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Secretaria de
Tecnologia da Informação

Transformação Digital

Carta ao Leitor
Prezado(a) leitor(a),
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE-MS, tem como objetivo
elevar a excelência na prestação de serviços à sociedade, conforme as diretrizes e priori‐
dades estabelecidas em seu Planejamento Estratégico.
Com uma Gestão Descentralizada e atento às crescentes necessidades de um
mundo cada vez mais colaborativo e conectado, a Secretaria da Tecnologia da Infor‐
mação – STI vem aprimorando os diversos recursos tecnológicos necessários para o de‐
vido cumprimento das atividades institucionais.
Provocar um pensar com inovação traz possibilidades, cria alternativas e gera ações
que remetem ao vislumbre de um futuro com conhecimento compartilhado, gerando
maior integração e sinergia entre os diversos setores desta Corte, beneficiando a gestão
institucional e, consequentemente, a população.
Conheça o que tem sido feito na modernização do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso do Sul por meio das principais entregas realizadas pela Secretaria de Tec‐
nolgia da Informação, no ano de 2020, nesta segunda edição da revista Transformação
Digital.

BOA LEITURA!
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Acompanhe as redes sociais da Diretoria
de Comunicação Institucional para saber
de tudo que acontece no TCE-MS.

www.twitter.com/tcemsoficial

www.youtube.com/c/tribunaldecontasmsoficial/

www.facebook.com/tcemsoficial

@tribunaldecontas

www.linkedin.com/in/tribunal-de-contas-do-estadode-mato-grosso-do-sul-782315b7/

@
www.tce.ms.gov.br/noticias/cadastro

@

OUVIDORIA
0800 647 2266

TELEFONE
(67) 3317 - 1500

EMAIL
OUVIDORIA@TCE.MS.GOV.BR
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Fala do Presidente
Com o atual ritmo de desenvolvimento da Ciência e da
Pesquisa, em todos os campos do conhecimento, a ver‐
tiginosa geração de tecnologias, cada vez mais refinadas,
não só inova métodos convencionais, mas instaura pro‐
cessos revolucionários de criação, produção e produtivi‐
dade.
A permanente apropriação, pelas instituições públicas,
das tecnologias de vanguarda, como instrumentos de
agregação de segurança, eficácia e agilidade aos serviços
que prestam à sociedade, é não só uma imposição natu‐
ral para responder às demandas contemporâneas, como
um imperativo ético. Na medida em que não se pode
falar de presteza e confiabilidade sem os suportes da Ciência e da Tecnologia à serviço da cidadania.
Sob esse postulado, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) investe, consistentemente,
na ampliação de seu acervo de suportes tecnológicos, com foco no aperfeiçoamento do controle externo,
nossa responsabilidade constitucional precípua; bem como no controle interno, responsável pela fundamental
qualidade dos procedimentos e processos que asseguram a boa gestão pública.
Com tal escopo, os recursos humanos e os meios técnicos de nossa Secretaria de Tecnologia da Informação
STI – têm sido continuamente valorizados, dotando-a dos níveis de excelência que lhe assegurem o cumpri‐
mento de seu papel estratégico.
Assim, a STI respondeu com eficácia as demandas contemporâneas que só poderiam ser atendidas com o
emprego de tecnologias de vanguarda, disponibilizadas para o cotidiano de nossa Corte de Contas. Dentre
elas, a acentuada redução do uso de papel, com importantíssimos ganhos ambientais, processuais e finan‐
ceiros
A relevância de nossa Secretaria de Tecnologia da Informação se confirma continuadamente, como instru‐
mento estratégico do TCE-MS para execução de sua política institucional de constante modernização estrutu‐
ral, técnica e humana. Sempre com foco na eficiência de nossa atribuição constitucional, que é o zelo pelo
erário através do controle externo.
Portanto, é no contexto das profundas e permanentes transformações tecnológicas que, por sua vez, tra‐
cionam, em ritmo desconcertante, as mudanças econômicas, socioculturais e humanas, que o TCE - MS mobi‐
liza recursos e competências que têm conferido à nossa Secretaria de Tecnologia da Informação protagonismo
no empenho que irmana todos nós, conselheiros e servidores, na confirmação contínua de nossa Corte como
instituição garantidora dos princípios que regem a administração pública.

Iran Coelho das Neves
Presidente do TCE - MS
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Sr. Daniel Eduardo Funabashi de Toledo
Secretaria de Tecnologia da Informação
Em 2020, a Secretaria de Tecnologia da Informação
- STI enfatizou e priorizou o processo de Transfor‐
mação Digital, com ações céleres, urgentes e ino‐
vadoras.
A percepção, de que a Tecnologia da Informação (TI)
não é somente uma área de apoio ao negócio, mas
sim uma fonte de vantagem competitiva, é cada
vez mais evidente, pois a tecnologia se torna a pro‐
tagonista dos processos produtivos e estratégicos.
Fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, que nos trouxe preocupações, incertezas, medos e princi‐
palmente novos desafios.
Diante desse novo e repentino cenário, buscamos, com o uso de tecnologia, aperfeiçoar os nossos processos,
melhorar o desempenho, aumentar a abrangência e garantir melhores resultados. Essa é uma mudança
efetiva em que a área de TI passou a ter um papel ainda mais essencial na estrutura organizacional do
TCE-MS.
Prezamos pela segurança dos dados e, com muita responsabilidade, possibilitamos o acesso remoto a todos
os sistemas do Tribunal. Também, consolidamos a inovadora ferramenta Plenário Virtual com êxito e apri‐
moramos a plataforma TCE-Digital, solidificando o TCE Sem Papel com novas integrações e automatizações
de processos de trabalho, desde as denúncias e representações até às remessas das divisões temáticas.
Esses são alguns exemplos das ações essenciais realizadas para garantir que todas as atividades do Tribunal
fossem executadas no sistema de teletrabalho.
Parabenizo toda a equipe da STI, pois neste momento de incertezas, inovamos e realizamos atos audaciosos
com a transformação de ideias em ações valorosas ao Tribunal.
Por isso, nesta segunda edição da revista Transformação Digital, destacamos as principais ações, no âmbito
de tecnologia da informação, que agregaram valor nas atividades inerentes desta Corte de Contas no ano
que passou.

7

Transformadores Digitais
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© Copyright 2020, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
A reprodução completa ou parcial desta publicação é
permitida, sem alterar seu conteúdo, desde que citada
a fonte e sem fins comerciais.
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Visão Geral da STI
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Em 2020 a Secretaria de Tecnologia da Informação - STI intensificou a gestão e fiscalização dos contratos de TI,
principalmente nas atividades administrativas e técnicas.
Além disso, a implantação de um repositório único de arquivos online permitiu o armazenamento centralizado
de documentos da área e facilitou o acesso compartilhado.

Gestão dos Contratos de Tecnologia da Informação
Adequação dos contratos do TCE - MS em relação a Instrução Normativa Nº 01, de 4 de Abril de 2019, que
dispõe sobre o processo de contração de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, no
que compete, entre outros:

■

Designação de Gestor;

■

Designação de Fiscal Técnico, Administrativo e Requisitante;

■

Designação de Preposto;

■

Melhorias nas evidências de execução.

Houve também um significativo aumento no planejamento, controle e monitoramento das execuções e
contratações de produtos e serviços de tecnologia, através do uso de planilhas, painéis e sistemas.
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Outras Atividades Relevantes:

Controle de Projetos
Painel que subsidia a gestão da STI com informações
de planejamento, execução e produ�vidade das
demandas atendidas pela secretaria.

Gestão de Acessos Remotos
Ação conjunta com a Corregedoria para a gestão e
disponibilização do acesso remoto aos equipamentos
e sistemas do TCE-MS, conforme Portarias nº 52 e
nº 46 de 2020.

Documentação Eletrônica
Consolidação no uso do sistema de tramitação
eletrônica de documentos, principalmente para
processos de compras e pagamentos, bem como
comunicações internas e o�cios.
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PROJETO
Divisão de Saúde

Secretaria de Administração e Finanças

NFE Saúde(1)
Histórico de Processos
DocFlow (4)

Corregedoria Geral

Processos
de
Judicialização (3)

Alerta Regimental (2)
Processos do
DocFlow Quinzenal (3)
Consultoria de
Governança Estratégica

Produtividade
Colaborador(2)

SAÚDE

Entrada e Saída
de Processos (2)

GESTÃO TCE

Estatísticas
E-TCE (3)
Secretaria de Gestão de Pessoas

Painé

Frequência TCE (2)
Divisão de Contratações

ALICE (4)

CONTRATAÇÕES

Divisão de Engenharia

SANÇÕES

Execução Financeira (3)

CON

Divisão de Saúde

FIS

CNPJ (1)

Divisão de Educação

Sanções TCU (9)

Sanções TCE (3)

Dem

Secretaria de Administração e Finanças

Dotaç
Orçament

Divisão de Contratações
Divisão de Educação
Divisão de Saúde
Secretária de Administração e Finanças

Divisão de Engenharia

Gabinetes
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Secretaria
de
Tecnologia da Informação
Gerência de Serviços

Redmine(8)
E-DESK (2)

Gestão TI (11)

Monitoramento
VPN (4)

Equipamentos TCE (11)
Gabinetes Auditores Substitutos
GESIP

STI

Divisão de Contas

RPPS(19)

Divisão de Atos de Pessoal

PREVIDÊNCIA

ainéis
E-TCE

CONTÁBIL
E
FISCAL

ATOS DE
PESSOAL

Gabinetes

Processos E-TCE(2)

Divisão de Contratações

Documentos E-TCE (1)

Divisão de Engenharia
Divisão de Saúde
Divisão de Contas

SERVIDORES
JURISDICIONADOS (8)

Divisão de Educação
Divisão de Atos de Pessoal

Demonstrativos (8)

Dotações
mentárias(2)

e-Contas (2)

Divisão de Atos de Pessoal

Gerência de Sistematização
de Informações e Procedimentos

LEGENDA:
Painéis entregues em 2020.
Painéis entregues em 2019.
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Soluções Inteligentes
Ações cada vez mais exigidas pela gestão do TCE-MS.
Entregar resultados relevantes com eficiência e efetividade são exigências voltadas para o aprimoramento
da gestão pública em benefício da sociedade.
Sincronizada com os objetivos e metas do Tribunal de Contas, a STI por meio do

,

disponibilizou para o controle externo informações necessárias para análise, fiscalização e auditoria através
de um modelo único de repositório de dados.
Em 2020, com evoluções tecnológicas aliadas a pontos de controle e gestão de risco, novos cruzamentos de
dados foram disponibilizados em indicadores, relatórios e painéis para tomadas de decisões pelas áreas de
negócio.

!
!
!
A
R
i
CONF

Algumas soluções
|Execução Financeira
Apresenta o resultado de cruzamento de dados dos
contratos recebidos no e-TCE e os dados de execução
financeira.

|Análise da Dotação Orçamentária
U�lizando-se o princípio de Pareto, a análise auxilia na definição de quais remessas orçamentárias devem ser autuadas
e analizadas.
•

|Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS
Com dados extraídos do Ministério da Previdência Social, a
área de fiscalização consegue acompanhar a regularidade
previdência dos jurisdicionados, os perfis de inves�mentos,
os cumprimentos dos limites da resolução Nº 3922/10, a
quan�dade de servidores, os parcelamentos, o indicador
de situação previdenciária (ISP), as receitas e despesas dos
fundos e as contribuições, composição da carteira, entre
outros.
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Gestão da Produtividade

O
R
T
DEN

| Contagem de Prazos por Área
Controle de processo com o período parado na área, visão desenvolvida
em parceria com a Secretaria de Administração e Finanças.

| Produtividade
Aferição da produtividade dos colaboradores por evento executado nos
processos de controle externo (Sistema e-TCE) e controle de entrada e
saída de processos internos (Sistema DocFlow) para fins de aferição da
produtividade. Ação estratégica da Corregedoria e a STI.

| Estatísticas Sistema e-TCE
Em conjunto com a Consultoria de Governança Estratégica, a STI
desenvolveu a visão contendo todas as informações referentes a estoque
de processos com nível de detalhamento dos eventos realizados pelo
servidor.
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Grandes Transformações

Um presente para eficiência

20 SEM
0
2
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PLENÁRIO VIR

Ferramenta moderna, dinâmica e simplificada;
Maior celeridade dos julgamentos;
Otimização das rotinas de trabalho;
Praticidade e economicidade.
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35 sessões

33 sessões

Virtual do Tribunal Pleno

Virtual da Primeira Câmara

03 sessões

34 sessões

Virtual Reservada

Virtual da Segunda Câmara

105

Sessões Realizadas

2183

Processos julgados

*Dados atualizados até 04/12/2020.

19

2019

2019

Implantação
Implantação

Plataforma TCE Digital.
•

Consulta processo.

Cadastro de Obras, envio eletrônico.

•

Envio de remessas.

•

Controle prévio.

•

Envio de documento.

•

Controle posterior.

•

Intimação eletrônica.

•

Envio de documentos.

•

Consulta e resposta de recursos.

•

Acompanhamento de processos.

2020

2020
Destaque.
Destaque.

Confira conteúdo

Confira conteúdo

nas páginas 24 e 25.

nas páginas 22 e 23.
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2020
2020

TCE Digital Obras.
Garantir análises precisas para agilizar o
processo
• de
Controle
fiscalização
prévioe auditoria:
•

adicionais.
•
Envio de documentos
•

Atos de Pessoal.

Ficha
• de
Controle
Informações
posterior
com dados

Evolução
•
Acompanhamento
de regras e validações.
de processos

Transferir o acesso do SICAP para o TCE
Digital e dar cada vez mais praticidade ao
Jurisdicionado:
•

Acesso único.

•

Acompanhamento das remessas
enviadas.

2020

Implantação

Destaque.

2020

Confira conteúdo
na página 28.

ÁREA DO
ADVOGADO

Destaque.
Confira conteúdo
nas páginas 26 e 27.
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Destaque!
Grandes Transformações

Legislação

22

Revista STI 2ª Edição 2020

Principais entregas STI 2020

Assunto abrangido em 2020:

23

Destaque!
Grandes Transformações

Temática Saúde no TCE Digital
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153 Inscritos

Capacitação Virtual dos Jurisdicionados

25

Destaque!
Grandes Transformações

Área do Advogado – Praticidade para os profissionais
Em parceria com a OAB-MS, o TCE-MS disponibilizou para os
advogados inscritos no Cadastro Nacional de Advogados - CNA,
acesso à plataforma TCE Digital.

301

Advogados com acesso aos serviços:
• Consulta processos;
• Respostas a intimações;
• Solicitação de certidões;
• Notificação;
• Peticionamento;
• Denúncia.
“O objetivo maior desta parceria é trazer transparência e dar publicidade a to‐
dos os atos administrativos que tramitam no Tribunal de Contas do Estado”.
Ressaltou o Presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche.
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27

Destaque!
Grandes Transformações

Ibagens com a
Marci

Protocolo Virtual

Processo de tratamento de documentos.

Entrada
de
documento.

Cópia do
documento
para manter
a integridade e
armazenamento.

Transformações
para a qualidade.

Documento
tratado.

Plataforma Protocolo Virtual - PV
A moderna ferramenta WEB melhora a qualidade visual, garante a integridade dos
dados e proporciona celeridade nos julgamentos dos processos.
A inovação permite:
•

Converter documento para OCR, possibilitando a realização de pesquisa;

•

Ajustar a posição do texto;

•

Remover manchas do fundo;

•

Melhorar o contraste;

•

Realizar cópia do documento original.
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Ações COVID-19 TCE-MS
Coleta Covid - ATRICON: Painel e relatório desenvolvido para divisão da saúde com dados das com‐
pras de respiradores e testes rápidos.

Questionário: Aplicação mensal de ques‐
tionário com dados de gastos com a pan‐
demia.
O painel com o tratamento dos dados será
de responsabilidade da CGE - Consultoria de
Gestão Estratégica.

Auxílio Emergencial: Servidores públicos que
receberam os recursos do auxílio e que foram
apontados pela CGU.
Enviamos questionários, tratamento e exibição
das informações, conforme layout que será
apresentado pela CGE - Consultoria de Gestão
Estratégica.
Em parceria com a CGU foi realizado cruzamen‐
tos de dados de servidores públicos que rece‐
beram o auxílio emergencial.
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STI Evolui
SICOM
|Integração SICOM/
e-Contas
Qualidade nas informações recebidas.
A integração aumentou o percentual de
entregas do Sistema SICOM.
Criou controle nos prazos de entregas, ou seja,
o

envio

no

Sistema

e-Contas

permanece

bloqueado até que o Jurisdicionado regularize
os envios do Sistema SICOM.

|Balancete Contábil
Autonomia para as divisões.
Todos os lançamentos contábeis informados pelos
Jurisdicionados estão disponíveis para consulta
das divisões, através do relatório de Balancete
Contábil.

|Entregas SICOM
Agilidade e praticidade para Gestão.
Acompanhamento

estratégico

de

todas

as

entregas do Sistema SICOM, oportunizando à área
visão gerencial da situação das remessas enviadas
pelo Jurisdicionado.
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e-CONTAS

nas entregas do Balanço Geral
Balanço Geral
Exercício 2019

943
43
21

no prazo
prazo
prorrogado

Fora
do prazo

Para as entregas do Balanço Geral em 2020, a STI
refatorou a estrutura dos sistemas de recepção,
proporcionando celeridade, confiabilidade e
recordes nas entregas.

31

e-CONTAS
| Consórcio Interestadual
Mais informações.
As divisões de controle externo passaram a
receber

o

Consórcio

desenvolvimento

das

Interestadual
finalidades

de

Balanço

Geral - BG e Lei de Responsabilidade Fiscal LRF 2019.

Monitoramento das entregas
Todas as entregas das portarias do e-Contas passaram a ser monitoradas a par�r desta importante ferramenta
de acompanhamento.

| Novos Relatórios
Praticidade !
Relatórios de prestação de contas
disponibilizados em Excel.

Relatório de acompanhamento
dos gastos com pessoal.

Relatório de acompanhamento
das receitas próprias.
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Nova identidade visual para os portais
|Portal TCE 2020
Mapeado pela Consultoria de
Gestão Estratégica e desen‐
volvido pela STI, o projeto con‐
tou com novo layout para a
página principal do TCE-MS,
padronizando os elementos vi‐
suais e inovando a exibição dos
conteúdos.

Entregas para o Controle Social

|Portal Cidadão
Portal

com

informações

|Portal Corregedoria
específicas

para

o

cidadão e a sociedade. Iniciativa da Corregedoria.

Redesenho contemporâneo.
Modernização do Portal da Corregedoria. Parceria
entre Corregedoria e STI.

Acessibilidade e alto contraste nos portais do TCE - Projeto fomentado pela Corregedoria.

|Portal Auditoria Independente
Mais informações para a sociedade.
Auditoria independente passa a ter canal exclusivo
para a divulgação de seus relatórios.
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e-TCE
Gestão de Cobrança

Certidão de Quitação de Débito Automática.
Ao quitar os débitos dos processos de refis, a
certidão de quitação é gerada automaticamente.

Melhoria no acesso à informação.
Os arquivos XML recepcionados no Sistema e-Contas,
passam também a estar disponíveis no Sistema e-TCE.

Evolução na autuação.
Sistematizado o fluxo de
autuação dos processos no
Sistema e-Contas.

34

Revista STI 2ª Edição 2020

Principais entregas STI 2020

Sistema e-TCE.
Exibição de resultado de
análise de termos.

Otimização da rotina de trabalho.
Despacho coletivo no Sistema e-TCE.

Organização do processo de trabalho.
Melhorias nos marcadores do Sistema e-TCE.

35

e-TCE

Gerenciador de Atos

Processos cada vez mais completos, inclusão de
documentos em PDF durante a tramitação de
processos.
Rotina para notificar o jurisdicionado conforme a
Resolução Nº 115/2019.
Pré-análise das remessas no sistema TCE Digital.
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SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Gestão de Licitações
Calendário de Licitações.
Visão cronológica das licitações a partir das
necessidades de compras previstas no Plano
Anual de Contratações - PAC.

Planejamento e Preparação das Licitações
Planejamento e preparação com as associações aos itens do PAC, preenchimento de
dados principais e geração dos lotes das licitações.

Execução e Acompanhamento
de Licitações
Execução com a geração do resultado da
licitação por lote e relatório gerencial
para acompanhamento.

37

Gestão de Contratos
Planejamento e Execução de Contratos e Aditivos
Planejamento e controle de execução de contratos e termos
aditivos, integrados à licitação, previstos ou não no Plano Anual
de Contratação - PAC.

Acompanhamento de Contratos e Aditivos
Acompanhamento de contratos e termos aditivos por meio de
consultas com filtros avançados e relatório gerencial detalhado.
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Evoluções do PAC
Importação de itens do PAC
Controle e geração automática dos itens importados do PAC
anterior.

Prorrogação de Contratos
Controle e geração automática dos itens de contratos novos e
aditados em nova requisição do PAC.

39

ESCOEX

As várias melhorias implementadas no
Sistema

Gestão

Escolar

-

SGE,

possibilitaram agilidade e integridade
nos processos de:
•

Matrícula;

•

Emissão de Certificado;

•

Cadastro de novas turmas.

Integração entre ESCOEX - Escola
Superior de Controle Externo e o
IRB - Instituto Rui Barbosa.
A

solução

permite

à

ESCOEX

compartilhar seus cursos no portal
do IRB.
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Gerência de Infraestrutura e
Segurança da Informação
Contribuir com o desenvolvimento e a ampliação de uma gestão
mais robusta da infraestrutura do parque tecnológico com atualização
dos equipamentos e dos mecanismos de segurança da informação
para cuidados com a transmissão e transferência de dados em con‐
formidade com as estratégias, políticas e planos institucionais.

Ampliação e atualização do firewall como solução de segurança
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O Firewall do Tribunal impede,
em média, 540 tentativas de
ataque por dia.
Tipos de ataques:
Phishing, trojan, cavalo de tróia,
ransomware, entre outros.

As tentativas de ataques e invasões por “hackers” a órgãos públicos e privados são diárias, e o
objetivo sempre é o mesmo: danificar o ambiente invadido, causar transtornos e roubar dados
de usuários para uso de forma ilícita. Para isso o Tribunal conta com um Appliance de firewall,
SonicWall, que minimiza as tentativas de ataque.

Gráfico de ataques evitados no período JAN/2020 - NOV/2020.
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Criação de painel de monitoramento da infraestrutura

Visão centralizada de toda infraestrutura

Acompanhamento de:
■

Incidentes;

■

Indisponibilidade de ativos de redes;

■

Aplicações e serviços de T.I. em tempo real.

Atualização da ferramenta de contas de usuários de rede
(Active Directory) e saneamento de usuários do tribunal

AD - Active Directory

firewall43
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Monitoramento dos ativos de T.I.

Monitoramento e acompanhamento em tempo real de ativos de rede.

Liberados mais de 400 conexões VPN
em momento Home Office.

Informações em tempo real das conexões de VPN com a rede do Tribunal.
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Virtualização de servidores
◆

Desativação de servidores obsoletos;

◆

Virtualização de servidores e aplicações;

◆

Maior disponibilidade;

◆

Liberação de espaço no CPD - Centro de Proces‐

samento de dados;
◆

Economia de energia elétrica;

◆

Menor manutenção e risco de obsolecência de

equipamento.

Reorganização do cabeamento estruturado

Antes

Depois

Rack com cabeamentos desorganizados e

Rack com cabeamentos organizados, em

sem identificação.

conformidade com às normas vigentes.

◆

Maior confiabilidade;

◆

Maior disponibilidade de rede;

◆

Agilidade no diagnóstico de incidentes de infraestrutura;

◆

Agilidade no atendimento de solicitações de mudanças;

◆

Tempo reduzido no atendimento a demandas (SLA);

◆

Aderência as normas ABNT e NBR.
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Atualização do servidor de monitoramento de câmeras do CPD

◆

Maior tempo de gravação de imagens – 2 anos;

◆

Novas funcionalidades;

◆

Maior disponibilidade;

◆

Qualidade de imagens.

Garantia da rede estabilizada de energia e atualização do
sistema CMC - Conjunto de Monitoramento e Controle

UPS - Nobreak.

Gerador de Energia
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Monitoramento do CMC
◆

Maior autonomia dos nobreaks e estabilização da rede elétrica do data center;

◆

Mais segurança e confiabilidade em queda de energia;

◆

Segurança para os ativos de T.I.;

◆

Integridade e proteção de dados;

◆

Monitoramento em tempo real;

◆

Atualização de monitoramento do sistema CMC.

Implantação de robô de backup
Para garantir o armazenamento, disponibilidade e integridade dos dados públicos e sensíveis do
Tribunal, foi implantado um servidor automatizado, permitindo criar backups em fitas, guardadas
em SALA COFRE, além do backup virtual que já era realizado.

◆

Rotinas sistematicamente monitoradas;

◆

Dados e informações preservados;

◆

Backup físico garantindo a integridade dos dados armazenados;

◆

Possibilidade de restauração fora da rede.
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Mapa de Redes
Realizado o mapeamento da rede física e lógica de ativos de T.I. do Tribunal.

Diagrama dos Switches - Racks de Distribuição

Topologia de Rede Atual do TCE-MS
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◆

Documentação segura e atualizada dos elementos de rede;

◆

Gestão eficiente por parte da infraestrutura;

◆

Maior visibilidade dos dispositivos de rede existentes no Tribunal;

◆

Maior organização e segurança em mudanças e ampliação na rede.
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Ações para prevenção da segurança da informação em
parceria com a Corregedoria e Comunicação.

Campanha de conscientização quanto ao uso adequado das senhas de rede e segurança da informação.

Campanha de conscientização quanto ao uso seguro das estações de trabalho.

Conscientização do uso adequado de correio
eletrônico.
49

Gerência de Atendimento e
Suporte
Atividades da equipe:
»

Certificados Digitais;

»

Elaboração dos tutoriais para os servidores;

»

Configuração dos Macros do Word;

»

Melhoria do Parque Tecnológico;

»

Implantação da URA (Unidade de Resposta Audível);

»

Aperfeiçoamento dos Procedimentos de Atendimento.

Principais Ações da Gerência
•

Atendimento de chamados:

Responsável pelo atendimento, registro de todas as solicitações, por solucionar demandas sim‐
ples e direcionar os chamados para o próximo nível. De janeiro a dezembro de 2020 foram aber‐
tos 16.261 chamados, via plataforma e-Desk, para o atendimento de Jurisdicionados e Servidores.

•

Reorganização da contas de usuários de rede (AD - Active Directory):

Padronização e conferência dos dados de todos os servidores. Para isso foram realizadas in‐
serções: Nome completo sem abreviação, CPF, Matrícula e conferência dos setores de cada
usuário.
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ATENDIMENTO
Janeiro
1.418
Abertos

Julho
1.133

1.418

Abertos

Fechados

1.105

Fechados

Fevereiro
1.611
1.564

Agosto
938

Março
1.829

Setembro
1.158
1.175

Abertos

Abertos

Abril
1.355
Abertos

Abertos

Fechados

1.904
Fechados

1.358

16.261

Total de Chamados

Fechados

Abertos

Abertos

Junho
1.082
Abertos

Fechados

Outubro
1.437
1.448
Abertos

Maio
1.363

866

Fechados

Fechados

Novembro
1.681
1.653

1.374
Fechados

Abertos

Fechados

Dezembro
1.436
1.256

1.032
Fechados

Abertos

Fechados

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

É de fundamental importância manter o controle do Parque Tecnológico desta Corte. E para que ocorra
de uma forma eficiente, a STI desenvolveu o Painel de Gestão de Equipamentos.
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Gerência de Projetos de T.I.
Um dos pilares e maiores desafios do processo de transformação que todas as
organizações sofrem, é a capacidade de conceber, desenvolver e entregar novos
produtos e serviços com mesma velocidade com que as expectativas de seus so‐
licitantes evoluem.
Desenvolver e sustentar as melhores práticas é a chave para todas as organiza‐
ções acompanharem um mundo em constante transformação, principalmente,
no ano em que impactou a vida de milhares de pessoas. E com a metodologia
desenvolvida pela equipe de projetos, conseguimos aplicar e incorporar um
novo modelo de trabalho:
•

Identificar e desenvolver metodologia;

•

Aplicar as práticas recomendadas e padrões de gerenciamento de projetos;

•

Orientar, treinar e supervisionar;

•

Monitorar a conformidade com os padrões, políticas, procedimentos e
modelos de gestão de projetos híbridos;

•

Desenvolver e gerenciar procedimentos, modelos e outros documentos
compartilhados no que se refere aos projetos de tecnologia.

Benefícios:
•

Estruturação da Gerência de Projetos de Tecnologia;

•

Execução do PDGP - Plano de Desenvolvimento para a Gerência de Projetos;

•

Definição dos Processos Organizacionais de T.I.;

•

Criação e padronização de artefatos;

•

Treinamento da equipe da GPROJ - STI Gerência de Projetos de Tecnologia para implementação do
Manual;

•

Implementação das cerimônias ágeis com capacitação no framework Scrum;

•

Preservação dos padrões e formalizações necessárias que são aplicadas no TCE-MS;

•

Diagnóstico e Análise da situação atual da equipe de sistemas;

•

Entregas ágeis de projetos de T.I.;

•

Identificação das oportunidades de melhorias e garantia da qualidade nos produtos desenvolvidos.
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METODOLOGIA HÍBRIDA DE GESTÃO DE PROJETOS

Scrum.

Retrospectiva.

Práticas ágeis.

Kanban.

PMBOK 6ª Edição.
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Gerência de Projetos de T.I.
Iniciativas para organizar e desenvolver a área para agilizar e
otimizar processos e demandas tecnológicas.

Em 2020
Julho

Agosto

Setembro

PDGP-STI - Plano de Desenvolvimento da
Gerência de Projetos:
Aprovação do modelo de projetos híbridos (PMBOK

Projeto Piloto:

6ª Edição e Metodologias Ágeis) que utiliza as melhores

práticas do gerenciamento de projetos.

Com validações constantes de requisitos e protótipos, prática apoiadora
do Analista de Negócios e execução do
projeto fortemente aderente ao Modelo
Aprovado.

Manual de Elaboração e Gestão de Projetos:
Com foco no desenvolvimento de sistemas com vistas a processos
organizacionais mais leves, com atenção total na previsão de entrega
incremental na fase de planejamento-execução, validação contínua
pelo cliente do escopo previsto. Atentos também em possíveis solici‐
tações de mudanças e, em conformidade, com Manual. Ressaltamos
a evolução do produto e o valor na entrega ao solicitante.
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Outubro

Novembro

Dezembro

PDGP-STI - Plano de Desenvolvimento da
Gerência de Projetos:
Capacitação e experimentação de Lean nos times da
Gerência de Sistemas com aplicações de práticas da
Metodologia Ágil como:
•

Reunião de alinhamento diária com time;

•

Planejamento para execução de ciclo de desenvolvi‐

mento com entrega contínua (quinzenalmente);
•

Aplicação das Práticas Kaizen: Diagnóstico e PDCA ;

•

Revisão Backlog de produtos para entrega contínua.

Projetos iniciados:
•

Atualização nas legislações e normas

da POSIC STI/TCE-MS.
1º Projeto iniciado com a utilização da nova
metodologia:

•

Atualização nas legislações e normas

vigentes do PDTI STI/TCE-MS.

Projeto em andamento: Iniciado no segundo
semestre de 2020, o Projeto de Adequação à LGPD
- Lei Geral de Proteção de Dados n.13709/18.
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STI na Mídia
A STI contribuindo com soluções tecnológicas, durante o
ano de 2020.
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STI Colabora
Fornecemos subsídios para os projetos desenvolvidos pelas CGG - Consultoria de Governança Estratégica e CGE
Consultoria de Gestão Estratégica que passaram a evidenciar os processos:
»

em trâmite;

»

que contém o balanço em sua prestação de contas;

»

os que tiveram deliberação do tipo voto (parecer prévio, decisão singular, relatório voto e/ou acórdão) e;

»

os que estão sem deliberação, por Unidade Administrativa, ao longo dos anos.

Como colaboramos?
A STI auxiliou no entendimento e extraiu todo o potencial dos dados das áreas desta Corte.

»

coleta, extração e cruzamento de dados;

»

confiança e visão integrada dos dados;

»

análise de dados;

»

geração de insights;

»

apontamentos para otimizações;

»

análise preditiva.

Volume
Financeiro

Assim, os 20% do
Volume financeiro
que corresponde em
aproximadamente
80% dos processos
de Contratações
Públicas, deverão
passar pela análise
da matriz de risco a
ser elaborada por
cada Divisão
Temática.

A informação extraída possibilita a verificação de padrões e até não conformidades. Auxilia nas tomadas de
decisões, possíveis rotas de otimização e ações efetivas ao processo de gestão.
Relatórios periódicos com extração dos dados, permitem a visão geral e detalham informações atualizadas dos
processos do TCE-MS, como:
»

Situação;

»

Ano;

»

Modalidade;

»

Tempo em dias no Tribunal e na área;

»

Etapas e suas deliberações.
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A STI Fez a Diferença?

“

?

?

A STI vem se destacando dia a dia, sempre desenvolvendo e implantando novidades que

facilitam nossos processos de trabalho. As entregas realizadas neste ano especificamente

atípico, permitiram organizar e estruturar rotinas que até então despendiam muito tempo e
recursos humanos em sua execução. A Secretaria de Gestão de Pessoas reconhece a
prontidão nos atendimentos solicitados à STI, considerando o excelente atendimento das
demandas e nutrindo excelentes expectativas para 2021.

Elaine Góis dos Santos Gianotto

“

”

??

No ano de 2020, a Secretaria de Controle Externo do TCE-MS conseguiu avançar
significativamente no aprimoramento de suas ações de controle externo. Para tanto, o apoio
e a diligente atuação da Secretaria de Tecnologia da Informação foi fundamental,
especialmente no que diz respeito à implementação de soluções tecnológicas nos sistemas
e-TCE (sistema de gerenciamento e fluxo dos processos); e-Contas (recepção das contas
anuais de governo e de gestão); e-Cjur (cadastro dos jurisdicionados); e-Siscob (sistema de
cobranças); TCE-Digital (recepção de todas as informações totalmente eletrônicas) e Área do
Advogado (Acesso eletrônico aos processos do Tribunal pelos advogados do Brasil).

?

”

?

Eduardo dos Santos Dionizio
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“

O ano de 2020 foi repleto de desafios para nós. A pandemia nos trouxe o home office e, de
repente, o modo de trabalhar mudou completamente. Com o apoio da STI, os serviços da
Secretaria de Administração e Finanças foram disponibilizados aos servidores em ambiente
virtual. As rotinas de trabalho se desenvolveram normalmente, o que proporcionou o
cumprimento de todos os prazos e obrigações durante esse período. Uma nova maneira de
trabalhar exigiu um novo olhar sobre os processos. A partir disso, foram disponibilizados
novos serviços, painéis e atualizações periódicas no Sistema de Gestão Administrativa, que
permitiram o aperfeiçoamento do planejamento e do controle sobre as fases dos processos
administrativos. Dessa forma, esperamos em 2021 continuar essa parceria com a STI, visando
sempre a melhoria contínua da gestão dos processos e contratos do Tribunal.

Geanlucas Julio de Freitas

“

”

Durante este ano atípico e crítico em relação às incertezas foi notório o suporte da STI para
garantir a estabilidade dos sistemas, acessos e segurança. Também se observaram que os
serviços prestados pelo TCE-MS, neste ano, se mantiveram inalterados devido aos
investimentos em modernização e tecnologia ao longo dos anos e ainda devido à atuação
da STI na linha de frente junto aos projetos e chamados existentes destacando-se como um
dos principais representantes no Comitê de Gestão Tática (Governança) do TCE-MS. A
sinergia entre as áreas responsáveis pelos projetos é fundamental para a concretização
destes e para a excelência dos serviços prestados pelo TCE-MS.

Douglas Avedikian
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As organizações, para terem sucesso em sua missão, precisam de todas as áreas integradas
e buscando um objetivo comum. Os trabalhos realizados pela Consultoria de Governança
Estratégica, contou com total apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação, em especial
na preparação e disponibilização dos dados que resultaram nas informações finais de cada
diagnóstico.

Parajara Moraes Alves

?

“

?

”

A STI muito mais do que um instrumento de inovação e tecnologias avançadas, tem foco
em resultados de excelência e produz soluções altamente versáteis, a exemplo do Plenário

?

Virtual , uma ferramenta de altíssimo alcance, propiciando variados benefícios no cotidiano
laboral das Sessões Plenárias, dentre os quais é imprescindível destacar:
•

Agilidade e rapidez nos processos internos das sessões plenárias;

•

Otimização de tempo para a organização e acompanhamento das sessões;

•

Acompanhamento, verificação, registro dos votos dos conselheiros e extrato de ata em
tempo real;

•

Praticidade, eficiência e eficácia nas demandas advindas das atividades rotineiras e
pertinentes às nossas competências.

Portanto, mais do que uma solução, a STI promoveu avanços que se tornarão marcos
indeléveis na história deste Tribunal de Contas.

?

”
Alessandra Ximenes

??
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?

“

A STI proporcionou uma grande conquista para a Divisão de Engenharia através do Cadastro
de Obras, e principalmente para o TCE, pois estendendo a solução para as demais temáticas,
vislumbramos a possibilidade de estruturação dos dados, análises mais ágeis com utilização
de mecanismos de amostragem estatística e mapeamento de riscos, com significativa
melhoria nas metodologias de auditoria.
Além disso, outra melhoria foi introduzida pela STI: os painéis gerenciais que permitem
planejamento das atividades da divisão, com mais eficiência e efetividade, selecionando os
processos mais relevantes para análise pelos auditores.

Nasser Nehme Abdallah
Chefe da Divisão de Obras
e Serviços de Engenharia

”

??

“

Os desafios trazidos pelo ano de 2020, em razão da crise sanitária, nos impôs uma reflexão
e, a partir dela, reconhecemos a importância e a grande relevância que a Secretaria de
Tecnologia da Informação – STI possui neste Tribunal de Contas.
Com o advento da pandemia, inúmeras situações clamavam por uma solução que graças à
parceria com os especialistas e, principalmente, com uma liderança focada em entregas
ágeis e com soluções simplificadas conseguimos adequar, em um curto espaço de tempo,
nossa transformação para o ambiente virtual de trabalho, sem comprometer as atividades
dos nossos colaboradores e a segurança digital.
A inovação tecnológica realizada pela STI, num momento difícil, acelerou a mudança digital
por que passa este Tribunal gerando um resultado que permanecerá relevante para os
próximos anos
Uma qualidade que desafia o tempo e destaca uma cadeia de valores essenciais para a
cultura de uma organização de controle externo.
Caros colegas da STI, vocês fizeram toda a diferença, principalmente num ano em que
fomos muito afetados pela pandemia da COVID-19. Que a força esteja com vocês.

?
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Saul Girotto Junior
Auditor Estadual de Controle Externo
Chefe de Gabinete da Presidência

Revista STI 2ª Edição 2020

Principais entregas STI 2020

2020

Iran Coelho das Neves
Presidente

Flávio Kayatt

Ronaldo Chadid
Corregedor-Geral

Vice-Presidente

Waldir Neves Barbosa

Osmar Domingues Jeronymo

Diretor da ESCOEX

Ouvidor

Jerson Domingos

Márcio Monteiro
Conselheiro

Conselheiro

Auditoria
Célio Lima de Oliveira
Leandro Lobo Ribeiro Pimentel
Patrícia Sarmento dos Santos

Ministério Público de Contas
Procurador Geral João Antônio de Oliveira Martins Júnior
Procurador Geral Adjunto José Aêdo Camilo
63

Principais entregas STI 2020

