou no dia 18 de Agosto em Brasília, de 
uma reunião com o Presidente, em exercício, Michel 
Temer e Presidentes dos Tribunais de Contas do País para 
discutir entre diversos temas a decisão do Supremo 
Tribunal Federal que tira dos Tribunais, a competência 
para o julgamento das contas públicas. No entendimento 
dos ministros do STF essa prerrogativa pertence às 
Câmaras de Vereadores. 
Após a audiência com o Presidente Michel Temer, os 
Conselheiros do TCE-MS participaram de uma reunião 
organizada pela Atricon, Conselheiro Valdecir Pascoal (TCE-PE), no TCE do Distrito Federal, para discutir os próximos 
passos que os Tribunais de Contas devem seguir em relação à recente decisão do Supremo Tribunal Federal. 
 
PROJETOS E AÇÕES SÃO LEVADOS AO TCE-SP 
O Presidente do TCE-MS, Waldir Neves com o apoio do Diretor de Gestão e Modernização, Douglas Avedikian, do 
Chefe da Comunicação, Henrique Xavier e com a participação do chefe de gabinete Nelson Brandão e do assessor da 
presidência do TCE-MS, e Willian Barbosa, apresentou no dia 25 de Agosto, ao Presidente do TCE-SP, Conselheiro 
Dimas Eduardo Ramalho os principais avanços do TCE-MS na área da Tecnologia da Informação, que vem agilizando 
atividades como a emissão de certidões on-line, acompanhamento em tempo real da tramitação de processos nas 
áreas do Tribunal e ferramentas auxiliam a gestão de risco, visando impedir desperdício na aplicação do dinheiro 
público. 



 

118 
 

Na área da comunicação, o TCS-SP ficou a par dos 
canais de divulgação, tais como: Rádio Web e Áudios 
Visuais, por meio de TV e vídeos institucionais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCONTRO DE COROS DA SEMANA CULTURAL 
Aceitando o convite da Universidade Federal de MS, o Coral do TCE-MS, no dia 30 de Agosto, abriu o Encerramento da 
Semana de Cultura organizada pelos Profs. Drs. Manoel Rasslan, Jorge Augusto Mendes Geraldo e Ana Lúcia Gaborim, 
com um trabalho da mais alta qualidade, quer didática, quer artisticamente realizada. O Coral do TCE-MS foi criado há, 
praticamente, vinte e três anos, recebe incentivos por parte das direções do Tribunal pelo importante trabalho 
realizado e tem no seu currículo mais de trezentas apresentações e a participação de mais de sessenta funcionários, 
familiares e convidados. 
 
3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO 

Em sua terceira edição, o Congresso Internacional de Direito 
Financeiro “Orçamento Público e Responsabilidade Fiscal”, 
idealizado pelo jurista e professor catedrático Francisco Pedro 
Jucá, foi realizado no Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, nos dias 01 e 02 de Setembro. A presença com 
destaque a mesa de abertura, no dia 01 de Setembro, deu lugar 
ao Conselheiro e Vice-Presidente Ronaldo Chadid para uma fala 
institucional dentro de um evento que abrange temas relativos 
aos desafios do Direito Financeiro, o equilíbrio fiscal, a gestão 
da dívida ativa, os rumos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
orçamento público, entre outros que tem reflexo e aplicação 

direta pelos Tribunais de Contas. 
Em parceria com a Associação dos Juízes do Rio de Janeiro e Espírito Santo - AJURFES, a Academia Paulista de Letras 
Jurídicas, a Sociedade Paulista de Direito Financeiro, a Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo - FADISP , o 
Núcleo de Estudos em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento - NEFIT da UERJ, o evento contou com a 
presença de grandes juristas nacionais e internacionais, tais como o Ministro Luiz Fux (STF); Ministro Luis Felipe 
Salomão (STJ); Benjamim Zymler (Ministro do TCU). 
 
V ENCONTRO JURISPRUDÊNCIA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
O "V Encontro JURISTC’s – Jurisprudência nos Tribunais de Contas” vem consolidar o empenho dos membros de todas 
as Cortes do País para discutir a necessidade dos Tribunais de Contas adotarem um sistema de Jurisprudência para o 
fortalecimento do controle externo. Pelo TCE-MS, participam o Presidente-Conselheiro Waldir Neves, o diretor de 
Gestão e Modernização, Douglas Avedikian, a auditora estadual de controle externo, Valéria Saes Cominale e ainda o 
chefe de gabinete da presidência, Nelson Brandão. O evento, em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB), foi 
realizado nos dias 22 e 23 de Setembro, no Tribunal de Contas de Tocantins (TCE-TO), em Palmas. 
 
II ENCONTRO DE OUVIDORIAS 

O coordenador da Ouvidoria do TCE-MS, Álvaro Scriptore Filho 
participou no dia 22 de Setembro do “II Encontro de 
Ouvidorias”, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-
CE), representando o ouvidor e Conselheiro Osmar Domingues 
Jeronymo. O encontro reuniu cerca de 150 participantes de 
ouvidorias públicas e privadas, de diferentes Estados brasileiros 
e membros das Cortes de Contas para discutir práticas e 
compartilhar experiências sobre as atividades de uma 
ouvidoria. 
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ENCONTROS NACIONAIS DO INSTITUTO RUI BARBOSA  
O Instituto Rui Barbosa – IRB realizou nos mês de Junho e Julho de 2016 a serie de Encontros Nacionais do Instituto 
Rui Barbosa, sendo sediados nas regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste do país, com o objetivo de 
capacitar membros e servidores dos tribunais de contas e aprofundar o estudo de temas especializados e inerentes ao 
controle das contas públicas. Os cinco Encontros Nacionais, um em cada região do país, tiverem temas específicos. 
A região Sudeste foi o primeiro local a sediar o encontro, sendo realizado na Escola Superior de Guerra, do Rio de 
Janeiro no dia 16 e dia 17 no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), os temas abordados 
respectivamente foram “Inteligência e Controle” e “Preços Referenciais. 
Seguindo com o evento foi à vez da região Nordeste, com o tema “Federalismo” realizado no Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará (TCE-CE) nos dias 7 e 8 de julho. 
A região Sul, apresentou nos dias 1 e 2 de setembro, o tema “Ouvidoria e Corregedoria”, no Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), seguido da região Norte com a apresentação o tema “Saúde” (ainda sem local e 
datas definidas) e a região Centro-Oeste, finalizará a série de encontros (ainda sem datas, tema e local definidos). 
 

CAMPANHA OUTUBRO ROSA 
Com o tema "Outubro Rosa, a Prevenção está em suas Mãos", o TCE-MS, por meio da ESCOEX, realizou no dia 21 de 
Outubro, um dia especial com palestra e sorteio de brindes, dedicado 
à conscientização dos servidores sobre o câncer de mama e pele. 
Cerca de 120 funcionários entre homens e mulheres participaram do 
evento, que faz parte de um dos compromissos firmados pela atual 
gestão, que prioriza a responsabilidade social e como princípio a 
valorização e qualidade de vida das pessoas e o bem-estar dos 
servidores da Corte de Contas. A palestra foi ministrada pelo médico 
oncologista Cesar Augusto Vendas Galhardo, que abordou o tema 
“Câncer de mama e Pele: Como diagnosticar lesões e manchas comuns 
das perigosas”. 
A campanha Outubro Rosa é um movimento internacional, uma forma 
de incentivar a prevenção e a luta contra o câncer de mama, que o 

Tribunal não 
podia ficar de 
fora dessa importante causa. De acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), o Câncer de mama é o mais comum 
entre as mulheres no mundo e no Brasil, respondendo por 
cerca de 25% dos casos novos a cada ano, homens apenas 1% 
do total de casos da doença. 
 
 
 
 
 

 
TCE-MS ORIENTA CONTADORES PÚBLICOS EM ENCONTRO 
O evento, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC-MS), no dia 27 e 28 de Outubro, no Centro de 
Convenções Rubens Gil de Camilo, contou com a participação do TCE-MS, representado pelo diretor geral , Eduardo 
dos Santos Dionizio que compôs a mesa e ainda pelos Conselheiros substitutos, Célio Lima de Oliveira e Patrícia 
Sarmento, que na ocasião realizou a ministração de uma palestra. 
A Conselheira substituta abordou as principais irregularidades constatadas pela Auditoria – Corpo Especial - nas 
prestações de contas de gestão e de governo. Falou ainda sobre as mudanças recentes da Contabilidade Pública, em 
especial, da Resolução 2016/NBCTSPEC – Estrutura Conceitual, do Conselho Federal de Contabilidade. 
Na palestra, Patrícia Sarmento explicou sobre a normativa que revogou nove outras Resoluções do CFC, inclusive, a de 
nº 750/1993, que tratava dos “Princípios Fundamentais da Contabilidade”, assim como as NBC T (Normas Brasileiras 
de Contabilidade) nºs 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5 e alteraram outras três normativas: as resoluções nº 2014/NBC T 
16.1, 2013/1437 e 2009/1268.  
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DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
 “A cor pode ser diferente, mas os corações são iguais”, 
com essa frase o Tribunal de Contas de Mato Grosso do 
Sul, promoveu no dia 18 de Novembro, na ESCOEX, uma 
tarde de debates, trazendo uma reflexão sobre o dia da 
Consciência Negra. O evento que reuniu servidores da 
Corte de Contas, contou participação da Mestra e 
Doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília 
(UNB), Tânia Mara Campos de Almeida que ministrou a 
palestra: Violência de Gênero e Raça. 
 
 

 
V ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
O evento que reuniu cerca de 550 participantes, realizado em 
Cuiabá no período de 22 a 24 de Novembro, é fruto de uma 
parceria entre a Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (ATRICON), o Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT), a Associação Brasileira dos Tribunais de 
Contas dos Municípios (ABRACOM), da Associação Nacional 
dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de 
Contas (AUDICON), com o apoio do Instituto Rui Barbosa 
(IRB) e da Associação Nacional do Ministério Público de 
Contas (AMPCON) e teve como tema “A construção da 
excelência institucional”. 
Participaram do TCE-MS, o Presidente-Conselheiro Waldir Neves, o vice-Presidente, Conselheiro Ronaldo Chadid, a 
diretora geral da ESCOEX, Conselheira Marisa Serrano e ainda o diretor geral, Eduardo dos Santos Dionizio e o chefe 
da Inspetoria de Controle de Atos de Pessoal, Antenor Martins de Oliveira. 
 
 
NOVEMBRO AZUL 

Como o mês de Novembro é internacionalmente 
dedicado às ações relacionadas ao câncer de próstata e 
à saúde do homem, o Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul (TCE-MS) promoveu no dia 25 de 
Novembro, uma palestra com o tema: “Homem 
prevenido vive o melhor da vida”, ministrada pelo 
médico urologista, Fernando Coutinho Pereira. Muitos 
servidores participaram do evento realizado no 
auditório da Escola Superior de Controle Externo 
(ESCOEX), que marcou o encerramento da campanha 
“Novembro Azul”. 
O médico Fernando Coutinho abordou em sua 

apresentação sobre os problemas que levam o homem adquirir o câncer de próstata, bem como a importância do 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Ainda falou sobre a saúde do homem abordando outras doenças 
comuns na comunidade masculina, como a disfunção erétil e tirou dúvidas sobre o procedimento da cirurgia de 
vasectomia. 

PREFEITOS DO ESTADO CONHECEM PROPOSTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO 

Prefeitos de municípios de Mato Grosso do Sul conheceram hoje o 
Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), apresentado pelo Tribunal 
de Contas do Estado, como um novo instrumento de controle 
consensual, a ser celebrado entre o TCE-MS e os gestores das 
instituições públicas do Estado. O diretor geral do Tribunal de 
Contas, Eduardo dos Santos Dionizio, apresentou a proposta aos 
dirigentes municipais na tarde de quarta-feira, dia 30 de novembro, 
em uma reunião realizada na Governadoria.  
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TCE-MS APRESENTA GERENCIAMENTO DE RISCOS EM BRASÍLIA 
O TCE-MS foi uma das Cortes do País convidada para 
compartilhar as experiências inovadoras de atividades 
relacionadas ao controle externo, na audiência pública da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), realizada 
nesta semana (30/11), na Câmara Federal em Brasília. 
A contribuição do TCE-MS no evento veio por meio de palestra 
ministrada pelo Diretor de Gestão e Modernização (DGM), 
Douglas Avedikian, que abordou o tema: Gerenciamento de 
Riscos no Controle Externo - Ferramenta e Resultados. Douglas 
apresentou a ferramenta que está sendo utilizada no 
gerenciamento de risco e que segundo ele, “é uma metodologia nova, desenvolvida para que as Cortes de Contas 
utilizem todo o conceito de risco em termos de probabilidade no controle externo”. 
 
TCE-MS PARTICIPA DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

O II Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, aberto 
na noite de quarta-feira, 30 de novembro, reúne representantes de 
34 Tribunais de Contas e 34 faculdades do Brasil e segue até o dia 2 
de dezembro, tendo a participação de gestores, conselheiros, 
servidores públicos, professores e estudante que buscam a 
melhoria da administração pública. Durante três dias, eles terão a 
oportunidade de conhecer estudos sobre a qualidade das políticas 
públicas praticadas, promovendo um intercâmbio de informações. 
 
 
 

INDICAÇÃO PARA CARGO DE PROCURADOR GERAL DE CONTAS DO MPC-MS 
A entrega foi feita no dia 05 de Dezembro, em ato com as presenças do presidente 
do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Waldir Neves, 
junto com o vice-presidente, conselheiro Ronaldo Chadid e o procurador geral 
adjunto, João Antônio de Oliveira Martins Junior, indicado ao cargo para o biênio 
2017/2018. 
O Ministério Público de Contas – MPC-MS, com atuação junto ao Tribunal de Contas 
do Estado – TCE-MS, é composto por Procuradores de Contas, com ingresso através 
de Concurso Público de provas e títulos. O Procurador Geral é escolhido por seus 
pares e nomeado pelo governador do Estado. 
João Antônio de Oliveira Martins Júnior é procurador geral adjunto do MPC-MS. Foi 
Corregedor Geral do Ministério Público de Contas, é formado em ciências jurídicas 
pela FUCMAT. Entre muitas funções na Corte de Contas de Mato Grosso do Sul, foi 
assessor jurídico da Presidência do TCE-MS em 1992 e 1998, assessor do 
conselheiro Paulo Roberto Capiberibe Saldanha e chefe de Núcleo de Controle 
Externo. 
 

 
COOPERAÇÃO ENTRE TCE-MS E SEFAZ  

O Termo de Cooperação foi assinado no dia 07/12 pelo Presidente do 
Tribunal de Contas, Conselheiro Waldir Neves, e o titular da 
Secretária de Estado de Fazenda, Márcio Monteiro, representando o 
Governador Reinaldo Azambuja, em uma solenidade realizada na 
Corte de Contas. 
Os auditores fiscais de controle externo passarão a ter acesso às 
informações relativas ao Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, emitidas 
tendo como destinatários os órgãos auditados pelo TCE-MS. Na 
prática será possível fazer um cruzamento de informações a fim de 
evitar a sonegação.  

Ao TCE-MS caberá designar formalmente uma equipe de fiscalização/auditoria para que, de posse de uma senha, 
possa ter acesso às informações, garantindo o sigilo fiscal disponibilizado na base de dados relativa às Notas Fiscais 
Eletrônicas da Secretaria de Fazenda. 
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CAMPANHA NATAL COMPARTILHADO 
 

As ações começaram por meio da decisão do 
presidente, conselheiro Waldir Neves, em firmar com a 
organização da campanha, coordenada pela 
Procuradora de Justiça do MPE, Jaceguara Dantas da 
Silva Passos, mais um ano de parceria para ajudar o 
trabalho dos voluntários a alcançar a meta de 
arrecadação de brinquedos para crianças de instituições 
de Campo Grande. 
O segundo empenho do TCE-MS foi o de potencializar a 
divulgação do projeto Natal Compartilhado, construindo 
as peças comerciais que propagaram a Campanha em 
emissoras de Rádio e TV. 
A entrega dos presentes começou com um ato 

simbólico na sede do Tribunal de Contas reunindo pelo presidente Waldir Neves e a Procuradora Jaceguara Dantas e 
se concluiu em solenidade no Shopping Campo Grande, no dia 09 de dezembro, juntamente com os representantes 
dos agentes parceiros e instituições assistenciais, com cerca de duas mil crianças, contempladas na edição 2016 da 
campanha Natal Compartilhado. 



 

123 
 

INOVAÇÕES EM 2017 
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AÇÕES DE INOVAÇÃO EM 201: 
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