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GESTÃO ESTRATÉGICA
O Planejamento Estratégico 2016-2020 (Resolução nº 27/2015) do TCE/MS norteia as
prioridades e busca alcançar resultados sólidos para a eficaz aplicação de recursos,
gestão de programas e projetos, monitorando ações, objetivando a excelência nos
serviços públicos.
A Identidade Estratégica do TCE/MS é representada por:

A gestão estratégica do TCE/MS busca gerar valor sem perder de vista a utilização dos
recursos de forma eficiente.
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.
Para a obtenção destes resultados foi instituído em 2019 o escopo de atuação
Meritocracia – valorização do servidor, Apoio ao jurisdicionado, Reestruturação
organizacional e TCE 100% Digital juntamente com o Planejamento Estratégico 20162020 (Resolução nº 27 de 09/12/15) que sustentam os 04 (quatro) pilares estratégicos:
Meritocracia, Celeridade, Qualidade e Transparência, conforme imagem abaixo.

Como o objetivo do Planejamento Estratégico é nortear as decisões futuras do TCE/MS e monitorar os resultados, identificamos a oportunidade
do alinhamento dos Objetivos estratégicos do Tribunal de 2016-2020 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS da Agenda 2030
da ONU, visando auxiliar a aplicabilidade e medição das questões institucionais, sociais, ambientais e financeiras que envolvem a
sustentabilidade.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
(*) Publicada no DOE TC/MS nº 1128, de 29 de junho de 2015, páginas 3 e 4. (*) Republicada no DOE TC/MS nº 1135, de 08 de julho de 2015, páginas 1 a 26
(*) Republicação do Anexo I no DOE TC/MS nº 1137, de 10 de julho de 2015, pág. 01 a 03 (*) Alterada pela Resolução nº 84 de 5 de setembro de 2018. (*)
Alterada pela Resolução nº 89/2018, de 17 de outubro de 2018, publicada no DOE TC/MS nº 1880-Suplementar, de 17 de outubro de 2018, págs. 8 a 10. (*)
Alterada pela Resolução nº 99, de 20 de fevereiro de 2019, publicada no DOE TC/MS nº 1969, de 21 de fevereiro de 2019, págs.01 a 06.

Em de 04 de dezembro de 2019 foi publicada a RESOLUÇÃO TCE/MS N. 115/2019, que revoga as Resoluções n. 14, de 24 de junho de 2015, n. 75, de 15 de
agosto de 2018, n. 84, de 5 de setembro de 2018, n. 89, de 17 de outubro de 2018 e entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de
1º de janeiro de 2020. Abaixo consta a NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

RESULTADOS DA GESTÃO
1 – Gestão Descentralizada - Novo conceito de Gestão (Biênio 2019-2020)

“Trabalhar com agilidade e transparência para que
o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul continue realizando um controle externo cada
vez mais eficaz e fortalecido, garantindo que o
erário público retorne para a sociedade em forma
de políticas públicas e bons serviços.”
Conselheiro Iran Coelho das Neves.

No ano em que o Tribunal de Contas de MS completa 40 anos da sua criação o novo conceito de
administração implementado no TCE/MS pelo Conselheiro Iran Coelho das Neves no biênio
2019-2020, Gestão Descentralizada, tem como principal finalidade distribuir as ações
estratégicas da Corte entre os demais Conselheiros.
As diretrizes aplicadas para durante o ano de 2019 foram:
- A simplificação das ações, com produção de bons resultados e delegação de competências
específicas na área administrativa, jurídica, institucional com os Poderes;
- Continuidade em trabalhos que já existem no TCE, as ações que deram bons resultados foram
aprimoradas e aprofundadas, aproveitando tudo o que estava dando certo e atualizando os
mecanismos.
- Avanço e ampliação no aproveitamento dos recursos tecnológicos, com a promoção da
aproximação dos jurisdicionados.
- Cumprimento com o papel pedagógico do Tribunal, qualificando os servidores e jurisdicionado,
e, também, tem buscado interagir com a sociedade.

1.1 Sistema de Governança Interna
Em 21 de fevereiro de 2019 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico TC/MS nº 1969, na página
01 a 06 a RESOLUÇÃO TC/MS Nº 99/2019 que dispõe sobre o Sistema de Governança Interna
do TCE/MS, que instituiu Câmaras Especiais e Comitês Permanentes com a finalidade de
estabelecer mecanismos de integração e interação dos membros do Corpo Deliberativo na
gestão das funções administrativas e de apoio institucional às atividades de controle externo.
Seguindo o conceito da Gestão Descentralizada os Conselheiros contribuíram com suas
competências, conforme as portarias abaixo, dando mais agilidade aos trabalhos no Tribunal de
Contas, bem como ao Programa de Reestruturação Organizacional do TCE:
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PORTARIA TCE/MS Nº 9/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019. Delegar ao
Conselheiro RONALDO CHADID competência para avaliar e rever
condições de contratação e controlar a prestação dos serviços de
assistência médica e para supervisionar, coordenar e gerenciar as
atividades de registro, classificação, distribuição, tramitação e
recepção de documentos e processos pelo Protocolo do Tribunal de
Contas, podendo estabelecer escalas de serviço dos servidores e
colaboradores e utilizar recursos materiais, humanos e tecnológicos
afetos aos serviços delegados.

PORTARIA TC/MS N.º 06/2019, de 22 de janeiro de 2019. Delegar ao
Conselheiro OSMAR DOMINGOS JERONYMO competência para
supervisionar, coordenar e gerenciar os serviços de portaria e recepção,
identificação de pessoas e controle de acesso de visitantes e trânsito nas
instalações da sede do Tribunal, segurança interna, telefonia, utilização
das áreas de estacionamento e trabalho dos motoristas oficiais,
podendo definir escalas e turnos de serviços, controlar frequência e
homologar abonos de ponto de servidores e colaboradores, requisitar e
utilizar nos serviços os recursos materiais, humanos e tecnológicos do
Departamento de Gestão de Infraestrutura, afetos aos serviços
delegados.

PORTARIA TCE/MS Nº 10/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019. - Delegar ao
Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA competência para planejar,
coordenar e promover a articulação com instituições de ensino superior
e organizações públicas ou privadas para estabelecer parcerias com o
objetivo de realizar de eventos técnicos e cursos de aperfeiçoamento e
de pós-graduação para capacitação profissional de servidores do
Tribunal de Contas e qualificação de pessoal dos jurisdicionados,
podendo estabelecer escalas de serviço e utilizar recursos materiais,
humanos e tecnológicos da Escola Superior de Controle Externo.

PORTARIA TCE/MS Nº 7/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019. Delegar ao
Conselheiro JERSON DOMINGOS competência para supervisionar,
coordenar, controlar e gerenciar os serviços de registro, conservação,
manutenção e seguro dos bens patrimoniais, de guarda e distribuição
de materiais de consumo e permanente e de gestão do transporte
oficial, podendo definir turnos de trabalho e escalas de serviço dos
servidores e colaboradores e utilizar os recursos materiais, humanos e
tecnológicos do Departamento de Gestão de Infraestrutura, afetos aos
serviços delegado.
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PORTARIA TCE/MS Nº 8/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019. Delegar ao
Conselheiro MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO competência para
supervisionar, coordenar e gerenciar as atividades que envolvem a
gestão, utilização e operacionalização de serviços e recursos de
tecnologia da informação, e manter relacionamento institucional junto
a órgãos, entidades e agentes públicos do Poder Executivo de Mato
Grosso do Sul, com o objetivo de articular atendimento às demandas de
recursos e meios para execução de programas, projetos e atividades de
interesse do Tribunal de Contas, podendo definir turnos de serviço,
controlar frequência de servidores e colaboradores, requisitar recursos materiais, humanos e
tecnológicos da Diretoria de Gestão e Modernização, afetos aos serviços de sua área de
competência.
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2 - Desempenho Institucional
2.1 Processos julgados
Em 2019 foram julgados 13.302 processos no Tribunal Pleno, 1º Câmara, 2º Câmara e Decisão
Singular, demostrando o desempenho do TCE-MS de forma efetiva na fiscalização e julgamento
dos atos administrativos dos poderes dos estados e dos municípios e as ações que envolvam a
gestão dos recursos.

13.302

7904

PROCESSOS
JULGADOS
3362

937

1099

Primeira Câmara

Segunda Câmara

Tribunal Pleno

Decisão Singular

Fonte: TCE/MS - e-TCE (valores apresentados de 01/01/2019 a 06/12/2019)

2.2 Produtividade
Em 2019 ocorreram 183.349 atuações na fiscalização dos atos administrativos
contribuindo para o aprimoramento da gestão pública e no combate a corrupção, desvios,
desperdícios e ineficácia dos recursos públicos.

183.349 atuações na fiscalização e
julgamento dos atos administrativos

5%

11%

Análises

3%

Pareceres (MPC e Auditoria)

72%

Relatórios Votos

9%

Deliberações

Intimações

Fonte: TCE/MS - e-TCE (valores apresentados de 01/01/2019 a 06/12/2019)
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2.3 Mapa dos Jurisdicionados por Conselheiro
Foi publicado em 10 de dezembro de 2018, no Diário Oficial eletrônico nº 1915, o resultado
do sorteio das listas de unidades jurisdicionadas por Conselheiro para os exercícios de 2019
e 2020, conforme imagem abaixo:

Fonte: Disponível em http://www.tce.ms.gov.br/mapa-dos-jurisdicionados

2.4 Principais ações em 2019
2.4.1. Acordo de Cooperação Técnica firmado com o TCU
O acordo foi firmado para fiscalização da
aplicação de recursos públicos nos órgãos e
entidades estaduais e municipais do MS, por
meio da implementação de ações conjuntas ou
de
apoio
mútuo
e
de
atividades
complementares de interesse comum.
Auditoria Operacional realizada em 16
organizações públicas estaduais e 198
organizações públicas dos municípios de Mato
Grosso do Sul, com o objetivo de avaliar a
suscetibilidade ao risco de ocorrência de fraude e corrupção nessas instituições, que possuem
poder de compra anual superior a 7 bilhões de reais. Órgãos de controle como a ControladoriaGeral da União no Estado de Mato Grosso do Sul (CGU-MS), a Controladoria-Geral do Estado
(CGE-MS) e a Controladoria-Geral do Município de Campo Grande (CGM) também somaram
esforços na parceria.
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2.4.2 - Projeto “Educação que faz a diferença”
A iniciativa é realizada em âmbito nacional com
a participação de todos os Tribunais de Contas
com jurisdição municipal. Idealizado pelo
Instituto
Rui
Barbosa
e
o
IEDE
(Interdisciplinaridade e Evidências no Debate
Educacional) o projeto vai reconhecer e dar
visibilidade às redes de ensino que estão
realizando um trabalho de destaque e
identificar e documentar as práticas de gestão e
de
acompanhamento
pedagógico
e
administrativo empregadas por essas redes, de
modo que possam servir de inspiração para outros municípios. O projeto também vai verificar
as dificuldades e problemas que as redes de ensino encontram como obstáculos à melhoria do
aprendizado e do desempenho escolar de seus alunos. Todos os Tribunais deverão concluir as
visitas de campo ao longo do mês de setembro. A terceira etapa do projeto “Educação que faz
a diferença” envolve a sistematização das informações coletadas e a elaboração de um amplo
plano de comunicação dos resultados, atividades que serão desenvolvidas pelo IEDE e o IRB.
2.4.3 - Obras Paralisadas
O TCE/MS participou do termo de cooperação
técnica firmado com CNJ e TCU e ATRICON
tem como finalidade promover a troca de
informações e a adoção de medidas que
possibilitem a retomada de grandes obras
paralisadas no País. Entre os dias 12/02 e
12/03 o Governo do Estado e Prefeitos dos 79
municípios responderam ao questionário
eletrônico enviado pelo TCE/MS visando um
diagnóstico (98,75% dos jurisdicionados responderam ao questionário). A pesquisa identificou
um total de 110 obras que estão paralisadas ou suspensas. 59 obras foram selecionadas pelo
Comitê Interinstitucional, pois preenchiam os critérios de seleção. Portaria nº 14-2019 coleta de
informações - diagnóstico grandes obras suspensas e paralisadas.
Em 20/11/19 foi realizada na sede do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília reunião
interinstitucional para fomentar a continuidade e entregas o mais rapidamente possível, com
estratégia nacional de acionamento da rede de controle dos estados. Além dos Tribunais de
Contas, há a previsão que participem do grupo, representantes dos Tribunais de Justiça, do
Ministério Público, Ministério Público de Contas, Governo Federal, gestores estaduais e
municipais, os legislativos, órgãos ambientais, entre outros.
Essa rede será a responsável por promover uma triagem nos levantamentos executados pelo
Tribunais de Contas para identificar a irregularidade que deu causa à paralisação, priorizando as
obras de creches. Depois disso, serão realizadas audiências de conciliação com o objetivo de
sanear a irregularidade e determinar o prosseguimento da obra. Eventualmente, será adotado
o recurso do destrato, seguido de nova licitação, para assegurar que a conclusão dos serviços.
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2.4.4 - Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos
Em 24 de Novembro de 2016 foi firmado o
Termo de Cooperação 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).
Os avanços impulsionados pelos órgãos de
controle de Mato Grosso do Sul na área dos
resíduos sólidos foram apresentados em
15 de agosto de 2019 no Seminário Resíduos Sólidos e Economia Circular com
uma plateia de 646 participantes, os resultados alcançados pelo Programa de Aprimoramento
da Gestão de Resíduos Sólidos, desenvolvido pelo TCE/MS com o apoio do Ministério Público e
Governo do Estado.
As ações de orientação e apoio aos gestores públicos para a busca de soluções definitivas para
a destinação ambiental adequada especificamente em cada município. Em apenas três anos de
Programa, Mato Grosso do Sul avançou em 52% na destinação final do lixo. Em 2016, apenas
20% dos munícipios realizavam a disposição final adequada dos seus resíduos domiciliares, hoje,
chegamos à marca de 72% com a destinação regular. Esse índice corresponde a 57 cidades, que
juntas abrigam 79% da população do Estado, refletindo na melhora da saúde pública e do meio
ambiente.
2.4.5 - Farmácia Básica
O Sistema “Farmácia Básica” foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas com a finalidade de
auxiliar os técnicos dos municípios no controle e no monitoramento dos gastos com
medicamentos da Atenção Básica da Saúde, onde o farmacêutico responsável, presta
informações sobre os recursos que recebe,
bem como as compras que realiza, a gestão
financeira como um todo. O sistema
permite que o jurisdicionado opere no dia a
dia com mais agilidade e assim, envie ao
TCE/MS sua prestação de contas
quadrimestral, instituída a partir da
Resolução – TCE/MS n. 45, de 24 de agosto
de 2016.
O “III Encontro - De Olho na Saúde”
realizado pelo TCE/MS, sexta-feira (05), no
auditório da Escola Superior de Controle
Externo (ESCOEX), reuniu 89 técnicos representantes de 58 municípios, responsáveis pelo
preenchimento das prestações de contas relacionadas à gestão financeira dos recursos da
Assistência Farmacêutica Básica.
No encontro técnico foi levantada a necessidade da criação de uma comissão composta de
farmacêuticos para tratar de questões técnicas de alinhamento de regras do negócio e uso
operacional do sistema.
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Depois de formada a Comissão de
Farmacêuticos, foi realizada a primeira
reunião em 17 de maio de 2019 na sala da
Coordenadoria Estadual de Assistência
Farmacêutica Básica e Estratégica do Estado
de MS.
A segunda reunião com os integrantes da
Comissão Estadual de Farmacêuticos foi no
dia 06 de junho de 2019, no TCE/MS. Na
pauta da reunião foram tratados com os
farmacêuticos assuntos com a finalidade de
dirimir pendências e dúvidas, tais como as implementações no sistema Farmácia Básica em
cumprimento à normativa.
2.4.6 - Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas
No dia 07 de agosto, foi realizada a entrega
formal da declaração de Garantia de
Qualidade ao do TCE-MS, pela a equipe da
Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (ATRICON) responsável
pela avaliação do Programa Qualidade e
Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC).
O Programa é a uma avaliação, realizada a
cada dois anos, para verificar o
desempenho dos Tribunais de Contas em
relação às boas práticas internacionais e
identificar pontos fortes e fracos, sendo a
principal ação da ATRICON para o aprimoramento do sistema e está composto por dois projetos:
Resoluções/Diretrizes e pelo Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas
(MMD-TC).
Todo o trabalho é certificado pela Fundação Vanzolini é membro pleno da IQNet – “The
International Certification Network” e oferece a grande vantagem de ter suas certificações em
Sistemas de Gestão reconhecidas e validadas no exterior.
2.4.7 - Plano Anual de Contratações (PAC)
Foi instituído no TCE/MS o Plano Anual de
Contratações de Bens, Serviços, Obras e
Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicações – PAC (Resolução nº
112/2019), instrumento de governança,
destinado a garantir economia de escala,
maior transparência, racionalidade e
controle rigoroso dos gastos de todas as
unidades de administração da Corte.
Com a adoção do PAC, cada unidade de
gestão do TCE-MS está obrigada a apresentar à Diretoria de Administração Interna a relação
detalhada de todos os itens que pretende contratar no exercício seguinte, acompanhada de uma
série de requisitos, como quantidade, descrição do objeto da aquisição, justificativa, valor
estimado, prioridade e data prevista para compra ou contratação.
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2.4.8 - Divisão de Fiscalização da Saúde do TCE-MS desenvolve metodologia de pesquisa de
preços para assegura economia
A metodologia de pesquisa de preços
desenvolvida pela Divisão de Fiscalização
de Saúde do TCE-MS assegurou economia
de 62,5% em pregão realizado pelo
Consórcio Público de Desenvolvimento do
Vale do Ivinhema – Codevale – para
aquisição de medicamentos.
Composta de 594 itens orçados em R$ 47,1
milhões, a licitação registrou valor final de
desembolso de R$ 17,6 milhões, com
economia
de
R$
29,4
milhões,
desempenho que valida a metodologia que vem sendo difundida pelo TCE-MS junto a seus
jurisdicionados.
2.4.9 - Fiscalização do TCE-MS economiza meio milhão de reais no Reviva Centro
Com a conclusão da obra de revitalização
da Rua 14 de julho, em Campo Grande, o
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul
encerra a primeira grande fiscalização de
recursos internacionais investidos em
obras públicas no Estado. A Corte de
Contas foi credenciada para o trabalho
junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), em fevereiro de
2018, depois de uma avaliação criteriosa da
estrutura, organização, metodologia e capacidade para a execução de auditorias. O processo foi
analisado na sede do BID, em Washington, nos Estados Unidos.
O trabalho do TCE-MS foi realizado concomitante às obras de promoção da melhoria do tráfego,
segurança e para tornar a região mais atrativa aos consumidores. No total, o BID investiu 56
milhões de reais no Programa Reviva Campo Grande. A classificação de competência perante ao
BID permitiu uma grande economia aos cofres do município de Campo Grande, que teria que
contratar uma consultoria para acompanhar a aplicação dos recursos.
O credenciamento junto ao BID é fruto de um avançado processo de evolução que o TCE-MS
tem implementado no sistema de fiscalização de obras públicas que evidencia, cada vez mais, a
eficácia no controle das contas públicas em Mato Grosso do Sul.

2.4.10- Plano de Fiscalização 2020
Foi aprovado através da Deliberação TCE-MS
N º01/2019, de 11 de dezembro de 2019 o
Plano de Fiscalização - Ano 2020 e Plano de
Diretrizes TCE-MS, em cumprimento ao
disposto em sua Lei Orgânica (Lei
Complementar nº 160/2012) no seu
Regimento Interno, aprovado pela
Resolução TC/MS nº 98/2018 e consoante
as
suas
Normas
de
Auditoria
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Governamental aprovadas pela Resolução TC/MS nº 66/2017, estabelece o planejamento
das ações de controle externo para o exercício de 2020, com vistas à execução das
fiscalizações sobre os órgãos que lhe são jurisdicionados.
Para o alcance dos objetivos institucionais, o sincronismo entre os planos é imprescindível
para que toda a força de trabalho do TCE-MS esteja alinhada a fim de atingir os resultados
estabelecidos no Planejamento Estratégico, haja vista que, o Plano de Controle Externo
determina o que fazer; o Plano de Diretrizes define como fazer e o Plano de Fiscalização
executa o previsto nos planos anteriores para atender aos objetivos estratégicos
previamente delineados.
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3- Resultados para a Sociedade
3.1 - Multas expedidas e impugnações deliberadas
A atuação preventiva de 2019 no combate a corrupção impediu um prejuízo de mais de R$ 8
milhões aos cofres públicos preservando assim o interesse do cidadão.
Além das impugnações o TCE/MS multou em mais de R$ 4 milhões fazendo com que o
jurisdicionado repense sua conduta ao patrimônio público.
Desse modo, o Tribunal vem atuando de maneira a evitar o prejuízo ao erário e impedindo a
concretização de atos que somente seriam analisados e, eventualmente, corrigidos após
produzirem os efeitos lesivos à sociedade.

Mais de 8 milhões
Impugnações deliberadas em 2019

Mais de 4 milhões
Multas expedidas em 2019

Fonte: TCE/MS - e-TCE (valores apresentados de 01/01/2019 a 06/12/2019)

3.2 - Novo horário de funcionamento
A mudança foi regulamentada pela
Resolução nº 77 de 22 de agosto de 2018,
aprovada na sessão do Tribunal Pleno, que
alterou o expediente do TCE/MS, a partir
de 1º de janeiro de 2019, passando o
horário de funcionamento para o período
da manhã, das 7hs às 13hs.
A medida busca conciliar o funcionamento
do TCE/MS com a realidade dos horários de
expedientes dos Órgãos Jurisdicionados. O
funcionamento da Corte em horário
diferenciado dificultaria a comunicação
entre esses órgãos e, também, prejudicava
a população que busca os serviços do
Tribunal de Contas.
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4 - Atos normativos
4.1 - Novo Regimento Interno do TCE/MS
Aprovado em 05 de dezembro de 2018, por meio da Resolução
Normativa Nº 98, o novo Regimento Interno do TCE/MS entrou em
vigor no dia 25 de julho de 2019. A reforma do regimento foi uma
necessidade que surgiu em função da alteração do Código de
Processo Civil e também da Lei Orgânica do Tribunal. Com um texto
mais conciso e objetivo, essa reforma visou facilitar a tramitação dos
processos e dar celeridade aos atos de fiscalização do Tribunal.
As principais alterações foram:
- Nos prazos que, em lugar de dias corridos, passam ser contados em
dias úteis; se adequando também ao Código de Processo Civil.
- O jurisdicionado não vai mais ser intimado pela divisão de
fiscalização com relação à falta de documentos. No caso de algum
documento não ter sido encaminhado conforme prevê a Resolução que trata do Manual de
Peças, ele só terá oportunidade de se defender no momento do contraditório, da ampla defesa.
Pois se ele não enviar esse documento que está previsto na resolução, isso vai ser uma
irregularidade.
- A responsabilização solidária de pessoas no processo e não mais apenas do gestor. Outras
pessoas que praticam atos administrativos também estarão sujeitas a responsabilização pelo
TCE, respeitando o direito à ampla defesa.

4.2 - Portal de Normas e Jurisprudência do TCE-MS
O Portal de Normas e
Jurisprudência do TCE-MS
possui atualmente mais
219 mil documentos.
O Portal traz documentos
oficiais proferidos pelo
Tribunal de Contas entre
pareceres,
decisões,
acórdãos e súmulas relativos aos processos protocolizados pelos entes jurisdicionados,
possibilitando um vasto campo de jurisprudência disponível para pesquisa, inclusive separadas
por alguns temas relevantes, tais como contratos, licitações, atos de pessoal, finanças públicas,
entre outros.

4.3 – Os principais atos normativos expedidos em 2019
Os atos normativos do TCE-MS estão disponíveis em: http://www.tce.ms.gov.br/legislacao
Nº

Descrição
RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 99/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 100/2019

Dispõe sobre o Sistema de Governança Interna do TCE/MS, institui Câmaras Especiais
e Comitês Permanentes.
Altera a Resolução nº 95, de 21 de novembro de 2018, que "dispõe sobre os
procedimentos de concessão das férias anuais e pagamento da remuneração
respectiva aos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas".
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Nº
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 101/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 102/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 103/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 104/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 105/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 106/2019
RESOLUÇÃO
TCE/MS
Nº 107/2019
RESOLUÇÃO
TCE/MS
Nº 108/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 109/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 110/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 111/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 112/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 113/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 114/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 115/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 116/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 117/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 118/2019
RESOLUÇÃO TC/MS
Nº 119/2019

Descrição
Aprova a versão preliminar da Tabela de Temporalidade de Documentos do Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre o controle e o registro da frequência, a jornada de trabalho e o banco
de horas e plantão para servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso do Sul.
Altera a Resolução nº 30, de 9 de dezembro de 2015, que aprova o Regimento
Setorial da Ouvidoria do Tribunal de Contas
Aprova o Plano de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
Altera o art. 2º da Resolução TC/MS nº 98, de 5 de dezembro de 2018, que aprova o
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento de fundos
no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras
providências.
Altera o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,
aprovado pela Resolução TCE/MS nº 98 de 5 de dezembro de 2018.
Altera o art. 2º da Resolução TC/MS nº 98, de 5 de dezembro de 2018, que aprova o
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Aprova os Manuais de Monitoramento e Auditoria Operacional do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso do Sul.
Altera a Resolução nº 93, de 21 de novembro de 2018, que dispõe sobre a concessão
e o pagamento de diárias para indenização de despesas com hospedagem e
alimentação em viagens de membros e servidores do Tribunal de Contas.
Acrescenta à Resolução n. 88, de 3 de outubro de 2018, o Anexo VII para instrução da
remessa obrigatória de informações e documentos referentes às contratações
públicas de obras e serviços de engenharia, e dá outras providências.
Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de
tecnologia da informação e comunicações no âmbito do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul – TCEMS.
Altera a redação do inciso I do art. 37 do Regimento Interno do Tribunal de Contas,
aprovado pela Resolução n. 98, de 5 de dezembro de 2018.
Acrescenta norma ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso do Sul, aprovado pela Resolução nº 98, de 05 de dezembro de 2018,
disciplinando o julgamento de processos em “Sessão Virtual”.
Dispõe sobre a organização funcional, a estrutura básica e as competências dos
órgãos e unidades organizacionais do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
do Sul.
Aprova o Manual para operacionalização das ações de fiscalização do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do instrumento de
acompanhamento.
Aprova a Tabela de Temporalidade de Documentos do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Regulamenta o acesso às informações dos jurisdicionados, armazenadas
eletronicamente necessárias â realização do controle externo.
Dispõe sobre a remessa, exclusivamente eletrônica, de processos e documentos ao
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE-MS, e altera a Resolução
TCE-MS n. 88, de 3 de outubro de 2018.
INSTRUÇÃO NORMATIVA

INSTRUÇÃO
NORMATIVA TCEMS nº 11/2019

Dispõe sobre o pagamento da indenização por encargos especiais.

INSTRUÇÃO
NORMATIVA TCEMS nº 12/2019

Dispõe sobre a recepção, autuação e tramitação de requerimentos e peças de
informação referentes a denúncias, representações e consultas, e dá outras
providências.
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Nº

Descrição
PORTARIAS

PORTARIA TC/MS
Nº 32/2019

Dispõe sobre medidas administrativas de encerramento do exercício de 2019,
relativamente a período de recesso, plantão de serviço e contagem de prazos.
Altera o Anexo da Portaria TCE-MS n. 22, de 28 de março de 2019, que dispõe sobre
representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul nos trabalhos
vinculados ao Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON) e o
Instituto Rui Barbosa (IRB).
Dispõe sobre a instituição e o regulamento de uso do ‘Espaço Cultural do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul’.
Altera o art. 3º da Portaria n. 17, de 13 de março de 2019, que dispõe sobre a criação
da Comissão de Gerenciamento de Gastos Internos do Tribunal de Contas de Mato
Grosso do Sul.
Aprova os Planos de Ação, para o exercício de 2019, das Divisões de Fiscalização e da
Gerência de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a instituição da Comissão de Gerenciamento e Destinação de Processos
do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a instituição de comissão para realizar os trabalhos de revisão das
Súmulas de Jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão, nos termos do
parágrafo único do art. 45- A da Lei nº 3.877, de 31 de março de 2010.
Dispõe sobre a suspensão de ações e atividades que importem desembolso de
recursos financeiros para atender despesas de custeio.

PORTARIA TC/MS
Nº 31/2019

Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.

PORTARIA TC/MS
Nº 40/2019

PORTARIA TC/MS
Nº 39/2019

PORTARIA TC/MS
Nº 38/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 37/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 36/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 35/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 34/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 33/2019

PORTARIA TC/MS
Nº 30/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 29/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 28/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 27/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 26/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 25/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 24/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 23/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 22/2019

PORTARIA TC/MS
Nº 21/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 20/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 19/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 18/2019

Dispõe sobre a instituição de comissão para realizar os trabalhos de revisão das
Súmulas de Jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a instituição de comissão para implementar as ‘Diretrizes de Controle
Externo - ATRICON 3218/2018, relacionadas à temática “Transparência dos Tribunais
de Contas e dos Jurisdicionados”.
Altera a Portaria TCMS Nº 3/2019, de 11 de janeiro de 2019, que ‘divulga os dias de
feriado e ponto facultativo para o ano de 2019, no âmbito do Tribunal de Contas de
Mato Grosso do Sul.’
Aprova Plano Anual de Auditoria Interna - exercício de 2019, do Tribunal de Contas
de Mato Grosso do Sul.
Altera o Anexo da Portaria TCE/MS nº 21, de 26 de março de 2019.
Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.
Altera o Anexo da Portaria TCE/MS nº 22, de 28 de março de 2019.
Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.
Dispõe sobre a designação de representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso
do Sul nos trabalhos vinculados ao Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas (ATRICON) e o Instituto Rui Barbosa (IRB).
Dispõe sobre a instituição de comissões para realização dos trabalhos de avaliação e
controle de Qualidade e a designação de responsáveis pelos indicadores do MMD-TCedição 2019.
Determina medidas para restabelecimento da integralidade de atos processuais
corrompidos em decorrência de pane no Sistema de Gravação de Arquivos do
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.
Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.
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Descrição

Nº
PORTARIA TC/MS
Nº 17/2019

Dispõe sobre a criação da Comissão de Gerenciamento de Gastos Internos.

PORTARIA TC/MS
Nº 16/2019

Dispõe sobre a criação da Comissão Intersetorial de Normas e Procedimentos do
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

PORTARIA TC/MS
Nº 15/2019

Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.

PORTARIA TC/MS
Nº 14/2019

Dispõe sobre a coleta de informações destinadas ao Diagnóstico de Grandes Obras
Suspensas e Paralisadas no Estado de Mato Grosso do Sul, em cooperação com o
Conselho Nacional de Justiça.

PORTARIA TC/MS
Nº 13/2019

Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.

PORTARIA TC/MS
Nº 12/2019

Dispõe sobre a coleta de informações destinadas à Rede Nacional de Indicadores
(INDICON), para apuração do Índice de Efetividade e Gestão Municipal (IEGM-TC-MS).

PORTARIA TC/MS
Nº 11/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 10/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 09/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 08/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 07/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 06/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 05/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 04/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 03/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 02/2019
PORTARIA TC/MS
Nº 01/2019

Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.
Delegação de competência ao Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA.
Delegação de competência ao Conselheiro RONALDO CHADID.
Delegação de competência ao Conselheiro MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO.
Delegação de competência ao Conselheiro JERSON DOMINGOS.
Delegação ao Conselheiro OSMAR DOMINGOS JERONYMO.
Dispõe sobre a transformação de cargos de provimento em comissão.
Inclui atos nos Anexos das Portarias TCE-MS nº 1 que dispõem sobre a constituição e
extinção de comissões temporárias e grupos de trabalho.
Divulga os dias de feriados e estabelece as datas de ponto facultativo para o ano de
2019.
Implantação das medidas organizacionais decorrentes da reestruturação.
As comissões temporárias instituídas para implementar planos e projetos.
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5 – Transparência
5.1- Gestão Orçamentária e Financeira
DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO TCE-MS EM 2019

Despesa

Dotação
Atual

Empenhado

Liquidado

Pago

RPNP
Pago

RPP
PAGO

Pessoal

140.830.200,00

126.250.904,21

110.266.976,90

109.588.495,28

-

730.248,73

Custeio

88.849.000,00

63.351.097,63

58.347.841,68

57.949.268,74

633.833,27

1.016.650,85

Investimentos

52.895.800,00

44.222.172,06

41.662.025,87

41.166.071,17

-

2.121.502,73

Inversões
Financeiras

1.000,00

-

-

-

-

-

Total

282.576.000,00

233.824.173,90

210.276.844,45

208.703.835,19

633.833,27

3.868.402,31

Total Restos a pagar R$ 4.554.384,26 - 52.148,68 = 4.502,235,58
Fonte: Balancete mês de novembro/19 - Divisão de Contabilidade e Orçamento

EVOLUÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDADO
19,81%

80,19%

investimento

pessoal + custeio

Fonte: Balancete mês de novembro/19 - Divisão de Contabilidade e Orçamento
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5.3 -Gestão de Pessoas
5.3.1 Composição da Força de trabalho por gênero, tempo de TCE-/MS e Média de Idade
E/MS.

Fonte: DGP – 2019 (não foram contabilizados estagiários, menores aprendizes e terceirizados).
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5.3.2 Valorização do servidor
Certo ou Errado
A campanha da Corregedoria foi realizada
durante o ano de 2019 para incentivar boas
práticas entre os servidores, mostrando
como pequenos gestos podem gerar
grandes resultados, através de mensagens
baseadas em regulamentos do TCE/MS, das
diretrizes apontadas no Código de ética e
da apreciação de algumas condutas que
precisavam ser revistas. As mensagens
estão sendo distribuídas através de e-mail,
pop-up nos computadores e no display
junto ao relógio do ponto eletrônico.
Concurso para estágio
O Tribunal de Contas disponibilizou um
total de 70 vagas para preenchimento nos
cursos de Direito (37), Ciências Contábeis
(11), Engenharia Civil (02), Engenharia
Ambiental (02), Engenharia Elétrica (01),
Arquitetura
e
Urbanismo
(02),
Administração (04), Tecnologia da
Informação (08), Jornalismo (01) e
Publicidade e Propaganda (02). Lembrando
que o concurso disponibilizou dez por cento
(10%) das vagas para portadores de
necessidades especiais.
Os candidatos aprovados terão uma jornada semanal de estágio de 25 horas, a ser realizada no
período de funcionamento do Tribunal, com exercício de 5 horas diárias de trabalho e receberão
uma bolsa no valor R$ 900,00 e mais o auxílio transporte no valor de R$ 100,00. A duração do
estágio será de seis (6) meses a um (1) ano, e poderá ser prorrogada por igual período, até o
limite de dois (2) anos.
O processo seletivo terá validade de doze (12) meses, a contar da data de publicação da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Presidência do TCE-MS.
Programação especial em homenagem ao Dia das Mulheres
O evento realizado no dia 08 de março que
reuniu mais de 100 servidoras e teve como
tema, “Diálogo com as Mulheres – Desafios
e Oportunidades” trouxe a pauta assuntos
importantes
e
atuais,
como
a
complexidade da vida profissional, o
mercado de trabalho e negócios, e ainda,
dicas de saúde, beleza, entre outros.
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Celebração da Páscoa
A celebração ecumênica em 17 de abril
reuniu os servidores do TCE/MS para a
comemoração antecipada da Páscoa com
representantes das Igrejas, católica e
evangélica, e da Associação Espírita, que
abordaram em forma de pequenas
palestras, “O ponto de vista filosófico e
humanista
do
ser
humano
contemporâneo.
Defesa do presidente do TCE/MS garante o exercício da advocacia para servidores da Corte
O resultado da deliberação realizada pela
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
Seccional MS, no dia 26 de abril, sobre a
incompatibilidade do exercício da
advocacia para Auditores de Controle
Externo do TCE/MS, terminou com votação
favorável, por maioria, ao livre exercício da
profissão de advogado para a categoria,
sendo caso de mero impedimento contra a
Fazenda que o remunera, o Estado de Mato
Grosso do Sul.

Comemoração ao dia do auditor
Auditores estaduais de controle externo
participaram na no dia 26 de abril, de uma
palestra com o tema “Ouvidoria do
servidor”, promovida pela Associação dos
auditores de controle externo do TCE/MS,
em comemoração ao dia estadual da
categoria.
O dia estadual do auditor de controle
externo foi criado por meio da Lei n. 5.028,
sancionada pelo Governo do Estado em
julho de 2017.

Orientação sobre hipertensão arterial
“Os impactos do estilo de vida na
hipertensão arterial e outras doenças
crônicas” foi o tema da palestra do médico
Nicolas Contis no dia 30 de abril com a
finalidade da prevenção da doença. Depois
da palestra os servidores puderam medir a
pressão e a glicemia e ainda realizar o
exame de bioimpedância, que mede a
composição corporal através da aplicação
de uma suave e indolor corrente elétrica no
copo.
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Imunização contra a gripe
321 um servidores do TCE/MS receberam
a dose da vacina quadrivalente cepas 2019
contra a gripe em maio. A imunização foi
realizada ainda no outono para que, com a
chegada do inverno quando acontecem
mais casos da doença, os servidores já
estejam protegidos. A parceria do Tribunal
com uma clínica particular de Campo
Grande possibilitou também a vacinação
dos dependentes diretos do servidor (
cônjuges e filhos) com um valor
diferenciado.

Celebração ecumênica
Servidores do TCE/MS participaram no dia
12 de julho de um culto ecumênico, com
representantes das Igrejas, católica e
evangélica, e da Associação Espírita. A
celebração foi realizada em memória dos
auditores Fábio Rezende Garcia e Cláudia
Therezinha Lopes Braga, do ex-servidor
Dalmo Saucedo Curcio, e do ex-deputado
Paulo Estevão Cruz e Souza, todos com
relevantes serviços prestados à Corte de
Contas do Estado.

Celebração ecumênica
Servidores do TCE/MS participaram no dia
30 de agosto de um culto ecumênico, com
representantes das Igrejas, católica e
evangélica, e da Associação Espírita.
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A plataforma e-book da Editora Fórum
É uma ferramenta de pesquisa jurídica, que
reúne ampla doutrina de renomados autores
nacionais e internacionais, vídeos de palestras,
informativos, jurisprudência selecionada,
legislação das diversas áreas do Direito. São mais
de oitocentos títulos sobre conhecimento
jurídico estão disponíveis aos servidores do
TCE/MS para consulta via internet. A iniciativa
de incrementar a biblioteca foi do presidente da
Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das
Neves, por meio da aquisição da plataforma
digital da Editora Fórum, considerada hoje
referência para os profissionais que lidam com o Direito.
Campanha Outubro Rosa
Servidoras do TCE/MS participaram no dia
15 de outubro, de uma manhã especial
dedicada a prevenção do câncer de mama
com palestras, massagem, aferição de
pressão, exposição de produtos e
distribuição de brindes. A programação faz
parte da Campanha Outubro Rosa,
movimento realizado em todo o mundo
para conscientização e alerta às mulheres e
a sociedade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero.
Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas – OTC 2019
Realizada entre os dias 14 e 20 de outubro
em Manaus, a delegação do TCE-MS, a
auditora de Controle Externo, Fabiana Felix
Ferreira conquistou amedalha de bronze
na prova dos cinco mil metros, categoria
máster, além de ser apontada como
destaque na prova de tiro e os auditores
Fernando Daniel Insaurralde e Henri Felipe
Rocha Forte se destacaram por completar
entre os dez primeiros as provas dos
quatrocentos e dos cinco mil metros,
respectivamente.
Promovida pela Associação Nacional Olímpica, Recreativa, Cultural e Social dos Tribunais de
Contas, a OTC é uma iniciativa sui generis, tanto por ser evento olímpico nacional
exclusivamente disputado por instituições públicas congêneres, quanto pelo número de atletas
reunidos em torno de mais de duas dezenas de modalidades e diferentes categorias de esportes
coletivos e individuais.
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Campanha Natal Feliz
De 06 de novembro a 10 de dezembro, foi
realizada a campanha Natal Feliz com o
intuito da entrega de brinquedos, roupas,
kits de higiene e saúde, para crianças e
idosos
assistidos
por
entidades
filantrópicas.
Entre os dias 07 e 12 de dezembro foi
realizado a entrega de 2.300 presentes
doados pelos servidores e por instituições
parceiras.
Campanha Novembro Azul
As atividades que fizeram parte da
Campanha Novembro Azul foram:
- No dia 11 de novembro, os servidores do
TCE/MS participaram da Campanha
Novembro Azul, com a realização do
exame de sangue (PSA), no ônibus do
Projeto de Prevenção do Câncer que
esteve no estacionamento do Tribunal,
para realiza a coleta gratuita, fornecida
em parceria com o Sistema Único de
Saúde – SUS.
- No dia 13 de novembro, houve uma programação
especial, dedicada à conscientização e prevenção do
câncer de próstata, com músicos de blues, os servidores
do Tribunal puderam também aproveitar de massagens e
cortes de cabelo além de apreciar exposições de
acessórios para churrasco e carros. Além da palestra do
médico urologista João Juveniz, sobre a saúde e
longevidade do homem.
Espaço Cultural do TCE/MS
Foi instituído e regulamento no dia 21 de
novembro através da Portaria TCE/MS n.
38, o uso do Espaço Cultural do TCE/MS no
hall de entrada, a ser organizado,
coordenado e supervisionado pela
Presidência.
O uso do espaço será gratuito e destinado
para divulgar as atividades e manifestações
artísticas e culturais, do próprio Tribunal,
de seus servidores e de terceiros, reunido em exposições de quadros, artesanatos, arranjos,
esculturas, outras obras de arte e lançamento de livros, além de festividades de datas
comemorativas e outros eventos de interesse do TCEMS.
Os interessados que pretenderem expor ou realizar eventos de natureza artística ou cultural
deverão encaminhar solicitação à Presidência, que será avaliada quanto à sua conveniência e
oportunidade
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Exame de Bioimpedância
No dia 21 de novembro foi realizada o exame de
bioimpedância com os servidores do TCE/MS,
uma iniciativa visando analisar os resultados da
composição corporal, indicando a quantidade
aproximada de músculo, osso e gordura e
mediante o resultado repassar dicas de
melhoria da qualidade de vida e no trabalho.
Devido à grande procura para realização do
exame, foi prorrogado e realizado nos dias 22 e
26 e 28 de novembro.

Feira de Artesanato do TCE completa 10 anos
Em sua 20ª edição, a Feira de Artesanato do
TCE/MS completa 10 anos de existência.
Composta por servidoras da ativa,
aposentadas e por familiares de servidores
do TCE-MS a feira que é realizada duas vezes
por ano, uma no mês de maio em
comemoração ao Dia das Mães e outra em
dezembro, mês do Natal.
São comercializados artesanatos em tecido,
tear como tapetes e jogos americano,
bijuterias, enfeites em feltros, crochês,
tricôs, panos de prato, toalhas de mesa, chinelos bordados com pedrarias, arranjos florais,
carteiras, bijuterias, semi joias, quadros, perfumes e cheiro para lavabos, e ainda, peças
exclusivas em cerâmica, além de gêneros alimentícios como biscoitos, doces, tortas, pães, entre
outros produtos que utilizam as mais variadas técnicas.
Campanha “TCE/MS Contra Fraude e Corrupção”
Foi lançada no dia 09 de dezembro, pela
Corregedoria do TCE-MS, na comemoração
do dia internacional contra a corrupção, a
“Campanha do TCE/MS Contra Fraude e
Corrupção” com a intenção de conscientizar e
esclarecer aos servidores através de pop-ups, emails e informações no ponto, os principais
assuntos relativos ao assunto.
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Pesquisa de Clima e Cultura Organizacional
Foi aplicado entre os dias 12 a 18 de
dezembro a Pesquisa de Clima e Cultura
Organizacional, a fim medir a satisfação ou
insatisfação, como uma espécie de
termômetro para avaliar os servidores e
seus sentimentos, tanto no tocante às
atividades desempenhadas, como no
relacionamento com seus chefes e demais
colegas, entre outras situações.
A pesquisa foi realizada por meio
eletrônico ou manualmente, por meio do
arquivo constante no site do Tribunal de
Contas, na área do servidor, aba DGP –
formulários: “Pesquisa de Clima e Cultura Organizacional”.

36

5.4- Canais de Comunicação
O TCE/MS disponibiliza em seu site serviços para estimular a participação do cidadão, fomentar
o controle social e interação com o jurisdicionado do MS:

Endereços das redes sociais do Tribunal:
Facebook: https://www.facebook.com/tcemsoficial/
Twitter: https://twitter.com/tcemsoficial
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso-do-sul-782315b7/
Instagram: https://www.instagram.com/tribunaldecontas/
E-mail: www.tce.ms.gov.br
You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCrjh-HkNf2KDuhcYGQ8L2Og

Fonte: Disponível em http://www.tce.ms.gov.br/home
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6 - Escola de Contas do Controle Externo - ESCOEX
Em 2019 o Conselheiro Waldir Neves Barbosa assumiu a Direção-Geral da Escola
Superior de Controle Externo – ESCOEX e baseou a construção do Programa de Capacitação
Anual na interação entre o sujeito e o conhecimento, mediado pelas tecnologias digitais afim de
atender aos anseios dos servidores do TCE/MS, jurisdicionados e sociedade.
A missão da ESCOEX é “profissionalizar e qualificar os gestores e servidores públicos nas
áreas de fiscalização, planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil, pessoal e
patrimonial” tendo como objetivo priorizar a educação continuada, um diferencial que
potencializa a melhor execução e aplicação dos conhecimentos adquiridos.
Nesta perspectiva da aprendizagem como um processo contínuo, a ESCOEX ofereceu
aos servidores, jurisdicionados e sociedade civil, possibilidades de desenvolverem ao máximo
seus conhecimentos e habilidades.

6.1 - Resultados das Capacitações em 2019

71 AÇÕES REALIZADAS EM 2019
TOTALIZANDO 503 HORA/AULA
65

6

Ações Realizadas

Ações em Parceria

5.434 CAPACITADOS EM 2019
2281

1556

1597
Servidores

Jurisdicionados

Sociedade

Fonte: ESCOEX – SGE (valores apresentados de 01/01/2019 a 10/12/19)
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6.2 - Principais cursos e eventos que ocorreram no ano de 2019:

26/03/19

Curso Responsabilidade CivilAdministrativa dos Agentes Públicos
nas Licitações e Contratos

28/03/19

Seminário de Vereadores 2019

01/04/19

Curso Chamada Pública para
Credenciamento

16/04/19

Palestra Auditorias Transformadoras

25/04/19

Workshop sobre o Novo Marco
Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil por agentes públicos e
assessores
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26/04/19

O Tribunal que é da Nossa Conta reúne
mais de 340 participantes em Três
Lagoas

31/05/19

Treinamento e capacitação sobre o
Sistema Informatizado de Controle de
Atos de Pessoal (SICAP)

31/05/19

O Tribunal que é da Nossa Conta reúne
cerca de 200 participantes em Coxim

12/06/19

Curso sobre fundamentos do direito
público e as distinções com o privado

24/06/19

TCE-MS oferece curso “Aspectos
Relevantes sobre o parecer jurídico
previsto no artigo 38, parágrafo único
da Lei 8.666, de 1993” para os
servidores da PGE
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28/06/19

I Encontro para Conselhos de Saúde

01/07/19

Novos auditores estaduais de controle
externo do TCE-MS iniciam programa
de formação - curso de ambientação
geral

09/07/19

Metodologia de Auditoria
Transformadora é apresentada a
auditores do TCE-MS

18/07/19

Curso Operando o Sistema
Informatizado de Controle de Atos de
Pessoal (SICAP) ministrado para os
jurisdicionados

25 e
26/07/19

Gestores Públicos participam do
Workshop no TCE-MS sobre e-Social
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31/07/19

1° curso de Formação de Instrutores e
Facilitadores

07/08/19

TCE-MS capacita servidores sobre as
técnicas de elaboração de Decisões
Singulares e Votos com ênfase em atos
de pessoal e contratos administrativos

09/08/19

Visita técnica do TCE-MS reúne 320
gestores públicos em Naviraí

16/08/19

TCE-MS capacita servidores com o
curso “O Poder Cautelar na
Administração Pública”

29/08/19

TCE-MS orienta jovens aprendizes para
o mercado de trabalho com orientação
vocacional

29/08/19

Curso “Contratos administrativos - da
licitação à execução – sob a ótica do
controle interno”
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Capacitação sobre SICAP- Sistema
Informatizado de Controle de Atos de
30/08/19
Pessoal reúne servidores de Municípios
do Estado no TCE-MS

05/09/19

O Tribunal que é da Nossa Conta
capacita 239 gestores públicos em
Ponta Porã

12/09/19

Curso no TCE-MS destaca importância
do planejamento nas fiscalizações - a
primeira etapa do curso “Manuais de
fiscalização do TCE-MS”

13/09/19

Procon orienta servidores do TCE-MS
sobre relação de consumo na
administração pública

16/09/19

Capacitação dos jurisdicionados para
envio eletronicamente ao TCE/MS dos
documentos de obras e serviços de
engenharia – 1º turma
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27/09/19

“I Encontro para Conselhos: o Controle
Social na Governança Pública” reúne
355 participantes no TCE-MS

30/09/19

Capacitação dos jurisdicionados para
envio eletronicamente ao TCE/MS dos
documentos de obras e serviços de
engenharia – 2º turma

18/10/19

TCE-MS reforça compromisso com a
qualificação dos servidores com aula
magna dos cursos de pós-graduação da
Escola de Direito do Ministério Público

21/10/19

Curso no TCE-MS “Licitações públicas,
legislação pertinente e controle
externo – pontos centrais do
planejamento a homologação”
capacita os servidores do Ministério
Público Estadual

24/10/19

TCE-MS capacita servidores do
Ministério Público de Contas sobre
Prestação de Contas de Gestão e
Governo
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30/10/19

TCE-MS alinha procedimentos em
reunião técnica sobre Planejamento
das Contratações Públicas sob a visão
do controle externo

05/11/19

TCE-MS e o controle Social na
Universidade

22/11/19

Ciclo de palestras plataforma digital
EAD do “O Tribunal Que É Da Nossa
Conta”
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7 - Sustentabilidade Ambiental
7.1 - TCE/MS assume coleta e destinação de seus resíduos sólidos
Em 22 de julho foi contratada a empresa que fará a coleta e será a responsável pela destinação
adequada dos resíduos sólidos gerados no TCE/MS.
A iniciativa atende a Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, e ao decreto municipal nº 13.653/2018 que estabeleceu a obrigatoriedade de coleta,
transporte, tratamento e destinação dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos
provenientes dos grandes geradores. São
considerados grandes geradores: os
estabelecimentos
públicos,
institucionais, de prestação de serviços,
comerciais e industriais, terminais
rodoviários e aeroportuários, entre
outros, exceto residenciais, cujo volume
de resíduos sólidos gerados seja superior
a 200 litros/dia ou 50 quilogramas/dia.
Para verificar se o TCE/MS se enquadra como
grande gerador de resíduos, a equipe técnica
da Assessoria de Projetos Estratégicos,
Sustentabilidade e Meio Ambiente (APESMA)
fez um diagnóstico qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos gerados diariamente pela Corte de
Contas. Os resultados demonstraram um volume diário médio de 112 kg por dia, sendo 43,85kg de
rejeitos, 27,83kg de recicláveis, 19,30kg de orgânicos do TCE e 21,05kg de orgânicos da cantina. Um
montante que ao final de um ano pode chegar a quase 30 mil quilos.
Para o sucesso do Plano de Gerenciamento também foram implementadas ações para a segregação,
coleta interna, armazenamento temporário e destinação final dos resíduos sólidos gerados na instituição,
como a adoção de lixeiras com identificação e cores distintas, sacos de acondicionamento também com
cores diferentes, orientações às funcionárias da limpeza interna quanto ao adequado manejo dos resíduos,
disponibilização da borra de café gerada nas copas para a produção de composto; elaboração de pop-ups
para chamar a atenção dos funcionários e fixação de informativos próximos às lixeiras para a
conscientização do correto descarte dos resíduos.
Todo o material reciclado que for produzido e separado pelo TCE/MS será comprado pela empresa
responsável pela coleta.
Com essa mudança na destinação do lixo gerado, o TCE/MS fica isento do pagamento da taxa de coleta,
remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares, a taxa de lixo.
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8 – Principais Acordos de Cooperação e Parcerias
O TCE/MS firmou acordos de cooperação e parcerias com o objetivo de aprimorar o
cumprimento de sua missão:
Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria Especial de Previdência - tem como objetivo
o intercâmbio de informações, análises de
estudos técnicos entre as instituições
visando subsidiar a formulação de
propostas de reestruturação do Regime
Próprio de Previdência Social dos
servidores do Estado (RPPS/MS) que
assegurem a melhoria da sua gestão, o
equilíbrio financeiro e atuarial do regime e
a viabilidade financeira, orçamentária e
fiscal das medidas a serem adotadas para o
ente federativo.

Acordo de cooperação com a Polícia Federal de Mato Grosso do Sul - permite o fortalecimento das ações
de combate à fraude e à corrupção que
envolvam o desvio de recursos públicos no
Estado. Prevê ainda o apoio técnico e logístico
para o desenvolvimento das ações, e o
aprimoramento dos sistemas de informação. O
objetivo é fomentar ações de inteligência para
combate dos crimes que envolvam o desvio de
recursos públicos, lavagem de dinheiro e o
enriquecimento ilícito.

Termo de Cooperação Técnica com a Controladoria-Geral do Estado - objetivo a mútua colaboração entre
as instituições parceiras em promover a
cidadania fiscal e a participação social por meio
da execução do Projeto “Estudantes no
Controle”. A iniciativa vai promover
oportunidades de participação de alunos no
levantamento das questões que envolvem a
gestão e aspectos que contribuam para a
melhoria continuada da qualidade do ensino no
Estado.
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Convênio com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com a interveniência da Polícia
Militar do Estado - prevê a cessão de até 35
policiais militares inativos, cadastrados no
CVMRR, para que, sob a supervisão da
Assessoria Militar do TCE/MS, realizem o
serviço de segurança de forma ininterrupta,
ostensiva e contínua dos bens móveis e
imóveis do Tribunal.

Acordo de cooperação técnica com Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul promoção de intercâmbio acadêmico,
científico, técnico e cultural. O convênio,
celebrado por meio da Escola Superior de
Controle Externo, visa o desenvolvimento de
ações conjuntas e coordenadas voltadas a
assessoramento,
capacitação
e
aperfeiçoamento dos servidores do TCE/MS e
do CRC-MS, profissionais contábeis e
acadêmicos.
Esse é o segundo acordo de cooperação firmado entre as Instituições, que poderão atuar em parceria na
realização de cursos e seminários, promoção de intercâmbio de material bibliográfico e publicações,
projetos de pesquisa e educação, entre outras ações.
TCE/MS assina convênio com universidade Instituto Avançado de Ensino Superior e
Desenvolvimento Humano (INSTED) - Para aprimorar a qualificação dos servidores assinaram, através
da concessão de descontos nos valores das mensalidades em cursos de graduação e pós-graduação aos
servidores do TCE/MS e aos seus dependentes.
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9 - Eventos

04/02/19

Procurador-Geral participa de
cerimônia de abertura da
Correição Geral do CNMP

Evento reforça o avanço da
12/02/19 comunicação nos Tribunais de
Contas

22/02/19

Tribunal de Contas orienta
vereadores em Seminário
Estadual de Vereadores
promovido pela União das
Câmaras de Vereadores de
Mato Grosso do Sul (UCV-MS)

25/02/19

TCE-MS apoia Lançamento do
33º Congresso Brasileiro de
Direito Administrativo com
palestra de lançamento

27/02/19

Corregedor-Geral do TCE-MS
participa de reunião com
Ministro Sérgio Moro em
Brasília
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28/02/19

Lançamento de Congresso
reúne autoridades e
personalidades do Direito no
TCE-MS

15/03/19

Conselheiro do TCE-MS destaca
a importância do Dia do
Ouvidor

20/03/19

Procurador-Geral prestigia
posse de nova presidente do
CNPGC

Visita presidente da Associação
Brasileira das Escolas do
20/03/19
Legislativo e de Contas-ABEL ao
TCE-MS

22/03/19

MPC representa Presidente do
TCE-MS na posse do novo
Superintendente da PF

50

25/03/19

TCE-MS participa do 1º
Encontro da Fiscalização do
Terceiro Setor

28/03/19

Tribunal de Contas orienta
secretários e técnicos da
educação em 14° Fórum
Estadual Ordinário dos
Dirigentes Municipais de
Educação de MS

01/04/19

Ouvidoria do TCE-MS dá
contribuição em encontro
técnico no Espírito Santo

04/04/19

Prefeitos recebem orientação
do TCE-MS em Seminário na
ASSOMASUL

05/04/19

TCE encerra Seminário com
novas orientações aos
prefeitos do MS
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Corregedor-Geral do TCE-MS
15/04/19 ministra aula especial em curso
de pós-graduação

15/04/19

Presidente da AL visita TCE e
faz entrega formal das contas
do Governo

25/04/19

TCE-MS prestigia posse do
Presidente do CNPG

TCE-MS participa de reunião do
Colégio Nacional de
29/04/19
Presidentes dos Tribunais de
Contas

08/05/19

TCE-MS participa de solenidade
para retomada de obras do
Aquário do Pantanal
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Reforma da Previdência é
10/05/19 discutida em seminário no TCEMS

13/05/19

TCE-MS confirma participação
na Reunião da SBPC em Mato
Grosso do Sul

Reforma Tributária será um dos
temas do 14º Congresso de
15/05/19
Direito Tributário
Constitucional Administrativo

22/05/19

Corregedor-Geral do TCE-MS é
aprovado com distinção em
Pós-Doutorado

23/05/19

Seminário Estadual reúne
vereadores no TCE-MS
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TCE-MS participa de congresso
23/05/19 que aborda Reforma Tributária
e da Previdência

24/05/19

Conselheiro Ronaldo Chadid: O
Triunfo da Determinação

27/05/19

Corregedor-Geral do TCE-MS
preside Conferência de
Abertura do CONIDEL

Diretor-Geral da ESCOEX do
27/05/19 TCE-MS visita Escola de Contas
do TCM-SP

27/05/19

Técnicos do TCE-MS
participaram em São Paulo de
encontro da Rede INDICON
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TCE-MS recebe evento nacional
06/06/19 de Escolas do Legislativo e dos
Tribunais de Contas

12/06/19

Lançamento de obra jurídica
reúne personalidades do
Direito no TCE-MS

17/06/19

Com apoio do TCE-MS,
Congresso Internacional de
Direito Financeiro reúne 500
participantes

28/06/19

Conselheiro do TCE-MS
participa de debate sobre a
nova lei de licitações e reúnese com ministro do TCU

TCE-MS orienta operadores dos
31/07/19 Fundos de Assistência Social de
MS
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Em entrevista, Presidente Iran
23/08/19 Coelho das Neves destaca a
importância do TCE-MS

29/08/19

Presidente do TCE-MS recebe
homenagem da OAB

30/08/19

TCE-MS participa de encontro
técnico em Fortaleza

06/09/19

Presidente do TCU visita
Tribunal de Contas de MS

10/09/19

TCE-MS abraça campanha
Setembro Verde
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19/09/19

TCE-MS pede celeridade na
tramitação do projeto da PEC
22

19/09/19

Recursos Hídricos é tema de
seminário no TCE-MS

20/09/19

Diretor da ESCOEX visita Escola
de Contas de SP

26/09/19

TCE-MS participa da abertura
do 1º Ciclo de Palestras do
Plano Diretor da Capital

03/10/19

Corregedor do TCE-MS palestra
em encontro de contabilidade

57

04/10/19

TCE-MS participa de Encontro
Nacional de Corregedorias e
Ouvidorias em Cuiabá

07/10/19

TCE-MS apoia campanha
nacional de vacinação

30/10/19

TCE-MS recebe homenagem
em sessão solene na
Assembleia Legislativa

06/11/19

Visita de cortesia ao presidente
do TCE-MS

Conselheiros do TCE-MS
participam do I Congresso
11/11/19
Internacional dos Tribunais de
Contas

I Congresso Internacional dos
Tribunais de Contas
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28 e
29/11/19

TCE-MS participa de 3º Fórum
Nacional de Controle com
presença do presidente da
República

26/11/19

TCE-MS participa da I Semana
Acadêmica de Administração
Pública

Presidente do TCE-MS é
homenageado no Tribunal de
Justiça com a Medalha
05/12/19
Comemorativa dos 40 anos do
Poder Judiciário no Estado

1º Congresso Internacional de
Compliance Público, realizado
pela OAB/MS, por meio da
Comissão de Compliance e
10/12/19
Governança, Procuradoria
Geral do Estado, TCE/MS,
Controladoria Geral do Estado
e a Controladoria Geral do
Município de Campo Grande.

16/12/19

Transmissão ao vivo no
Auditório da ESCOEX da 3º
Oficina de Obras
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Conselheiros buscam apoio de
senadores para mudanças em
PEC 22, que propõe uma
reforma no sistema de controle
externo brasileiro e a PEC 188,
mais conhecida como PEC do
Pacto Federativo.
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ARTIGOS DO PRESIDENTE
Com o desafio de tornar a Corte de Contas
mais próxima da sociedade, jurisdicionados
e servidores, o Conselheiro Iran Coelho ao
assumir a presidência do TCE/MS no biênio
2019-2020 firmou o compromisso de
ampliar os avanços tecnológicos, otimizar
programas de valorização do patrimônio
humano através da meritocracia.
Para tanto, além dos vários atos de gestão
que foram apresentados neste Relatório,
ao longo deste ano o Presidente
disponibilizou artigos para elucidar e dar
entendimento aos mais variados assuntos
relevantes à sociedade.
Abaixo seguem as datas, temas e links dos artigos publicados:

18/01/19
25/01/19
31/01/19
08/02/19
15/02/19
22/02/19
08/03/19
15/03/19
22/03/19
29/03/19
05/04/19
12/04/19
26/04/19
03/05/19
10/05/19
17/05/19
31/05/19
07/06/19
12/06/19
28/06/19
05/07/19
12/07/19
19/07/19
26/07/19
02/08/19
09/08/19
16/08/19

Tribunais de Contas e os desafios do presente
O meio ambiente é da nossa conta
Distância Salutar
Transparência: Entre lei e princípio moral
A LRF e os Tribunais de Contas
Hora de repor limites aos gastos com pessoal
O TCE e as obras inacabadas
Campanha da Fraternidade e os Tribunais de Contas
O TCE deve se abrir ao cidadão
Riscos a crianças e adolescentes na Internet exigem ação de todos
Resposta estimulante
Tecnologia a serviço da cidadania
Um passo importante
As OSC’s e os Tribunais de Contas
O combate à corrupção
A retomada do Aquário do Pantanal
Escolas de Cidadania
Obras inacabadas: A caminho da retomada
MS, 40 Anos: Reconhecimento Necessário
MS, 40 Anos: Reconhecimento Necessário II
O Projeto ‘Estudantes no Controle’
Auditoria Operacional: A Pedagogia da Prevenção à corrupção e à fraude
O perigo do radicalismo ideológico
O TCE/MS, o e-Social e A Unificação Virtuosa
O Tribunal de Contas Contemporâneo
A centralidade do cidadão
Iniciativa exemplar
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23/08/19
30/08/19
06/09/19
13/09/19
20/09/19
27/09/19
04/10/19
09/10/19
18/10/19
25/10/19
01/11/19
08/11/19
14/11/19
22/11/19
29/11/19
06/12/19
13/12/19
19/12/19

Avanço Reconhecido
Ayres Brito e os Tribunais de Contas
A Importância da Prevenção ao Suicídio
A Política da Boa Gestão
Com EAD, TCE/MS qualifica a governança
O incentivo à doação de órgãos
Os Conselhos e a Governança
Os 42 Anos da Criação de MS
Com EAD, Programa do TCE é Instrumento de Vanguarda
O Nosso Trio Olímpico
O RDC e a importância de uma nova Lei de Licitação
Combate à corrupção, desafio civilizatório
Os 130 Anos da República e os Desafios Contemporâneos
TCE-MS refina controle de suas contratações
Mudança de Paradigmas
Hora de balanço
Um marco de nosso avanço
TCE-MS, 40 anos: Homenagear nossa história é preparar o futuro no presente
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