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Muito além de atender compromisso institucional, ao tornar público o presente Relatório de Gestão 
2021, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) responde a imperativo que 
constitui a própria essência de sua responsabilidade constitucional: disponibilizar para a sociedade 
informações detalhadas sobre o desempenho desta Corte de Contas. Tanto em relação ao controle 
externo que exerce junto aos entes jurisdicionados – Estado e municípios –, quanto relativas a 
providências que emprega para tal fim. 
Mesmo diante de severas restrições sanitárias impostas pela pandemia, ao mobilizar eficazmente seu 
acervo de competências humanas e de estrutura tecnológica avançada, em 2021 o TCE-MS alcançou 
cumprir plenamente as metas estabelecidas para o exercício no Planejamento Estratégico 2021-2025, 
definido pela Resolução nº 151/2021.   
Assentado nos pilares que contemplam Governança, Capacitação e Qualidade como paradigmas para 
permanente melhoria dos serviços prestados, com foco na eficácia da administração pública, 
investimento na capacitação e na meritocracia, e adoção de métodos de gestão qualificados pela 
convergência de conhecimento humano e Tecnologia da Informação e da Comunicação, em 2021 o 
TCE-MS ampliou sua aproximação com a sociedade e refinou seus instrumentos de controle externo. 
Como deixa patente este Relatório de Gestão, no exercício passado nosso Tribunal de Contas ajustou 
ainda mais a sintonia entre a intensa e contínua busca de excelência interna e a transferência de 
conhecimentos, gerados nesse processo, para nossos jurisdicionados.  
Essa conjugação de conhecimento aplicado à gestão da própria Corte, e do repasse desses avanços às 
administrações jurisdicionadas, responde a dois imperativos essenciais: enquanto assegura maior 
eficiência a suas atribuições de controle externo, o TCE-MS previne danos ao erário, via processo 
pedagógico que transfere ao Estado e aos municípios as experiências que desenvolve. 
Tendo a Cooperação, a Transparência, a Ética, a Integridade, o Comprometimento e a Inovação como 
valores perenes definidos no Planejamento Estratégico 2021-2025, no exercício passado o TCE-MS 
desenvolveu iniciativas institucionais que, como retratado neste Relatório, responderam aos desafios 
que a sociedade contemporânea coloca às Cortes de Contas com garantidoras da boa governança 
pública. E, por isso mesmo, fiadoras da transparência, da lisura e da eficiência que legitimam 
objetivamente a delegação do mandato popular. 
Ao disponibilizar este Relatório de Gestão 2021 aos nossos jurisdicionados, servidores e à sociedade, o 
TCE-MS cumpre responsabilidade com a transparência como princípio essencial da administração 
pública, ao mesmo tempo em que submete a escrutínio o modelo de governança que, em constante 
aperfeiçoamento, adota para desempenhar-se de suas atribuições constitucionais.  
Temos fundadas razões para esperar que, ao concluir a leitura deste Relatório, o cidadão contribuinte, 
os nossos jurisdicionados e servidores e a sociedade como um todo possam mensurar o esforço 
institucional dispendido pelo TCE-MS para fomentar a cultura da boa governança como expressão 
concreta da democracia. 
Boa leitura. 
 
Conselheiro Iran Coelho das Neves, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul. 



 
 
 
 

 3 

SUMÁRIO 
 
1. GESTÃO ESTRATÉGICA_______________________________________________________________________ 6 

1.1. Objetivos Estratégicos para 2021 – 2025 ______________________________________________________________________________ 7 
1.2. Mapa Estratégico _________________________________________________________________________________________________ 7 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL _______________________________________________________________ 9 

3. RESULTADOS DA GESTÃO ___________________________________________________________________ 13 
3.1. Biênio 2021-2022 ________________________________________________________________________________________________ 13 
3.2. Conselho Deliberativo ____________________________________________________________________________________________ 14 

3.2.1. Corregedor-Geral ___________________________________________________________________________________________________________ 14 
3.2.2. Ouvidor __________________________________________________________________________________________________________________ 14 
3.2.3. Diretor-Geral da ESCOEX _____________________________________________________________________________________________________ 14 
3.2.4. Conselheiros ______________________________________________________________________________________________________________ 14 

3.3. Mapa dos Jurisdicionados por Conselheiro ___________________________________________________________________________ 15 

4. DESEMPENHO INSTITUCIONAL _______________________________________________________________ 16 

5. PRINCIPAIS AÇÕES _________________________________________________________________________ 17 
5.1. TCE-MS retoma atendimento após recesso com protocolo rígido de prevenção a COVID-19 ___________________________________ 17 
5.2. TCE-MS alerta prefeitos para cadastro no e-CJUR ______________________________________________________________________ 17 
5.3. Tribunais de Contas e Ministério Público realizam Webinar pela Educação _________________________________________________ 17 
5.4. Membros e servidores de Tribunais de Contas poderão avaliar Revista Técnica do IRB ________________________________________ 18 
5.5. TCE-MS auxilia gestores a economizar na compra de medicamentos ______________________________________________________ 18 
5.6. Primeiro Tribunal Pleno do ano retoma com 38 processos na pauta _______________________________________________________ 18 
5.7. Ouvidoria do TCE-MS ganha mais agilidade com nova página ____________________________________________________________ 18 
5.8. Primeira e Segunda Câmaras terão nova composição ___________________________________________________________________ 19 
5.9. TCE-MS assina convênio com a UFMS para realização de Mestrado _______________________________________________________ 19 
5.10. Em sessão virtual do Pleno, conselheiros analisam 38 processos_______________________________________________________ 19 
5.11. TCE-MS arrecada doações ao Asilo São João Bosco __________________________________________________________________ 20 
5.12. TCE-MS assina Protocolo de Entendimento Internacional ____________________________________________________________ 20 
5.13. Sessões virtuais dão celeridade aos processos no TCE-MS ____________________________________________________________ 20 
5.14. Investimento em tecnologia agrega segurança e celeridade ao trabalho do TCE-MS _______________________________________ 20 
5.15. Termo de recomendação ajuda municípios na recuperação de receitas _________________________________________________ 21 
5.16. Conselheiros do TCE-MS relatam mais de cem processos _____________________________________________________________ 21 
5.17. TCE-MS participa de pesquisa nacional do IRB sobre trabalho remoto __________________________________________________ 21 
5.18. Conselheiros do TCE-MS relatam 107 processos em sessões virtuais ___________________________________________________ 22 
5.19. TCE-MS retoma home office para servidores _______________________________________________________________________ 22 
5.20. Sessões virtuais do TCE-MS têm 106 processos em pauta ____________________________________________________________ 22 
5.21. TCE-MS suspende as atividades na próxima semana ________________________________________________________________ 22 
5.22. TCE-MS apresenta Cartilha de compra de medicamentos em videoconferência __________________________________________ 23 
5.23. TCE-MS completa 41 anos ______________________________________________________________________________________ 23 
5.24. TCE-MS disponibiliza Cartilha que orienta na pesquisa de medicamentos _______________________________________________ 23 
5.25. TCE-MS mantém teletrabalho e prorroga prazos das peças que compõem as prestações de contas __________________________ 24 
5.26. Contas Municipais: Prorrogação de prazo não teve sugestões externas _________________________________________________ 24 
5.27. Conselheiros do TCE-MS realizam sessões por meio virtual ___________________________________________________________ 24 
5.28. TCE-MS antecipa imunização dos servidores contra H1N1 ____________________________________________________________ 24 
5.29. Piora na pandemia faz TCE-MS prorrogar home office até maio _______________________________________________________ 25 
5.30. Conselheiros relatam mais de 90 processos em sessões virtuais _______________________________________________________ 25 
5.31. MEC inclui duas novas disciplinas na grade curricular das faculdades de Direito __________________________________________ 25 
5.32. TCE-MS disponibiliza aos servidores Plataforma Fórum ______________________________________________________________ 25 
5.33. TCE conclui auditorias independentes em obras realizadas com recursos do BID no Estado _________________________________ 26 
5.34. TCE-MS recebe consulta sobre LC 173 ____________________________________________________________________________ 26 
5.35. TCE-MS publica Resolução que altera remessa de informações à Corte de Contas_________________________________________ 26 
5.36. TCE-MS alerta gestores públicos sobre prazo para envio de documentos ________________________________________________ 27 
5.37. TCE-MS já recebeu 97,5% das prestações de contas de 2020 __________________________________________________________ 27 
5.38. Conselheiros do TCE-MS relatam 301 processos no mês de abril _______________________________________________________ 27 
5.39. Sessões virtuais do TCE-MS têm mais de 90 processos _______________________________________________________________ 27 
5.40. TCE-MS quer saber eficácia da Coronavac aplicada com atraso ________________________________________________________ 28 
5.41. TCE-MS apoia ação de enfrentamento à exclusão e ao abandono escolar _______________________________________________ 28 
5.42. Sessões das Câmaras e do Tribunal Pleno do TCE-MS têm 95 processos em pauta ________________________________________ 28 
5.43. Servidores do TCE-MS retornam ao trabalho presencial dia 17 de maio _________________________________________________ 28 
5.44. TCE-MS autoriza a abertura de concurso público ___________________________________________________________________ 29 
5.45. Tribunal de Contas divulga data para que prefeitos respondam ao IEGM ________________________________________________ 29 
5.46. Conselheiros do TCE-MS relatam mais de 40 processos ______________________________________________________________ 29 
5.47. TCE-MS e MPMS cobram cumprimento do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus ___________________________________ 29 
5.48. TCE-MS apoia iniciativa da assembleia Legislativa sobre consolidação de leis estaduais ____________________________________ 30 
5.49. Prefeitura de CG alega complexidade para testar eficácia em quem recebeu vacina com atraso _____________________________ 30 
5.50. Sessões virtuais têm 82 processos em pauta _______________________________________________________________________ 30 
5.51. Conselheiros do TCE-MS apreciam contas do Governo do Estado ______________________________________________________ 30 
5.52. TCE-MS renova rede de computadores ___________________________________________________________________________ 31 
5.53. TCE-MS aprova, com ressalvas e recomendações, as contas do Governo do Estado de 2020 ________________________________ 31 
5.54. TCE-MS divulga cartilha que orienta gestores no planejamento de ações de combate ao abandono escolar ___________________ 31 
5.55. Hotsite dos Tribunais de Contas divulga dados inéditos sobre a vacinação da COVID-19 no Brasil ____________________________ 32 
5.56. Sessões virtuais garantem trâmite de processos no TCE-MS __________________________________________________________ 32 
5.57. TCE-MS mantém servidores em teletrabalho ______________________________________________________________________ 32 
5.58. MPC instaura procedimento preparatório sobre crise hídrica no MS ___________________________________________________ 32 
5.59. Jornal Hoje destaca levantamento do CTE-IRB sobre situação das escolas públicas ________________________________________ 32 
5.60. TCE-MS realiza sessões das Câmaras e Pleno _______________________________________________________________________ 33 
5.61. TCE-MS investe em EAD para capacitação em meio à pandemia _______________________________________________________ 33 
5.62. TCE-MS responde consulta de UCV sobre concessão de diárias ________________________________________________________ 33 
5.63. Contratação temporária é tema de consulta ao TCE-MS ______________________________________________________________ 33 



 
 
 
 

 4 

5.64. TCE-MS prorroga home office até 30 de junho _____________________________________________________________________ 34 
5.65. Sessões virtuais têm mais de 90 processos na pauta ________________________________________________________________ 34 
5.66. TCE-MS responde consulta do município de Brasilândia______________________________________________________________ 34 
5.67. Presidente do TCE-MS recebe projeto de lei da prefeitura de Naviraí ___________________________________________________ 34 
5.68. TCE-MS retoma trabalho presencial ______________________________________________________________________________ 35 
5.69. TCE-MS lança Portal de Acesso Integrado para otimizar trabalho de servidores __________________________________________ 35 
5.70. Sessões virtuais têm 119 processos na pauta ______________________________________________________________________ 35 
5.71. Sistema de Logística Reversa de Embalagens gera resultados positivos no MS ___________________________________________ 35 
5.72. Tribunal de Contas promove campanha “TCE Solidário” _____________________________________________________________ 36 
5.73. Tribunal de Contas realiza sessões virtuais das Câmaras e do Pleno ____________________________________________________ 36 
5.74. TCE-MS recebe visita do Prefeito de Costa Rica _____________________________________________________________________ 36 
5.75. TCE-MS normatiza emissão de certidões __________________________________________________________________________ 37 
5.76. Tribunal de Contas responde consulta formulada pela SAD ___________________________________________________________ 37 
5.77. TCE-MS e IRB apoiam cartilha que conscientiza o diagnóstico precoce ao câncer infantojuvenil _____________________________ 37 
5.78. Programa Gestão Pública aborda Sistema de Logística Reversa no MS __________________________________________________ 37 
5.79. Sessões virtuais do TCE-MS têm mais de cem processos em pauta _____________________________________________________ 38 
5.80. TCE-MS disponibiliza relatórios de auditorias independentes _________________________________________________________ 38 
5.81. TCE-MS publica 30ª edição do Boletim de Jurisprudência ____________________________________________________________ 38 
5.82. TCE-MS vai medir efetividade da gestão estadual ___________________________________________________________________ 39 
5.83. MPMS solicita acompanhamento prévio do TCE-MS para obra da sua nova sede _________________________________________ 39 
5.84. Tribunal de Contas realiza sessões virtuais das Câmaras e do Pleno ____________________________________________________ 39 
5.85. Servidores entregam doações da Campanha TCE Solidário ___________________________________________________________ 39 
5.86. TCE-MS inclui novos cadastros no Sistema e-CJUR __________________________________________________________________ 40 
5.87. TCE-MS retoma trabalho presencial ______________________________________________________________________________ 40 
5.88. Nova plataforma garante mais agilidade ao Sistema Farmácia ________________________________________________________ 40 
5.89. Com 117 processos na pauta, TCE-MS finaliza sessões virtuais ________________________________________________________ 40 
5.90. TCE-MS responde dúvidas de gestores dos três Poderes do Estado _____________________________________________________ 41 
5.91. Decisão do STF sobre revisão salarial vai ao encontro de recomendação do TCE-MS _______________________________________ 41 
5.92. Tribunal Pleno retoma sessões presenciais ________________________________________________________________________ 41 
5.93. Em sessões virtuais, conselheiros do TCE-MS relatam quase cem processos _____________________________________________ 41 
5.94. TCE-MS integra projeto que aproxima tribunais de contas de controladorias internas de municípios _________________________ 42 
5.95. TCE-MS orienta sobre correção de erros contábeis __________________________________________________________________ 42 
5.96. TCE-MS publica Orientação Técnica aos Jurisdicionados para a correção de erros em licitações _____________________________ 42 
5.97. Tribunal de Contas conclui Campanha TCE Solidário _________________________________________________________________ 43 
5.98. TCE-MS realiza sessão presencial do Tribunal Pleno _________________________________________________________________ 43 
5.99. Sessões virtuais das Câmaras têm 29 processos ____________________________________________________________________ 43 
5.100. Conselheiros aprovam cancelamento de 70 súmulas do TCE-MS _______________________________________________________ 43 
5.101. Sessão do Pleno tem 32 processos na pauta _______________________________________________________________________ 43 
5.102. Conselheiros apreciam 27 processos em sessões virtuais _____________________________________________________________ 44 
5.103. TCE suspende trabalho presencial até 7 de setembro ________________________________________________________________ 44 
5.104. Pleno do TCE-MS aprecia 58 processos ___________________________________________________________________________ 44 
5.105. Estúdio de TV e rádio do TCE-MS passa por renovação _______________________________________________________________ 44 
5.106. 35 processos são relatados durante sessões virtuais ________________________________________________________________ 45 
5.107. TCE-MS realiza leilão virtual de bens inservíveis ____________________________________________________________________ 45 
5.108. Conselheiros apreciam processos e aprovam proposição no Pleno _____________________________________________________ 45 
5.109. Sessões das Câmaras têm 27 processos na pauta ___________________________________________________________________ 45 
5.110. TCE-MS e OAB-MS firmam parceria para averbação de impedimento em assentamento de advogados _______________________ 46 
5.111. TCE-MS lança Novo Portal do Jurisdicionado _______________________________________________________________________ 46 
5.112. Pleno do TCE-MS tem 31 processos na pauta ______________________________________________________________________ 46 
5.113. TCE-MS recebe visita da equipe de TI da Prefeitura de Dourados ______________________________________________________ 46 
5.114. Sessões virtuais das Câmaras têm 30 processos ____________________________________________________________________ 47 
5.115. TCE-MS apresenta problemas da saúde em reunião de Comitê Estadual ________________________________________________ 47 
5.116. Conselheiros do TCE-MS relatam 63 processos em sessão do Pleno ____________________________________________________ 47 
5.117. Tribunal de Contas realiza sessões virtuais das Câmaras _____________________________________________________________ 47 
5.118. Ouvidorias e Corregedorias firmam Cartas Compromisso em Encontro Nacional __________________________________________ 48 
5.119. Pleno do TCE-MS tem quase 60 processos _________________________________________________________________________ 48 
5.120. Comissão de Auditoria Independente do TCE-MS vai auditar Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá ____________ 48 
5.121. Escoex toma posse no Comitê Gestor da Escola de Empreendedorismo _________________________________________________ 48 
5.122. Câmaras do TCE-MS fecham a semana com mais de 30 processos julgados ______________________________________________ 49 
5.123. TCE-MS publica comunicado aos jurisdicionados ___________________________________________________________________ 49 
5.124. Conselheiros relatam mais de 50 processos em sessão do Pleno _______________________________________________________ 49 
5.125. Conselheiros apreciam 30 processos em sessões virtuais _____________________________________________________________ 49 
5.126. TCE-MS apresenta Programa de Resíduos Sólidos no Piauí ___________________________________________________________ 50 
5.127. Pleno do TCE-MS aprecia mais de 50 processos ____________________________________________________________________ 50 
5.128. Servidora do TCE-MS ganha 1º lugar em premiação _________________________________________________________________ 50 
5.129. TCE-MS recebe reivindicações do Sinsercon _______________________________________________________________________ 50 
5.130. TCE-MS fecha Outubro Rosa com doações de lenços e mechas de cabelos _______________________________________________ 51 
5.131. TCE-MS modifica cadastro único e amplia responsabilidade para usuários do sistema E-CJUR _______________________________ 51 
5.132. TCE-MS publica resolução que trata de documentos de remessa obrigatória _____________________________________________ 51 
5.133. Biblioteca do TCE-MS reúne acervo com mais de 4 mil títulos _________________________________________________________ 51 
5.134. TCE-MS recebe trabalho inédito do grupo Acaba ___________________________________________________________________ 52 
5.135. Sessão ordinária do Pleno tem mais de 60 processos ________________________________________________________________ 52 
5.136. Receitas próprias dos municípios é tema de levantamento e orientação pelo TCE-MS _____________________________________ 52 
5.137. Conselheiros relatam 35 processos em sessões virtuais ______________________________________________________________ 52 
5.138. Mais de cem processos são relatados em sessão do Tribunal Pleno ____________________________________________________ 52 
5.139. TCE-MS e Governo do Estado estendem parceria para combate à corrupção _____________________________________________ 53 
5.140. Importância do financiamento do Fonplata é tema de debates ________________________________________________________ 53 
5.141. Presidente eleito da Atricon visita TCE-MS ________________________________________________________________________ 53 
5.142. Pleno do TCE-MS tem mais de cem processos na pauta ______________________________________________________________ 53 
5.143. Comitê de Articulação para a efetividade da Política Educacional do Estado se reúne no TCE-MS ____________________________ 54 



 
 
 
 

 5 

5.144. Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS completa 3 mil edições ___________________________________________________________ 54 
5.145. Sessões virtuais finalizam com 31 processos relatados _______________________________________________________________ 54 
5.146. TCE-MS investe em educação a distância e chega a 10 mil inscritos só em 2021 __________________________________________ 54 
5.147. Comitê faz reunião para repactuação de ações na Educação do Estado _________________________________________________ 55 
5.148. TCE orienta jurisdicionados sobre cadastro prévio para prestação de contas _____________________________________________ 55 
5.149. TCE-MS realiza sessões virtuais das Câmaras e do Pleno _____________________________________________________________ 55 
5.150. TCE-MS orienta jurisdicionados sobre cálculo da Relação de Despesas e Receitas _________________________________________ 55 
5.151. Orientação Técnica define sobre registros contábeis de recursos de emendas parlamentares _______________________________ 56 
5.152. Novos modelos do Parecer Técnico do Controle Interno estão disponíveis no site do TCE-MS _______________________________ 56 
5.153. Sessões virtuais têm mais de 300 processos na pauta _______________________________________________________________ 56 
5.154. TCE-MS realiza última sessão do Pleno Presencial de 2021 ___________________________________________________________ 56 
5.155. TCE-MS aprecia mais de 3 mil processos em 2021 ___________________________________________________________________ 57 
5.156. TCE divulga atualização do Manual de Peças Obrigatórias ____________________________________________________________ 57 
5.157. TCE-MS finaliza 2021 com grandes avanços ________________________________________________________________________ 57 
5.158. TCE-MS entrega presentes da Campanha Natal Feliz ________________________________________________________________ 57 

6. EVENTOS __________________________________________________________________________________ 58 

7. CAPACITAÇÃO _____________________________________________________________________________ 66 

8. GESTÃO DE PESSOAS _______________________________________________________________________ 77 

9. RESULTADOS PARA A SOCIEDADE ___________________________________________________________ 89 
9.1. Multas expedidas e impugnações deliberadas _________________________________________________________________________ 89 
9.2. Atos Normativos Expedidos _______________________________________________________________________________________ 90 

10. CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO TCE-MS ________________________________________________________ 91 
10.1. Portal do Cidadão ____________________________________________________________________________________________ 91 
10.2. Carta de Serviços aos usuários do TCE-MS _________________________________________________________________________ 91 
10.3. Redes sociais do TCE-MS _______________________________________________________________________________________ 92 
10.4. Demais serviços do TCE-MS _____________________________________________________________________________________ 93 

11. ARTIGOS DO PRESIDENTE ___________________________________________________________________ 94 
 

  



 
 
 
 

 6 

1. GESTÃO ESTRATÉGICA 
 
O Planejamento Estratégico 2021-2025 (Resolução nº 151/2021) do TCE-MS norteia as 
ações, programas e projetos, bem como suas prioridades buscando alcançar resultados 
sólidos para a eficaz aplicação de recursos monitorando ações e objetivando a 
excelência nos serviços públicos. 
 
A Identidade Estratégica 2021-2025 do TCE-MS é representada por: 
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1.1. Objetivos Estratégicos para 2021 – 2025 

1.2. Mapa Estratégico 
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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 e não dispensar esforços em ações não alinhadas à 
Estratégia foram instituídos, juntamente com o Planejamento Estratégico de 2016, os 
Pilares Estratégicos. São palavras que direcionam as ações para que estas estejam 
sempre em concordância com a estratégia da organização. 
 
No Planejamento Estratégico de 2021-2025 (Resolução nº 151 de 06/10/21), foram 03 
(Três) os pilares estratégicos: Governança, Capacitação e Qualidade conforme imagem 
abaixo: 
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Em 04 de dezembro de 2019 foi publicada a RESOLUÇÃO TCE-MS N° 115/2019, que revogou 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, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 
2020. Abaixo consta a NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 
 
 
 



 
  
 
 

 10 

  



 
  
 
 

 11 

 
 
 
  



 
  
 
 

 12 

 
 
 



 
  
 
 

 13 

3. RESULTADOS DA GESTÃO 
 

3.1. Biênio 2021-2022  
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Vice – Presidente 
                                                                             Conselheiro Jerson Domingos 
 

 
 

“Quero renovar aqui os mesmos compromissos que fiz a dois anos de dar tudo 
de mim para que possamos ter um Tribunal a altura das expectativas da 

sociedade.” 
Conselheiro Iran Coelho das Neves. 

 
Para o biênio 2021/2022, o Conselheiro Iran Coelho das Neves reforça as diretrizes 
aplicadas para o biênio 2019/2020, quais sejam: 
- A simplificação das ações, com produção de bons resultados e delegação de 
competências específicas na área administrativa, jurídica e 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 do papel pedagógico do Tribunal, com a qualificação dos servidores e 
jurisdicionados, e, também, a interação com a sociedade.  
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3.2. Conselho Deliberativo 
 
 
 

3.2.1. Corregedor-Geral 
 
 
 
Conselheiro Ronaldo Chadid 
 
 
 
 

3.2.2. Ouvidor 
 
 
 
Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo 
 
 
 
 

3.2.3. Diretor-Geral da ESCOEX 
 
 
 
Conselheiro Waldir Neves Barbosa 
 
 
 
 

 

3.2.4. Conselheiros 
 

 
 
Conselheiro Márcio Monteiro 
 
 
 
 
 
 
 
Conselheiro Flávio Kayatt 
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3.3. Mapa dos Jurisdicionados por Conselheiro 
 
A Deliberação TCE-MS nº 14, de 03 de dezembro de 2020, publicada no Diário oficial 
Eletrônico do TCE-MS nº 2695, de 07 de dezembro de 2020m definiu a composição 
dos grupos das Unidades Jurisdicionadas para o biênio 2021-2022, nos seguintes 
termos: 

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

 

  

http://www.tce.ms.gov.br/mapa-dos-jurisdicionados
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4. DESEMPENHO INSTITUCIONAL 
 

 
Fonte: Secretaria das Sessões, Painel de resultado e celeridade e painel de Sanções. 
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5. PRINCIPAIS AÇÕES – 158 AÇÕES REALIZADAS EM 2021. 
 

Para maiores informações clique no link do título das ações. 

5.1. TCE-MS retoma atendimento após recesso com protocolo rígido 
de prevenção a COVID-19 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
retoma o atendimento presencial na próxima 
segunda-feira, 11 de janeiro, após o recesso de fim 
de ano dos servidores, período em que a Corte de 
Contas funcionou em regime de plantão para 
atender situações de urgência dos jurisdicionados.  
O recesso foi determinado pela Portaria n. 73 
republicada no Diário Oficial Eletrônico nº 2704, 
terça-feira, 15 de dezembro de 2020, assinada pelo 
presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho 

das Neves, que suspendeu também a contagem dos prazos processuais no período 
de 20 de dezembro de 2020 até 20 de janeiro de 2021. Vale lembrar, que a suspensão 
não impediu a prática de atos de natureza urgente e inadiável, em especial, que 
contenham pedidos liminares e a formalização de certidões que não possam aguardar 
o retorno das atividades institucionais. 

5.2. TCE-MS alerta prefeitos para cadastro no e-CJUR 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul alerta os novos prefeitos para que 

realizem o quanto antes o Cadastro Eletrônico do 
Jurisdicionado, por meio do Sistema e-CJUR. O 
preenchimento com as informações, bem como a 
qualificação completa das equipes técnicas, é o 
único meio para que os gestores e suas equipes 
tenham o reconhecimento do TCE-MS nos 
cumprimentos dos direitos e deveres como 

responsáveis nas prestações de contas. 

5.3. Tribunais de Contas e Ministério Público realizam Webinar pela 
Educação 

De acordo com o presidente do Comitê Técnico da 
Educação do IRB, conselheiro Cezar Miola, a 
realização da teleconferência será importante para 
contextualizar o direito à educação nos três pilares: 
acesso, permanência e aprendizagem; ressaltar o 
papel dos TCs e MPs na garantia desse direito; e 
apresentar a estratégia Busca Ativa Escolar do 
UNICEF, Undime e apoiadores e como ela pode 
colaborar para enfrentar o abandono e a evasão 
escolares. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6022/tce-ms-retoma-atendimento-apos-recesso-com-protocolo-rigido-de-prevencao-a-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6022/tce-ms-retoma-atendimento-apos-recesso-com-protocolo-rigido-de-prevencao-a-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6024/tce-ms-alerta-prefeitos-para-cadastro-no-e-cjur
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5.4. Membros e servidores de Tribunais de Contas poderão avaliar 
Revista Técnica do IRB 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul (TCE-MS), por meio da Escola Superior de 
Controle Externo (Escoex) avisa que no mês de 
fevereiro, o Instituto Rui Barbosa fará o lançamento 
do Edital para a submissão de artigos da 5ª Revista 
Técnica dos Tribunais de Contas (RTTC). De acordo 
com o IRB, dessa vez, a novidade é que membros e 
servidores dos Tribunais de Contas poderão 
inscrever-se para avaliar os trabalhos que compõem 
as publicações do IRB, como a Revista Técnica dos 
TCs e Anais do Congresso Internacional de Controle 
e Políticas Públicas. A medida tem como finalidade 
aumentar o banco de avaliadores do IRB. 

5.5. TCE-MS auxilia gestores a economizar na compra de 
medicamentos 

Uma metodologia de pesquisa de preços, 
desenvolvida pela Divisão de Fiscalização de Saúde 
do TCE-MS, contribui para a economia nas 
aquisições públicas de medicamentos. A utilização 
de alguns dos procedimentos propostos pelos 
auditores da Divisão de Fiscalização de Saúde do 
TCE-MS está sendo aplicada pelos municípios, que 
já estão conseguindo licitações com preços mais 

vantajosos para os cofres públicos. 

5.6. Primeiro Tribunal Pleno do ano retoma com 38 processos na 
pauta 

Seguindo as medidas de biossegurança 
necessárias à prevenção contra o contágio do 
novo coronavírus, o Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul (TCE-MS) realizou, nesta quarta-
feira (03/02), a primeira sessão ordinária presencial 
de 2021 do Tribunal Pleno. Foram analisados 38 
processos, entre contas de Governo e de Gestão, 
auditorias, pedidos de revisão e recursos 

ordinários. 

5.7. Ouvidoria do TCE-MS ganha mais agilidade com nova página 
A comunicação entre o cidadão e o Tribunal de 
Contas de Mato Grosso do Sul está ainda mais ágil e 
eficiente. Já está no ar, no portal do TCE-MS, a nova 
página da Ouvidoria, um canal de comunicação para 
receber manifestações relevantes sobre o exercício 
da função pública praticados no âmbito da 
administração direta e indireta, nas esferas estadual 
e municipal. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6032/membros-e-servidores-de-tribunais-de-contas-poderao-avaliar-revista-tecnica-do-irb
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6032/membros-e-servidores-de-tribunais-de-contas-poderao-avaliar-revista-tecnica-do-irb
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6035/tce-ms-auxilia-gestores-a-economizar-na-compra-de-medicamentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6035/tce-ms-auxilia-gestores-a-economizar-na-compra-de-medicamentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6041/primeiro-tribunal-pleno-do-ano-retorna-com-38-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6041/primeiro-tribunal-pleno-do-ano-retorna-com-38-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6043/ouvidoria-do-tce-ms-ganha-mais-agilidade-com-nova-pagina
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5.8. Primeira e Segunda Câmaras terão nova composição 
Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul escolheram nesta terça-feira (9/2), em 
sessão semipresencial, os novos presidentes das 
Câmaras para o exercício de 2021. 
O conselheiro Flávio Esgaib Kayatt vai presidir a 
primeira Câmara, que terá ainda os conselheiros 
Osmar Domingues Jeronymo e Jerson Domingos. 
A segunda Câmara terá como presidente o 
conselheiro Marcio Monteiro e será integrada pelos 

conselheiros, Waldir Neves Barbosa e Ronaldo Chadid. 
As sessões são realizadas semanalmente de maneira virtual, com início às 8h de 
segunda-feira e término às 11h de quinta-feira, salvo deliberação em contrário do 
Presidente. 

5.9. TCE-MS assina convênio com a UFMS para realização de 
Mestrado 

Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do 
Sul têm uma nova oportunidade de capacitação, 
desta vez por meio de um mestrado em 
administração pública, oferecido pela Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul. O convênio inédito 
entre o TCE-MS e a UFMS, para a realização do 
“Programa de Mestrado profissional em 
Administração Pública” foi assinado na manhã desta 
segunda-feira (8/2) pelo presidente da Corte de 

Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, e o reitor da UFMS, Marcelo Augusto 
Santos Turine. O curso de mestrado é voltado a promover a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores do Tribunal de Contas. O presidente do TCE-MS 
conselheiro Iran Coelho das Neves destacou a importância de qualificar o corpo 
técnico da Corte. “Firmar um convênio dessa magnitude com a Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS), que é uma instituição respeitada no Estado, fortalece 
o quadro, fortalece a instituição e quem ganha é a sociedade”. 

5.10. Em sessão virtual do Pleno, conselheiros analisam 38 
processos 

Os conselheiros do Pleno virtual do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) 
analisaram, entre os dias 8 e 11 de fevereiro, 38 
processos, entre recursos ordinários, prestação de 
contas de gestão, pedidos de revisão e auditorias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6047/primeira-e-segunda-camaras-terao-nova-composicao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/arquivo?sort=data_publicacao&direction=desc&palavra_chave=&page=13
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/arquivo?sort=data_publicacao&direction=desc&palavra_chave=&page=13
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6049/em-sessao-virtual-do-pleno-conselheiros-analisam-38-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6049/em-sessao-virtual-do-pleno-conselheiros-analisam-38-processos
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5.11. TCE-MS arrecada doações ao Asilo São João Bosco 
Atendendo a solicitação da Associação Asilo São 
João Bosco, o Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul participa da campanha de 
doações que tem como slogan - “A Vida Continua”. 
E, contando com o espírito solidário e prestativo dos 
servidores, o presidente do TCE-MS, conselheiro 
Iran Coelho das Neves, convida a todos para ajudar 
na campanha trazendo doações de fraldas 
geriátricas tamanhos: M, G e XG. 
 

5.12. TCE-MS assina Protocolo de Entendimento Internacional 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata firmaram um Protocolo de 
Entendimento no último dia 03 de fevereiro, com a 
finalidade de coordenar atividades de cooperação, 
referentes aos processos de Auditorias 
Independentes requeridas pelos municípios e órgãos 
públicos, denominados mutuários, de operações 

financiadas com recursos do FONPLATA. 
Assinado pelo presidente da Corte de Contas, 
conselheiro Iran Coelho das Neves, e pelo presidente 
executivo do FONPLATA, Juan Enrique Notaro Fraga, 

o protocolo visa, também, o desenvolvimento de capacitação por meio de workshops, 
seminários, cursos e treinamentos que permitam melhorar o desempenho dos 
mutuários. 

5.13. Sessões virtuais dão celeridade aos processos no TCE-MS 
As sessões virtuais das Câmaras e do Pleno foram 
instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul a partir da Resolução n. 114/2019 de 
14 de dezembro de 2019. Além das sessões 
presenciais, semanalmente, os conselheiros 
passaram a votar e relatar em sessões realizadas por 
meio de teleconferência. Em tempos de pandemia 

pelo Covid-19, a modalidade virtual tem sido a mais utilizada pelos conselheiros, 
cumprindo com todo o protocolo de biossegurança e promovendo mais agilidade no 
julgamento de processos. 

5.14. Investimento em tecnologia agrega segurança e celeridade ao 
trabalho do TCE-MS 

Para elevar a excelência na prestação de serviços, o 
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul investe em 
uma transformação digital que beneficie a gestão 
institucional e, consequentemente, a população. 
Nesse cenário, a tecnologia desponta como a 
protagonista nos processos produtivos e estratégicos 
que resultam em ações céleres e inovadoras para 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6054/tce-ms-arrecada-doacoes-ao-asilo-sao-joao-bosco
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6056/tce-ms-assina-protocolo-de-entendimento-internacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6059/sessoes-virtuais-dao-celeridade-aos-processos-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6060/investimento-em-tecnologia-agrega-seguranca-e-celeridade-ao-trabalho-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6060/investimento-em-tecnologia-agrega-seguranca-e-celeridade-ao-trabalho-do-tce-ms


 
  
 
 

 21 

agregar segurança, eficácia e agilidade na prestação de serviços à sociedade. 
De fundamental importância nesse contexto, a Secretaria de Tecnologia da 
Informação do TCE-MS trabalha no desenvolvimento de suportes tecnológicos com 
foco no aperfeiçoamento do controle externo. 

5.15. Termo de recomendação ajuda municípios na recuperação de 
receitas 

Municípios de Mato Grosso do Sul têm em mãos mais 
um instrumento para fomentar a recuperação de 
receitas. Um termo assinado nesta quinta-feira (4/3), 
entre a Corregedoria – Geral de Justiça do Estado de 
Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Contas (TCE-MS) 
e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do 
Sul (Assomasul), recomenda que todos os municípios 
do Estado celebrem convênios com os Cartórios de 

Protestos de títulos e documentos visando o protesto de certidões de dívida ativa e 
sentenças condenatórias com trânsito em julgado em favor do município. 

5.16. Conselheiros do TCE-MS relatam mais de cem processos 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul relataram 114 processos durante 
sessões virtuais da Primeira e Segunda Câmaras, e 
do Tribunal Pleno. As sessões foram realizadas 
nesta semana, entre os dias 01 e 04 de março. 
 
 

5.17. TCE-MS participa de pesquisa nacional do IRB sobre trabalho 
remoto 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul informa que entre os dias 8 e 12 de março, 
estará disponível a todos os servidores a pesquisa 
sobre o trabalho remoto. A iniciativa é do Instituto 
Rui Barbosa (IRB) e envolve todos os Tribunais de 
Contas do país. 
De acordo com o IRB, a pandemia mundial pelo 

Covid-19 afetou profundamente o modo de trabalho de toda a sociedade. Pensando 
nisso, foi desenvolvida uma pesquisa-diagnóstico pelo Comitê Técnico de Gestão de 
Pessoas dos Tribunais de Contas, com a finalidade de identificar as necessidades dos 
servidores para adaptação a essa nova condição de trabalho, assim como as 
habilidades a serem desenvolvidas pelos gestores, a condição de lidar com uma força 
de trabalho virtual. 
 
 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6063/termo-de-recomendacao-ajuda-municipios-na-recuperacao-de-receitas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6063/termo-de-recomendacao-ajuda-municipios-na-recuperacao-de-receitas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6064/conselheiros-do-tce-ms-relatam-mais-de-cem-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6068/tce-ms-participa-de-pesquisa-nacional-do-irb-sobre-trabalho-remoto
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6068/tce-ms-participa-de-pesquisa-nacional-do-irb-sobre-trabalho-remoto
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5.18. Conselheiros do TCE-MS relatam 107 processos em sessões 
virtuais 

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul relataram 107 processos 
durante sessões virtuais da Primeira e Segunda 
Câmaras, e do Tribunal Pleno. As sessões foram 
realizadas nesta semana, entre os dias 08 e 11 de 
março. 
 
 
 

5.19. TCE-MS retoma home office para servidores 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
do Sul decidiu suspender o expediente presencial 
até o próximo dia 31 de março. A decisão está na 
Portaria Nº 78/2021, assinada pelo presidente, 
conselheiro Iran Coelho das Neves, e publicada 
em edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira, 
11 de março. 
Os servidores voltarão ao teletrabalho e as 

sessões de julgamento serão mantidas de forma virtual em função do aumento de 
casos de contaminação pela Covid-19 e considerando o recrudescimento da 
pandemia, com elevação acentuada de casos de pessoas contaminadas pelo 
coronavírus. 

5.20. Sessões virtuais do TCE-MS têm 106 processos em pauta 
A votação dos processos pelos conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul foi realizada nesta semana, entre os dias 15 e 
18 de março, durante as sessões virtuais do 
Tribunal Pleno e das Câmaras. 
Conforme determinação da Resolução TCE/MS nº 
114/2019 de 04 de dezembro de 2019, assinada 
pelo presidente Iran Coelho das Neves e pelos 

conselheiros, as sessões realizadas por teleconferência dão celeridade ao julgamento 
dos processos, e nesse momento de pandemia atendem, também, as recomendações 
de distanciamento social pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para diminuir os 
riscos de contaminação pela Covid-19. 

5.21. TCE-MS suspende as atividades na próxima semana 
Em cumprimento ao Decreto Municipal n. 14.683, de 
19 de março de 2021, assinado pelo prefeito de 
Campo Grande-MS, Marcos Marcello Trad, que 
determina a restrição de diversas atividades no 
Município até o dia 28 de março, e ainda a 
antecipação dos feriados municipais de 13 de junho 
e de 26 de agosto dos anos de 2021 e 2022 para os 
dias 22, 23, 24 e 25 de março do corrente ano, o 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 

Sul informa que não haverá atividades e atendimento remoto na próxima semana, 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6073/conselheiros-do-tce-ms-relatam-107-processos-em-sessoes-virtuais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6073/conselheiros-do-tce-ms-relatam-107-processos-em-sessoes-virtuais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6074/tce-ms-retoma-home-office-para-servidores
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6079/sessoes-virtuais-do-tce-ms-tem-106-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6086/tce-ms-suspende-as-atividades-na-proxima-semana
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entre os dias 22 e 25 de março, com a retomada do teletrabalho na sexta-feira, 26 de 
março. 

5.22. TCE-MS apresenta Cartilha de compra de medicamentos em 
videoconferência 

O Chefe da Divisão de Fiscalização de Gestão da Saúde, auditor estadual de controle 
externo do TCE-MS, Haroldo Oliveira de Souza, 
apresentou em videoconferência na tarde desta 
sexta-feira, 26 de março, a Cartilha desenvolvida 
pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul para 
pesquisa na compra de medicamentos. 
 
 
 

5.23. TCE-MS completa 41 anos 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul completa neste domingo, 41 anos de instalação, 
que foi oficializada com a primeira sessão no dia 28 
de março de 1980. 
A atual gestão descentralizada, liderada pelo 
presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das 
Neves, conta com o apoio de mais seis 
conselheiros, do vice-presidente Jerson Domingos, 

do corregedor-geral Ronaldo Chadid, Osmar Jeronymo como ouvidor, Waldir Neves 
como diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex) e dos 
conselheiros Marcio Monteiro e Flávio Kayatt. 
Dando sustentação a análise e votação dos processos, a Corte de Contas conta ainda 
com os pareceres proferidos pelo procurador-geral e procurador-geral adjunto do 
Ministério Publico de Contas (MPC), José Aêdo Camilo e João Antônio de Oliveira 
Martins Júnior, respectivamente. 

5.24. TCE-MS disponibiliza Cartilha que orienta na pesquisa de 
medicamentos 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul informa que a Cartilha de Aquisição de 
Medicamentos já está disponível no site da 
instituição. A cartilha reforça o compromisso da 
gestão do presidente da Corte, conselheiro Iran 
Coelho das Neves e dos conselheiros na 
contribuição com os gestores para a boa 
administração dos recursos públicos. 

A metodologia de pesquisa de preços ilustrada na Cartilha foi desenvolvida pela 
Divisão de Fiscalização de Saúde do TCE-MS, com a finalidade de contribuir para a 
economia nas aquisições públicas de medicamentos. A utilização de alguns dos 
procedimentos propostos pelos auditores da Divisão de Fiscalização de Saúde do 
TCE-MS está sendo aplicada por alguns municípios, que já estão conseguindo 
licitações com preços mais vantajosos para os cofres públicos. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6089/tce-ms-apresenta-cartilha-de-compra-de-medicamentos-em-videoconferencia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6089/tce-ms-apresenta-cartilha-de-compra-de-medicamentos-em-videoconferencia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6091/tce-ms-completa-41-anos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6092/tce-ms-disponibiliza-cartilha-que-orienta-na-pesquisa-de-medicamentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6092/tce-ms-disponibiliza-cartilha-que-orienta-na-pesquisa-de-medicamentos
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5.25. TCE-MS mantém teletrabalho e prorroga prazos das peças que 
compõem as prestações de contas 

As decisões estão na Portaria n. 79 e na Resolução 
n. 143 publicadas no Diário Oficial do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul nesta 
terça-feira, 30 de março. A Resolução e a Portaria 
estabelecem que a entrega das peças que compõem 
as prestações de contas de governo e gestão do 
exercício de 2020, e os serviços de home office aos 
servidores sejam prorrogados até o dia 15 de abril. 

Os atos normativos foram assinados pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro 
Iran Coelho das Neves. 

5.26. Contas Municipais: Prorrogação de prazo não teve sugestões 
externas 

No contexto da grave crise sanitária e das 
contingências legais adotadas para atenuar o 
contágio da covid-19, o Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul decidiu prorrogar 
para 15 de abril próximo o prazo para prestação de 
contas municipais do exercício financeiro de 2020, 
que expiraria nesta terça-feira, 30 de março. 
Pelas circunstâncias especiais que a motivaram, a 
prorrogação foi oficializada pelo presidente Iran 
Coelho das Neves, ad referendum do pleno da 

Corte, e em consonância com outras medidas anteriormente adotadas, sempre 
fundamentadas no senso de responsabilidade social e humana que inspira e rege o 
TCE-MS. 
Não houve, portanto, qualquer influência externa, seja de ordem institucional ou como 
sugestão pessoal, na decisão de prorrogar o prazo para a prestação de contas dos 
jurisdicionados. 

5.27. Conselheiros do TCE-MS realizam sessões por meio virtual 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, realizou entre os dias 5 e 8 de abril, as sessões 
da Primeira e Segunda Câmaras, e do Tribunal 
Pleno. As sessões que ocorrem por meio virtual, 
além de cumprir com as medidas de distanciamento 
adotadas para o enfrentamento da pandemia, 
possibilitam celeridade na análise e julgamento das 

contas públicas. Nesta semana, 99 processos foram relatados pelos conselheiros. 

5.28. TCE-MS antecipa imunização dos servidores contra H1N1 
Pensando no bem estar e na saúde dos servidores, 
o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul promoveu nos últimos dias 8 e 9 de abril a 
vacinação contra a gripe, cepas 2021. Seguindo 
todo o protocolo de biossegurança para evitar o 
contágio pela Covid-19 com aglomerações, a 
imunização foi realizada no sistema de drive-thru 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6094/tce-ms-mantem-teletrabalho-e-prorroga-prazos-das-pecas-que-compoem-as-prestacoes-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6094/tce-ms-mantem-teletrabalho-e-prorroga-prazos-das-pecas-que-compoem-as-prestacoes-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6096/contas-municipais-prorrogacao-de-prazo-nao-teve-sugestoes-externas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6096/contas-municipais-prorrogacao-de-prazo-nao-teve-sugestoes-externas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6111/conselheiros-do-tce-ms-realizam-sessoes-por-meio-virtual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6114/tce-ms-antecipa-imunizacao-dos-servidores-contra-h1n1
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preparado no estacionamento do TCE-MS. 

5.29. Piora na pandemia faz TCE-MS prorrogar home office até maio 
Atento ao cenário de pandemia e para evitar o 
contágio pela Covid-19, o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Iran 
Coelho das Neves, prorrogou as atividades remotas 
(home office) na Corte de Contas por mais 30 dias. A 
decisão está na Portaria TCE-MS 81/2021, publicada 
nesta quinta-feira, 15 de abril, no Diário Oficial 
Eletrônico (DOE 2795). O regime de teletrabalho 

será estendido até o dia 15 de maio. 

5.30. Conselheiros relatam mais de 90 processos em sessões virtuais 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul relataram 95 processos durante 
sessões virtuais da Primeira e Segunda Câmaras, e 
do Tribunal Pleno. As sessões foram realizadas 
nesta semana, entre os dias 12 e 15 de abril. 
 
 

5.31. MEC inclui duas novas disciplinas na grade curricular das 
faculdades de Direito 

A medida foi tomada pelo ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, que aprovou no último dia 14 de abril 
uma resolução que altera as diretrizes curriculares 
nacionais da graduação em Direito. Agora os cursos 
passam a ter que ofertar disciplinas de Direito 
Financeiro e Direito Digital. As mudanças 
homologadas pelo ministro da Educação foram 
publicadas na edição do Diário Oficial da União do 
dia 16 de abril de 2021. 

A conquista que durou aproximadamente 4 anos para ser concretizada teve a 
participação da Sociedade Brasileira de Direito Financeiro (SBDF), que sempre contou 
com o apoio da Academia Paulista de Letras Jurídicas (APLJ). 

5.32. TCE-MS disponibiliza aos servidores Plataforma Fórum 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
do Sul por meio da Escola Superior de Controle 
Externo informa que está disponível aos servidores 
o acesso à Plataforma Fórum, na página da 
Biblioteca Nelson Benedito Netto. 
A ferramenta de consulta e pesquisa oportuniza 
aos servidores do TCE-MS acesso a um vasto 
acervo atualizado para fins de aprimoramento 
intelectual sobre temáticas diversas, em especial 
aquelas voltadas para temas jurídicos, controle e 

fiscalização. 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6119/piora-na-pandemia-faz-tce-ms-prorrogar-home-office-ate-maio
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6122/conselheiros-relatam-mais-de-90-processos-em-sessoes-virtuais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6128/mec-inclui-duas-novas-disciplinas-na-grade-curricular-das-faculdades-de-direito
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6128/mec-inclui-duas-novas-disciplinas-na-grade-curricular-das-faculdades-de-direito
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6129/tce-ms-disponibiliza-aos-servidores-plataforma-forum
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5.33. TCE conclui auditorias independentes em obras realizadas com 
recursos do BID no Estado 

O presidente do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, 
recebeu nesta sexta-feira, 23 de abril, os relatórios 
das auditorias independentes realizadas pela 
equipe de auditores da Corte de Contas nos 
projetos, Viva Campo Grande II e Profisco II 
(Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado de Mato Grosso do Sul), financiados com 

recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
A entrega foi feita pelo coordenador da Comissão de Auditoria Independente (CAIN) 
Sandelmo Albuquerque. “Contribuímos com o município de Campo Grande e com o 
Estado de MS no sentido de emitir uma opinião limpa, permitindo aos mutuários uma 
redução dos custos uma vez que eles não necessitam contratar uma empresa para 
realizar essas auditorias”. 

5.34. TCE-MS recebe consulta sobre LC 173 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, recebeu 
na manhã desta quarta-feira, 28 de abril, um pedido 
de atualização de uma consulta sobre a Lei 
complementar 173/2020, realizada pelos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário à Corte de Contas 
no ano passado. O assunto foi tratado em uma 
reunião na sede do TCE-MS com a presença do 

governador de MS, Reinaldo Azambuja, do Presidente da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa; Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, desembargador Carlos Eduardo Contar; Defensora Pública Geral 
em exercício do Estado de MS, Valdirene Gaetani Faria; corregedor geral do TCE-MS, 
conselheiro Ronaldo Chadid; e da Consultora Legislativa e procuradora chefe da 
Coordenadoria Jurídica da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, 
Ana Carolina Ali Garcia.  

5.35. TCE-MS publica Resolução que altera remessa de informações à 
Corte de Contas 

A Resolução n. 144 publicada nesta quarta-feira, 28 de 
abril no Diário Oficial Eletrônico, altera e acrescenta 
dispositivos à Resolução TCE-MS nº 88, de 3 de 
outubro de 2018, que dispõe sobre o manual de 
remessa de informações, dados, documentos e 
demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 
 

 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6132/tce-conclui-auditorias-independentes-em-obras-realizadas-com-recursos-do-bid-no-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6132/tce-conclui-auditorias-independentes-em-obras-realizadas-com-recursos-do-bid-no-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6133/tce-ms-recebe-consulta-sobre-lc-173
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6134/tce-ms-publica-resolucao-que-altera-remessa-de-informacoes-a-corte-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6134/tce-ms-publica-resolucao-que-altera-remessa-de-informacoes-a-corte-de-contas
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5.36. TCE-MS alerta gestores públicos sobre prazo para envio de 
documentos 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio da Secretaria de Controle Externo, 
publicou nesta quarta-feira, 28 de abril o Comunicado 
n. 16/2021, no Portal do Jurisdicionado e-Contas. 
Nos termos do Comunicado, em conformidade com o 
Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, o 
TCE-MS informa a todos os seus jurisdicionados que 

na data de 28/04/2021, foi disponibilizado o leiaute do SIAFIC - Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, aplicável 
aos entes da federação. 

5.37. TCE-MS já recebeu 97,5% das prestações de contas de 2020 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul já 
recebeu 1013 prestações de Contas Anuais de 
Governo e Gestão, referentes ao exercício de 2020, 
através do Sistema e-Contas. Isso representa um 
percentual de 97,5%, um número considerado 
expressivo diante da situação atual provocada pela 
pandemia de Covid-19, considerando a elevação 

acentuada de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus e os reflexos sobre o 
funcionamento dos órgãos públicos com a alteração de rotinas administrativas e 
restrições de acesso dos servidores a seus locais de trabalho. 

5.38. Conselheiros do TCE-MS relatam 301 processos no mês de abril 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul relataram 301 processos 
somente no mês de abril, em sessões das Câmaras 
e do Pleno, realizadas por meio virtual. Apenas 
nesta semana, entre os dias 26 e 29 de abril os 
conselheiros relataram 107. 
 
 

5.39. Sessões virtuais do TCE-MS têm mais de 90 processos 
A votação dos 95 processos pelos conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul foi realizada nesta semana, entre os dias 3 e 6 
de maio, durante as sessões virtuais do Tribunal 
Pleno e das Câmaras. 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/arquivo?sort=data_publicacao&direction=desc&palavra_chave=&page=10
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/arquivo?sort=data_publicacao&direction=desc&palavra_chave=&page=10
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6136/tce-ms-ja-recebeu-97-5-das-prestacoes-de-contas-de-2020
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6140/conselheiros-do-tce-ms-relatam-301-processos-no-mes-de-abril
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6145/sessoes-virtuais-do-tce-ms-tem-mais-de-90-processos
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5.40. TCE-MS quer saber eficácia da Coronavac aplicada com atraso 
O ouvidor do Tribunal de Contas de Mato Grosso do 
Sul, conselheiro Osmar Jeronymo, recomendou 
hoje ao prefeito do município de Campo Grande, 
Marcos Trad, e ao secretário de saúde da Capital, 
José Mauro Pinto de Castro Filho, que sejam 
realizados testes para verificar a eficácia da vacina 
Coronavac nas pessoas que estão recebendo a 
segunda dose fora do prazo recomendado pelo 
Instituto Butantan. 

5.41. TCE-MS apoia ação de enfrentamento à exclusão e ao abandono 
escolar 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul apoia a 
Campanha “Fora da Escola Não Pode! Mesmo que a 
escola esteja funcionando em outros formatos”, 
desenvolvida pelo UNICEF, em parceria com a 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime) e com apoio do Colegiado 
Nacional de Gestores Municipais de Assistência 
Social (Congemas) e do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A 
campanha tem a adesão também da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 
e o Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio do Comitê 
Técnico da Educação (CTE-IRB). 

5.42. Sessões das Câmaras e do Tribunal Pleno do TCE-MS têm 95 
processos em pauta 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul (TCE-MS) realizou, entre os dias 10 e 13 de 
maio, as sessões das Câmaras e do Tribunal Pleno, 
que ocorrem por meio virtual, com relatórios e os 
votos dos conselheiros em 95 processos. 
 
 

5.43. Servidores do TCE-MS retornam ao trabalho presencial dia 17 de 
maio 

Os servidores do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul começam a retomar, de forma 
gradual, o trabalho presencial a partir da próxima 
segunda-feira, 17 de maio. Assinada pelo presidente, 
conselheiro Iran Coelho das Neves, a decisão está 
no Diário Oficial n. 2823 publicado nesta sexta-feira 
(14/05). 

 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6150/tce-ms-quer-saber-eficacia-da-coronavac-aplicada-com-atraso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6151/tce-ms-apoia-acao-de-enfrentamento-a-exclusao-e-ao-abandono-escolar
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6151/tce-ms-apoia-acao-de-enfrentamento-a-exclusao-e-ao-abandono-escolar
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6154/sessoes-das-camaras-e-do-tribunal-pleno-do-tce-ms-tem-95-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6154/sessoes-das-camaras-e-do-tribunal-pleno-do-tce-ms-tem-95-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6156/servidores-do-tce-ms-retornam-ao-trabalho-presencial-dia-17-de-maio
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6156/servidores-do-tce-ms-retornam-ao-trabalho-presencial-dia-17-de-maio
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5.44. TCE-MS autoriza a abertura de concurso público 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das 
Neves autorizou a realização de concurso público 
para preenchimento de cargos no Ministério Público 
de Contas, Auditoria e no quadro de pessoal do 
TCE-MS. A determinação está na Portaria n. 84, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 2827, desta 
terça-feira, 18 de maio. 

5.45. Tribunal de Contas divulga data para que prefeitos respondam 
ao IEGM 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul divulgou nesta quinta-feira, 20 de maio, por 
meio da Portaria n. 85, a data para que prefeitos 
municipais ou pessoas por eles designadas, 
preencham o questionário para apuração do Índice 
de Efetividade e Gestão Municipal (IEGM). O prazo 
estabelecido para o preenchimento e remessa das 
informações à Corte de Contas vai do período de 14 

de junho a 31 de agosto de 2021. 

5.46. Conselheiros do TCE-MS relatam mais de 40 processos 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul realizou, entre os dias 17 e 20 de maio, as 
sessões da Primeira Câmara e do Tribunal Pleno, 
que ocorrem por meio virtual. Os conselheiros 
relataram 42 processos. 
 
 

5.47. TCE-MS e MPMS cobram cumprimento do Programa de 
Enfrentamento ao Coronavírus 

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, e o 
Procurador Geral de Justiça do Estado, Alexandre 
Magno Benites Lacerda, encaminharam aos chefes 
dos Poderes Executivo e Legislativo, dos 
Municípios e do Estado de Mato Grosso do Sul uma 
recomendação para que sejam cumpridas as 
contrapartidas instituídas pelo Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Coronavírus, especialmente, 
no que diz respeito a revisões, reajustes, 

atualizações e correções de remuneração ao funcionalismo público. 
 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6158/tce-ms-autoriza-abertura-de-concurso-publico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6162/tribunal-de-contas-divulga-data-para-que-prefeitos-respondam-ao-iegm
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6162/tribunal-de-contas-divulga-data-para-que-prefeitos-respondam-ao-iegm
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6165/conselheiros-do-tce-ms-relatam-mais-de-40-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6168/tce-ms-e-mpms-cobram-cumprimento-do-programa-de-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6168/tce-ms-e-mpms-cobram-cumprimento-do-programa-de-enfrentamento-ao-coronavirus
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5.48. TCE-MS apoia iniciativa da assembleia Legislativa sobre 
consolidação de leis estaduais 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul informa aos servidores e jurisdicionados que já 
está disponível para consulta on-line a página 
Consolidação de Leis, de iniciativa da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul. 

Por meio da Secretaria de Assuntos Legislativos 
e Jurídicos, a ALEMS realizou um trabalho de 

sistematização e consolidação das leis estaduais nas seguintes áreas: Saúde, 
Tributária, Proteção e Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Utilidade 
Pública, Datas e Eventos Comemorativos. 

5.49. Prefeitura de CG alega complexidade para testar eficácia em 
quem recebeu vacina com atraso 

A prefeitura de Campo Grande explicou que os 
órgãos nacionais que coordenam a vacinação no 
Brasil, não recomendam a testagem por ser “muito 
complexa” e aponta que o PNI (Plano Nacional de 
Imunização), até o momento, não orientou para que 
estados e municípios realizem a sorologia. 
A explicação foi em resposta à recomendação feita 
pelo conselheiro do TCE-MS, Osmar Jeronymo, para 
que a Prefeitura da Capital realizasse testes que 

verificassem a eficácia da segunda dose da vacina Coronavac aplicada com atraso. 

5.50. Sessões virtuais têm 82 processos em pauta 
Entre recursos ordinários, contratos administrativos, 
convênios, licitações, atas de registro de preços, 
entre outros, os conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso do Sul relataram, nesta 
semana entre os dias 24 e 27 de maio, 82 processos 
em sessões realizadas por meio virtual. 
Na Primeira Câmara foram relatados 17 processos. 

Na Segunda Câmara os conselheiros relataram 14 processos. Já no Tribunal Pleno os 
conselheiros tiveram 51 processos na pauta. 

5.51. Conselheiros do TCE-MS apreciam contas do Governo do 
Estado 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
aprecia nesta sexta-feira (25), a prestação de contas 
do governo do Estado, relativas ao exercício de 
2020. O processo TC/3179/2021, será relatado pelo 
conselheiro Ronaldo Chadid. 
A pauta da sessão está no Diário Oficial Eletrônico 
n. 2834, publicada na última quarta-feira dia 26 de 
maio. 

 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6169/tce-ms-apoia-iniciativa-da-assembleia-legislativa-sobre-consolidacao-de-leis-estaduais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6169/tce-ms-apoia-iniciativa-da-assembleia-legislativa-sobre-consolidacao-de-leis-estaduais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6171/prefeitura-de-cg-alega-complexidade-para-testar-eficacia-em-quem-recebeu-vacina-com-atraso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6171/prefeitura-de-cg-alega-complexidade-para-testar-eficacia-em-quem-recebeu-vacina-com-atraso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6174/sessoes-virtuais-tem-82-processos-na-pauta
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5.52. TCE-MS renova rede de computadores 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
recebeu hoje a entrega de 100 novos computadores 
e monitores, que irão substituir parte dos conjuntos 
de equipamentos de informática usados no dia-a-
dia pelos servidores. 
O diretor da Secretaria de Tecnologia da 
Informação, Daniel Eduardo Funabashi de Toledo, 
explica que desde o ano passado existe o 

planejamento de promover a modernização das máquinas do TCE-MS. “A última 
compra foi em 2013, através de procedimento licitatório, por isso esse parque que nós 
temos hoje está obsoleto, as máquinas estão trabalhando com dificuldade”. 

5.53. TCE-MS aprova, com ressalvas e recomendações, as contas do 
Governo do Estado de 2020 

Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul apreciaram nesta sexta-feira, 28 de 
maio, em Sessão Ordinária Anual Específica, as 
contas anuais do Governo do Estado relativas ao 
exercício de 2020, de responsabilidade do 
governador Reinaldo Azambuja. 

A sessão foi realizada presencialmente, mas 
não foi aberta ao público em função da 

necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia da Covid-19. 
Para permitir que a sociedade acompanhe em tempo real, o TCE-MS transmitiu 
a sessão pela internet. 

5.54. TCE-MS divulga cartilha que orienta gestores no planejamento 
de ações de combate ao abandono escolar 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul informa que já está disponível no site do Instituto 
Rui Barbosa (IRB) a cartilha “Todos na Escola”. A 
publicação tem como finalidade orientar os gestores 
públicos, educadores e famílias no planejamento das 
estratégias de enfrentamento da evasão escolar que 
piorou com a pandemia de Covid-19. A cartilha é 
uma realização do IRB, por meio do seu Comitê 
Técnico da Educação (CTE-IRB), do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime). 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6176/tce-ms-renova-rede-de-computadores
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6177/tce-ms-aprova-com-ressalvas-e-recomendacoes-as-contas-do-governo-do-estado-de-2020
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6177/tce-ms-aprova-com-ressalvas-e-recomendacoes-as-contas-do-governo-do-estado-de-2020
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6184/tce-ms-divulga-cartilha-que-orienta-gestores-no-planejamento-de-acoes-de-combate-ao-abandono-escolar
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6184/tce-ms-divulga-cartilha-que-orienta-gestores-no-planejamento-de-acoes-de-combate-ao-abandono-escolar
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5.55. Hotsite dos Tribunais de Contas divulga dados inéditos sobre a 
vacinação da COVID-19 no Brasil 

Já está disponível no hotsite VacinaCovid19TC o 
painel com dados referentes à campanha da vacina 
contra a COVID-19, elaborado pelo Conselho 
Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas 
(CNPTC. A pesquisa, que foi feita pelos TCs, colheu 
informações entre abril e maio de 2021 em 14 
estados e DF. 

5.56. Sessões virtuais garantem trâmite de processos no TCE-MS 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul realizou, entre os dias 7 e 10 de junho, as 
sessões da Segunda Câmara e do Tribunal Pleno, 
que ocorrem por meio virtual. Setenta e um 
processos foram relatados pelos conselheiros 
durante as sessões da Primeira Câmara, que teve 17 
processos na pauta, e ainda no Tribunal Pleno, em 
que foram analisados cinquenta e quatro processos. 

5.57. TCE-MS mantém servidores em teletrabalho 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul decidiu suspender o expediente presencial no 
período de 11 de junho de 2021 a 24 de junho de 
2021. A decisão está na Portaria Nº 89/2021, 
assinada pelo presidente, conselheiro Iran Coelho das 
Neves, e publicada em edição extra do Diário Oficial 
desta quinta-feira, 10 de junho. 

5.58. MPC instaura procedimento preparatório sobre crise hídrica no 
MS 

A medida está na Portaria MPC/MS n. 003/2021, 
publicada nesta quarta-feira, 16 de junho, em Edição 
Extra do Diário Oficial do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul, DOE n. 2852. O ato 
foi assinado pelo procurador-geral do Ministério 
Público de Contas, José Aêdo Camilo e tem como 
finalidade principal, apurar a real situação do Estado 
de Mato Grosso do Sul sobre a questão da crise 
hídrica. 

 

5.59. Jornal Hoje destaca levantamento do CTE-IRB sobre situação 
das escolas públicas 

A edição do Jornal Hoje desta terça-feira (15) trouxe 
uma reportagem com dados do levantamento do 
Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui 
Barbosa (CTE-IRB) que trata da infraestrutura 
necessária das escolas públicas para cumprir com 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6187/hotsite-dos-tribunais-de-contas-divulga-dados-ineditos-sobre-a-vacinacao-da-covid-19-no-brasil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6187/hotsite-dos-tribunais-de-contas-divulga-dados-ineditos-sobre-a-vacinacao-da-covid-19-no-brasil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6188/sessoes-virtuais-garantem-tramite-de-processos-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6189/tce-ms-mantem-servidores-em-teletrabalho
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6199/mpc-instaura-procedimento-preparatorio-sobre-crise-hidrica-no-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6199/mpc-instaura-procedimento-preparatorio-sobre-crise-hidrica-no-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6201/jornal-hoje-destaca-levantamento-do-cte-irb-sobre-situacao-das-escolas-publicas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6201/jornal-hoje-destaca-levantamento-do-cte-irb-sobre-situacao-das-escolas-publicas
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os protocolos de biossegurança no enfrentamento à pandemia de covid-19. De acordo 
com o estudo, 6,1 milhões alunos (26,91%) das redes municipais de ensino e 3,7 
milhões (24,73%) das redes estaduais de educação básica estão matriculados em 
colégios que apresentam ao menos um problema de infraestrutura que dificulta o 
cumprimento dos protocolos de segurança para o enfrentamento da pandemia. São 
9,9 milhões (26,04%) de estudantes afetados. 

5.60. TCE-MS realiza sessões das Câmaras e Pleno 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, realizou entre os dias 14 e 17 de junho as 
sessões virtuais das Câmaras e do Pleno. Nesta 
semana, 115 processos foram relatados pelos 
conselheiros. 
 
 
 

5.61. TCE-MS investe em EAD para capacitação em meio à pandemia 
A educação à distância tem sido uma grande aliada 
do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, para 
levar conhecimento aos seus jurisdicionados, 
servidores e à sociedade em geral, nesse período 
em que a pandemia de Covid-19 exige o 
distanciamento social e impede a realização de 
capacitações presenciais. 
Ao longo de 2020 e 2021, a Corte de Contas do 

Estado tem potencializado o acesso ao conhecimento por meio do estudo remoto, 
assíncrono ou síncrono, permitindo aos interessados elevar o nível, ou aprofundar o 
conhecimento, sobre temáticas de interesse pessoal e oportunizando conhecimentos 
imprescindíveis para a organização, o planejamento e a execução de procedimentos 
relacionados ao cumprimento das legislações vigentes, na gestão pública ou privada. 

5.62. TCE-MS responde consulta de UCV sobre concessão de diárias 
Publicado no Diário Oficial do dia 17 de junho de 
2020, o parecer consulta (Parecer-C) em que o 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
responde os questionamentos sobre a concessão de 
diárias para os vereadores dos municípios do 
Estado. A consulta foi formalizada pela União de 
Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul 
(UCV-MS) e teve como relator o conselheiro Ronaldo 
Chadid. 

5.63. Contratação temporária é tema de consulta ao TCE-MS 
O Diário oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul desta segunda-feira, 21 de junho de 2021, traz 
o PARECER-C a respeito de uma consulta do prefeito 
do município de Taquarussu, Clóvis José do 
Nascimento, sobre contratações temporárias e 
processos seletivos simplificados. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6203/tce-ms-realiza-sessoes-das-camaras-e-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6204/tce-ms-investe-em-ead-para-capacitacao-em-meio-a-pandemia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6205/tce-ms-responde-consulta-de-ucv-sobre-concessao-de-diarias
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6207/contratacao-temporaria-e-tema-de-consulta-ao-tce-ms
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O processo teve como relator o conselheiro Flávio Kayatt e foi aprovado, por 
unanimidade, na 10ª Sessão Ordinária virtual do Tribunal Pleno, realizada de 10 a 13 
de maio de 2021. 

5.64. TCE-MS prorroga home office até 30 de junho 
A decisão está na Portaria n. 92, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico desta quinta-feira, 24 de junho. O 
ato normativo assinado pelo presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, 
conselheiro Iran Coelho das Neves, estabelece que 
os serviços de home office aos servidores seja 
prorrogado até o dia 30 de junho. 
 
 
 

5.65. Sessões virtuais têm mais de 90 processos na pauta 
Entre recursos ordinários, convênios, licitações, atas 
de registro de preços, pedidos de revisão e contas de 
gestão, os conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul relataram, nesta 
semana entre os dias 21 e 24 de junho, 98 processos 
em sessões realizadas por meio virtual. 
Na Primeira Câmara foram relatados 17 processos. 
Na Segunda Câmara 24 processos. Já no Tribunal 

Pleno os conselheiros tiveram 57 processos na pauta. 

5.66. TCE-MS responde consulta do município de Brasilândia 
O Diário Oficial Eletrônico n. 2863 do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, publicado 
nesta sexta-feira, 25 de junho de 2021, traz o 
PARECER - C referente ao questionamento feito pelo 
prefeito de Brasilândia, Antônio de Pádua Thiago, em 
relação ao ICMS Ecológico. 
O processo TC/12991/2018 foi aprovado pelos 
conselheiros na 13ª Sessão Ordinária Virtual do 
Tribunal Pleno realizada entre os dias 7 a 10 de junho 

e teve como relator o conselheiro Waldir Neves, que votou pelo conhecimento da 
consulta formulada. 
 

5.67. Presidente do TCE-MS recebe projeto de lei da prefeitura de 
Naviraí 

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das 
Neves, recebeu das mãos da prefeita do município 
de Naviraí, Rhaiza Matos, o comunicado oficial da 
elaboração do Projeto de Lei Complementar 04/2021 
que solicita à Câmara Municipal a revogação da 
reposição salarial que havia sido concedida aos 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6208/tce-ms-prorroga-home-office-ate-30-de-junho
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6212/sessoes-virtuais-tem-mais-de-90-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6214/tce-ms-responde-consulta-do-municipio-de-brasilandia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6215/presidente-do-tce-ms-recebe-projeto-de-lei-da-prefeitura-de-navirai
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6215/presidente-do-tce-ms-recebe-projeto-de-lei-da-prefeitura-de-navirai
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servidores municipais. O encontro realizado na segunda-feira, 28 de junho, contou 
também com a presença do procurador-geral do município, Paulo Roberto Jacomeli e 
do gerente-geral executivo, Fernando Ortega. 

5.68. TCE-MS retoma trabalho presencial 
Os servidores do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul começam a retomar, de forma 
gradual, o trabalho presencial a partir desta quinta-
feira, 1 de julho. Assinada pelo presidente, 
conselheiro Iran Coelho das Neves, a decisão está 
no Diário Oficial n. 2867 publicado nesta quarta-feira 
(30/06). 
 
 
 

5.69. TCE-MS lança Portal de Acesso Integrado para otimizar trabalho 
de servidores 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
disponibiliza a partir de hoje, 01 de julho, o Portal de 
Acesso Integrado - PAI, desenvolvido a partir da 
necessidade em centralizar, uniformizar e integrar a 
autenticação de todas as aplicações internas da Corte 
de Contas. 
O PAI foi pensado para apoiar o colaborador em seus 
processos diários, sendo uma mesa de trabalho e um 
integrador de acessos. Eficiente e organizado, o 
Portal, além de garantir mais controle de processos, 

agilidade e segurança, vai padronizar a identidade dos produtos e otimizar os 
processos de trabalho. 

5.70. Sessões virtuais têm 119 processos na pauta 
Realizadas entre os dias 28 de junho a 1 de julho, as 
sessões virtuais das Câmaras e do Pleno tiveram 119 
processos na pauta. Os conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul relataram 
na Primeira Câmara 17 processos. Pela Segunda 
Câmara 26 e no Tribunal Pleno mais 76 processos. 
 

5.71. Sistema de Logística Reversa de Embalagens gera resultados 
positivos no MS 

Os resultados do Sistema de Logística Reversa de 
Embalagens em Geral desenvolvido pela Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura Familiar 
(Semagro), em parceria com o Tribunal de Contas de 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6216/tce-ms-retoma-trabalho-presencial
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6218/tce-ms-lanca-portal-de-acesso-integrado-para-otimizar-trabalho-de-servidores
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6218/tce-ms-lanca-portal-de-acesso-integrado-para-otimizar-trabalho-de-servidores
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6221/sessoes-virtuais-tem-119-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6223/sistema-de-logistica-reversa-de-embalagens-gera-resultados-positivos-no-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6223/sistema-de-logistica-reversa-de-embalagens-gera-resultados-positivos-no-ms
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Mato Grosso do Sul e o Ministério Público do Estado, foram apresentados em uma live 
nesta quinta-feira, 1º de julho. 
Segundo dados, 3.976 indústrias e fabricantes de todas as unidades da Federação 
aderiram ao Sistema Eletrônico de Logística Reversa, Sisrev, sendo declarada pelas 
indústrias a inserção em 2019 de 90 mil toneladas em MS, com 17 mil toneladas 
retornadas ao ciclo produtivo. As entidades gestoras, que são responsáveis por 
operacionalizar a logística reversa, investiram em 19 cidades de MS, por meio de 42 
cooperativas de catadores e empresas privadas do comércio atacadista de material 
reciclável. 

5.72. Tribunal de Contas promove campanha “TCE Solidário” 
Contando com o espírito solidário e prestativo dos 
servidores do TCE-MS, o presidente da Corte de 
Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, convida 
a todos a aderirem à campanha “TCE Solidário”. 
Com o objetivo de arrecadar agasalhos, cobertores 
e alimentos não perecíveis, a campanha teve início 
na quinta-feira, 1º de julho e vai até o dia 15 de 
agosto. 

De acordo com o presidente do TCE-MS, a 
ação visa promover o envolvimento do servidor 

em uma campanha social que vem em um momento oportuno, já que o estado 
vem sofrendo com ondas de frio intenso. 

5.73. Tribunal de Contas realiza sessões virtuais das Câmaras e do 
Pleno 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul realizou, entre os dias 5 e 8 de julho, as sessões 
das Câmaras e do Tribunal Pleno, que ocorrem por 
meio virtual. Oitenta e sete processos foram 
relatados pelos conselheiros. 
A Primeira Câmara teve 16 processos na pauta, a 
Segunda Câmara teve 17 e no Tribunal Pleno foram 
relatados 54 processos. 

5.74. TCE-MS recebe visita do Prefeito de Costa Rica 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul recebeu na manhã desta sexta-feira, 9 de julho, a 
visita do prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves, que 
esteve acompanhado de secretários municipais e 
assessores do município. Eles foram recebidos pelo 
chefe de gabinete da presidência, Saul Giroto Júnior, 
que representou o presidente do TCE-MS, 
conselheiro Iran Coelho das Neves. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6225/tribunal-de-contas-promove-campanha-tce-solidario
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6227/tribunal-de-contas-realiza-sessoes-virtuais-das-camaras-e-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6227/tribunal-de-contas-realiza-sessoes-virtuais-das-camaras-e-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6231/tce-ms-recebe-visita-do-prefeito-de-costa-rica
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5.75. TCE-MS normatiza emissão de certidões 
A determinação está na Resolução n. 148/2021 
publicada nesta semana, dia 5 de julho, no Diário 
Oficial Eletrônico n. 2871. O ato normativo assinado 
pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das 
Neves, dispõe sobre a emissão de certidões 
requeridas por pessoas físicas, jurídicas, órgãos e 
entidades jurisdicionados do TCE-MS. 

Na Resolução, o presidente da Corte de Contas considerou a necessidade de 
implementar medidas de padronização e informatização dos procedimentos que 
formalizam a relação institucional dos jurisdicionados com o Tribunal de Contas, o que 
assegurará mais eficiência, segurança e celeridade no recebimento de requerimentos 
de certidões e o fornecimento das respostas, entre outras. 

5.76. Tribunal de Contas responde consulta formulada pela SAD 
O Diário Oficial Eletrônico n. 2879 do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, publicado 
nesta sexta-feira, 9 de julho de 2021, traz o 
PARECER - C referente ao questionamento feito pela 
Secretaria de Estado de Administração e 
Desburocratização de Mato Grosso do Sul em 
relação a possibilidade de pedido de revisão de 
preços em virtude do impacto causado nos contratos 

administrativos oriundos pela pandemia de Covid-19. 

5.77. TCE-MS e IRB apoiam cartilha que conscientiza o diagnóstico 
precoce ao câncer infantojuvenil 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do e 
o Comitê Técnico da Educação do IRB (CTE-IRB) 
apoiam a divulgação da “Cartilha da Coragem: 
Entendendo o Câncer Infanto-juvenil para o 
Diagnóstico Precoce”. A publicação desenvolvida pelo 
Instituto do Câncer Infantil (ICI) de Porto Alegre tem 
como objetivo conscientizar a comunidade escolar 
sobre a importância da identificação prévia do câncer 
infantojuvenil para o aumento do número de 
diagnósticos precoces da doença. 
 
 
 

5.78. Programa Gestão Pública aborda Sistema de Logística Reversa 
no MS 

Depois de um período fora do ar, em função do 
distanciamento social imposto pela pandemia de 
covid-19, o programa Gestão Pública, uma produção 
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, está de volta. Em formato de entrevista, o 
programa foi idealizado para informar e esclarecer 

file:///C:/Users/isabelalmeida/Downloads/O%20Tribunal%20de%20Contas%20do%20Estado%20de%20Mato%20Grosso%20do%20Sul%20recebeu%20na%20manhã%20desta%20sexta-feira,%209%20de%20julho,%20a%20visita%20do%20prefeito%20de%20Costa%20Rica,%20Cleverson%20Alves,%20que%20esteve%20acompanhado%20de%20secretários%20municipais%20e%20assessores%20do%20município.%20Eles%20foram%20recebidos%20pelo%20chefe%20de%20gabinete%20da%20presidência,%20Saul%20Giroto%20Júnior,%20que%20representou%20o%20presidente%20do%20TCE-MS,%20conselheiro%20Iran%20Coelho%20das%20Neves.
http://www.tce.ms.gov.br/portal-services/files/arquivo/nome/17480/fb445d32aaef545b2384b852c276daa9.pdf
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6233/tribunal-de-contas-responde-consulta-formulada-pela-sad
http://www.tce.ms.gov.br/portal-services/diario-oficiais/download?id=22064
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6236/tce-ms-e-irb-apoiam-cartilha-que-conscientiza-o-diagnostico-precoce-ao-cancer-infantojuvenil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6236/tce-ms-e-irb-apoiam-cartilha-que-conscientiza-o-diagnostico-precoce-ao-cancer-infantojuvenil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6237/programa-gestao-publica-aborda-sistema-de-logistica-reversa-no-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6237/programa-gestao-publica-aborda-sistema-de-logistica-reversa-no-ms
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dúvidas sobre os assuntos relacionados ao bom uso do dinheiro público. 
Na edição que está no ar a partir de hoje no canal do youtube do TCE-MS, o assunto é 
o Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral desenvolvido pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar (Semagro), em parceria com o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul e o Ministério Público do Estado. 

5.79. Sessões virtuais do TCE-MS têm mais de cem processos em 
pauta 

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul relataram 106 processos em 
sessões virtuais das Câmaras e do Tribunal Pleno, 
realizadas nesta semana, entre os dias 12 e 15 de 
julho. 
Na pauta da Primeira Câmara foram 18 processos, 
na Segunda Câmara 24 e no Tribunal Pleno foram 
relatados 64 processos. 
 

5.80. TCE-MS disponibiliza relatórios de auditorias independentes 
Já estão disponíveis no site do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso do Sul os relatórios das auditorias 
independentes realizadas pela equipe de auditores 
da Corte de Contas nos projetos, Viva Campo 
Grande II e Profisco II (Projeto de Modernização da 
Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul), 
financiados com recursos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 

Os relatórios foram entregues ao presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran 
Coelho das Neves, em abril deste ano pelo coordenador da Comissão de Auditoria 
Independente (CAIN) Sandelmo Albuquerque. 

5.81. TCE-MS publica 30ª edição do Boletim de Jurisprudência 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul (TCE-MS) disponibiliza, por meio da Consultoria 
de Gestão Estratégica (CGE), a trigésima edição do 
Boletim Informativo de Jurisprudência do Controle 
Externo. 
A publicação visa sintetizar decisões relevantes, 
inéditas, inovadoras ou recorrentes desta Corte de 
Contas, bem como as proferidas pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), e ainda, as principais inovações legislativas do período, todas 
relacionadas ao controle externo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6240/sessoes-virtuais-do-tce-ms-tem-mais-de-cem-processos-em-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6240/sessoes-virtuais-do-tce-ms-tem-mais-de-cem-processos-em-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6243/tce-ms-disponibiliza-relatorios-de-auditorias-independentes
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6244/tce-ms-publica-30-edicao-do-boletim-de-jurisprudencia


 
  
 
 

 39 

5.82. TCE-MS vai medir efetividade da gestão estadual 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul quer 
saber da efetividade e eficiência da gestão estadual 
de modo a conferir melhores resultados para as 
crescentes e complexas demandas da sociedade. 
Para isso instituiu o IEGE – índice de Efetividade da 
Gestão Estadual (Resolução N º 147, publicada no 
Diário Oficial do TCE-MS no dia 7 de junho de 2021 
e Portaria TC/MS n.º 88/2021, de 02 de junho de 
2021.), para efetuar a coleta de informações junto ao 
Governo do Estado a fim de constatar de modo 
transparente e objetivo se as políticas públicas 

implementadas têm atingido os resultados esperados pela população.  

5.83. MPMS solicita acompanhamento prévio do TCE-MS para obra da 
sua nova sede 

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, recebeu 
na manhã desta quinta-feira (22/7) a visita do 
procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno 
Benites de Lacerda, que apresentou o projeto 
arquitetônico para a construção da nova sede do 
complexo institucional do Ministério Público. 

A apresentação foi feita pela promotora de justiça e secretária geral do Ministério 
Público de MS, Bianka Karina Barros da Costa, que ressaltou a funcionalidade e 
segurança da estrutura que será construída para reunir todos os promotores e 
procuradores em um único espaço físico. 

5.84. Tribunal de Contas realiza sessões virtuais das Câmaras e do 
Pleno 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul realizou, entre os dias 19 e 22 de julho, por meio 
virtual, as sessões das Câmaras e do Tribunal 
Pleno. Noventa e sete processos foram relatados 
pelos conselheiros. 
A Primeira Câmara teve 16 processos na pauta, a 
Segunda Câmara teve 13 e no Tribunal Pleno foram 
relatados 68 processos. 
 

5.85. Servidores entregam doações da Campanha TCE Solidário 
Começou nesta quinta-feira, 29/7, a entrega de 
algumas doações da campanha TCE Solidário, 
promovida entre os servidores da Corte de Contas 
para arrecadar agasalhos, cobertores e alimentos 
não perecíveis. 
Nesta primeira etapa foram beneficiadas famílias em 
situação de risco do bairro Cidade de Deus. A 
distribuição está sendo feita de porta em porta pelos 

próprios servidores do TCE. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6248/tce-ms-vai-medir-efetividade-da-gestao-estadual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6249/mpms-solicita-acompanhamento-previo-do-tce-ms-para-obra-da-sua-nova-sede
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6249/mpms-solicita-acompanhamento-previo-do-tce-ms-para-obra-da-sua-nova-sede
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6251/tribunal-de-contas-realiza-sessoes-virtuais-das-camaras-e-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6251/tribunal-de-contas-realiza-sessoes-virtuais-das-camaras-e-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6257/servidores-entregam-doacoes-da-campanha-tce-solidario
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5.86. TCE-MS inclui novos cadastros no Sistema e-CJUR 
O Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul desta quinta-feira, 29 de julho, traz 
Resolução TCE/MS nº 149/2021 que altera a 
Resolução TCE/MS nº 65/2017, que dispõe sobre o 
Cadastro dos órgãos jurisdicionados e dos 
responsáveis pelas Unidades Gestoras no Sistema e-
CJUR. 
De agora em diante, fica obrigatório no Sistema e-
CJUR, o cadastro do Prestador de Serviços de 
Tecnologia da Informação responsável pelo Sistema 

Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle 
(SIAFIC), o cadastrado das empesas contratadas e o cadastro dos membros do Poder 
Legislativo. 

5.87. TCE-MS retoma trabalho presencial 
Os servidores que estão em home office, e que 
receberam dose única ou a última dose da vacina 
para o coronavírus há mais de 15 dias, vão retornar 
ao trabalho presencial, a partir do dia 16 de agosto. A 
determinação assinada pelo presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, 
conselheiro Iran Coelho das Neves, está na Portaria 

TCE/MS N° 94, publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 2907, desta terça-feira, 03 de 
agosto. 

5.88. Nova plataforma garante mais agilidade ao Sistema Farmácia 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul lança 
uma nova versão do sistema que monitora os gastos 
dos municípios com medicamentos e insumos da 
farmácia. 
O Sistema Farmácia foi desenvolvido pelo TCE-MS 
com a finalidade de auxiliar os técnicos dos 
municípios no controle dos gastos com 
medicamentos, onde o responsável, presta 
informações sobre os recursos que recebe, bem 

como as compras que realiza, a gestão financeira e a operação dos estoques. 

5.89. Com 117 processos na pauta, TCE-MS finaliza sessões virtuais 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul finalizaram na manhã desta 
quinta-feira, 05 de agosto, as sessões ordinárias 
das Câmaras e do Pleno. Realizadas por meio 
virtual, nesta semana, foram relatados processos de 
contratos administrativos, atas de registro de 
preços, licitações, prestação de contas de gestão, 
revisão, consultas, auditorias, recursos ordinários e 

balanço geral. Os conselheiros votaram também pela admissibilidade em três 
Proposições. 
Regulamentada pela Corte de Contas, a modalidade virtual segue a mesma dinâmica 
das sessões presenciais, e atende às recomendações de distanciamento social 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6259/tce-ms-inclui-novos-cadastros-no-sistema-e-cjur
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6260/tce-ms-retoma-trabalho-presencial
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6261/nova-plataforma-garante-mais-agilidade-ao-sistema-farmacia
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decorrentes da pandemia de COVID-19, sem prejudicar o andamento e a 
produtividade. 

5.90. TCE-MS responde dúvidas de gestores dos três Poderes do 
Estado 

O Diário Oficial Eletrônico n. 2911 do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, publicado 
nesta sexta-feira, 6 de agosto de 2021, traz o 
PARECER - C com perguntas formuladas pelo 
governador do Estado, Reinaldo Azambuja; pelo 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Paulo Corrêa; pelo presidente do TJMS, 

desembargador Paschoal Carmello Leandro, pelo procurador-geral de Justiça, chefe 
do MPMS, Alexandre Magno Benites de Lacerda e pela defensora pública-geral do 
Estado, Valdirene Gaetani Faria. 

5.91. Decisão do STF sobre revisão salarial vai ao encontro de 
recomendação do TCE-MS 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), cassou decisões do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) que 
permitiram a revisão anual da remuneração dos 
servidores públicos durante o estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia de Covid-19, até 
31/12/2021. O relator julgou procedente a 

Reclamação (RCL) 48538, ajuizada pelo Município de Paranavaí (PR). A decisão vai 
ao encontro de uma recomendação conjunta do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul e do Ministério Público Estadual. 

5.92. Tribunal Pleno retoma sessões presenciais 
Está agendada para a próxima quarta-feira, dia 18 
de agosto, a sessão ordinária do Tribunal Pleno, que 
passará a ser realizada na forma presencial com a 
participação dos sete conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 
A medida tomada pelo presidente do TCE-MS, 
conselheiro Iran Coelho das Neves foi em 
consideração a Portaria nº 94/2021, que define o 

retorno das atividades presenciais dos servidores. 

5.93. Em sessões virtuais, conselheiros do TCE-MS relatam quase 
cem processos 

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul relataram 98 processos em 
sessões virtuais das Câmaras e do Pleno, realizadas 
entre os dias 9 e 12 de agosto. 
A pauta da Primeira Câmara teve 15 processos e a 
Segunda Câmara 13. No Tribunal Pleno os 
conselheiros relataram 70 processos. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6267/tce-ms-responde-duvidas-de-gestores-dos-tres-poderes-do-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6267/tce-ms-responde-duvidas-de-gestores-dos-tres-poderes-do-estado
http://www.tce.ms.gov.br/portal-services/diario-oficiais/download?id=22096
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6269/decisao-do-stf-sobre-revisao-salarial-vai-ao-encontro-de-recomendacao-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6269/decisao-do-stf-sobre-revisao-salarial-vai-ao-encontro-de-recomendacao-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6271/tribunal-de-contas-retoma-sessoes-presenciais-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6275/em-sessoes-virtuais-conselheiros-do-tce-ms-relatam-quase-cem-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6275/em-sessoes-virtuais-conselheiros-do-tce-ms-relatam-quase-cem-processos
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5.94. TCE-MS integra projeto que aproxima tribunais de contas de 
controladorias internas de municípios 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul é um dos participantes do “Projeto InterAgir”, uma 
parceria com a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), na realização 
de um amplo levantamento por meio de um 
questionário para fomentar a interação entre o 
controle externo e as controladorias internas, 
elevando os resultados para a melhoria da gestão 
municipal. 
 

5.95. TCE-MS orienta sobre correção de erros contábeis 
O Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul trouxe na quinta-feira, 12 de agosto, 
orientação técnica que trata de critérios e 
procedimentos a serem adotados para a correção de 
erros e omissões na escrituração contábil. 

A proposta de Orientação Técnica ao 
Jurisdicionado – OTJ foi elaborada pelos 
membros do GTCE – Grupo Técnico de 
Controle Externo e encaminhada pela SECEX - 

Secretaria de Controle Externo ao Presidente do Tribunal, para apreciação da 
matéria pelo Corpo Deliberativo. Coube ao Conselheiro designado, Conselheiro 
Ronaldo Chadid, a elaboração do projeto de Orientação Técnica para 
aprovação do Corpo Deliberativo. A OTJ foi aprovada, em sessão 
administrativa, por no mínimo três membros, conforme disposto na Portaria 
TCE/MS nº 67/2020. 

5.96. TCE-MS publica Orientação Técnica aos Jurisdicionados para a 
correção de erros em licitações 

Entrou em vigor a Orientação Técnica aos 
Jurisdicionados, OTJ - MS N° 01/2021, que traz 
orientações e procedimentos a serem adotados 
pelos órgãos jurisdicionados, para a correção de 
erros formais recorrentes em certames licitatórios. O 
ato normativo foi publicado no Diário Oficial 
Eletrônico, quinta-feira, 12 de agosto, DOE n. 2917. 
A proposta de Orientação Técnica ao Jurisdicionado 

foi elaborada pelo Grupo Técnico de Controle Externo do TCE-MS (GTCE). Em 
seguida, a proposta foi encaminhada pela Secretaria de Controle Externo ao 
presidente Iran Coelho das Neves, para apreciação dos demais conselheiros. O 
conselheiro Marcio Monteiro foi o relator do projeto de Orientação Técnica que foi 
aprovado pelo Corpo Deliberativo, em sessão administrativa, conforme dispõe a 
Portaria TCE/MS nº 67/2020. 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6276/tce-ms-integra-projeto-que-aproxima-tribunais-de-contas-de-controladorias-internas-de-municipios
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6276/tce-ms-integra-projeto-que-aproxima-tribunais-de-contas-de-controladorias-internas-de-municipios
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6277/tce-ms-orienta-sobre-correcao-de-erros-contabeis
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6278/tce-ms-publica-orientacao-tecnica-aos-jurisdicionados-para-correcao-de-erros-em-licitacoes
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6278/tce-ms-publica-orientacao-tecnica-aos-jurisdicionados-para-correcao-de-erros-em-licitacoes


 
  
 
 

 43 

5.97. Tribunal de Contas conclui Campanha TCE Solidário 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
concluiu na sexta-feira, 13 de agosto, no bairro 
Cidade de Deus, em Campo Grande, a distribuição 
das doações arrecadadas durante a Campanha TCE 
Solidário deste ano. Durante 40 dias os servidores 
da Corte de Contas contribuíram com agasalhos, 
cobertores e alimentos não perecíveis. 
As doações foram separadas em kits para a 

distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade. A entrega foi feita pelos 
próprios servidores. Mais de 90 famílias foram beneficiadas. 

5.98. TCE-MS realiza sessão presencial do Tribunal Pleno 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul reuniram-se no Plenário 
Conselheira Celina Martins Jallad, na manhã desta 
quarta-feira, 18 de agosto, para realização da 
segunda Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 
2021. Seguindo com as medidas de biossegurança 
de prevenção ao contágio da Covid-19, os 
conselheiros apreciaram 46 processos. 

5.99. Sessões virtuais das Câmaras têm 29 processos 
Os processos foram relatados pelos conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul (TCE-MS) em sessões virtuais da Primeira e 
Segunda Câmaras. Nesta semana, entre os dias 16 
e 19 de agosto, foram relatados 29 processos 
referentes a contratos administrativos, atas de 
registro de preços, licitações, inexigibilidade, 
contrato de obras, entre outros. 

A pauta da Primeira Câmara teve 15 processos, e na Segunda Câmara foram 14. 

5.100. Conselheiros aprovam cancelamento de 70 súmulas do TCE-MS 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul aprovou em sessão presencial do Tribunal Pleno 
realizada na quarta-feira, 18 de agosto, o 
cancelamento de 70 Súmulas de Jurisprudência. O 
cancelamento foi em consideração a proposta feita 
pelo corregedor-geral do TCE-MS, conselheiro 
Ronaldo Chadid. A Deliberação TCE-MS n. 32 está 
publicada no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-

feira (20/08), DOE n. 2925. 

5.101. Sessão do Pleno tem 32 processos na pauta 
A sessão ordinária do Tribunal Pleno presencial, 
realizada na manhã desta quarta-feira, 25 de 
agosto, presidida pelo conselheiro Iran Coelho das 
Neves, reuniu no Plenário Conselheira Celina 
Martins Jallad, os conselheiros Waldir Neves, 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6279/tribunal-de-contas-conclui-campanha-tce-solidario
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6282/tce-ms-realiza-sessao-presencial-do-tribunal-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6286/sessoes-virtuais-das-camaras-tem-29-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6288/conselheiros-aprovam-cancelamento-de-70-sumulas-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6291/sessao-do-pleno-tem-32-processos-na-pauta
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Osmar Jeronymo, Jerson Domingos e Flávio Kayatt, que juntos relataram 32 
processos. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Aêdo Camilo, 
compôs a mesa e relatou pareceres. 

5.102. Conselheiros apreciam 27 processos em sessões virtuais 
Realizadas entre os dias 23 e 26 de agosto, as 
sessões virtuais tiveram 27 processos na pauta. Os 
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul relataram na Primeira Câmara 15 
processos e na Segunda 12. 
 
 
 
 

5.103. TCE suspende trabalho presencial até 7 de setembro 
A decisão está na Portaria n. 95 publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul n. 2934, desta quarta-feira, 01 de 
setembro. Assinada pelo presidente Iran Coelho das 
Neves, a portaria estabelece a suspensão do 
expediente presencial, no período de 02 a 06 de 
setembro, em razão do ponto facultativo previsto no 
Decreto Especial do Governo do Estado e das obras 
que serão realizadas no Parque dos Poderes. 
 

5.104. Pleno do TCE-MS aprecia 58 processos 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul apreciou nesta quarta-feira, 01 de 
setembro, 58 processos, entre recursos ordinários, 
pedidos de revisão, contas de gestão e balanço geral. 
A sessão presencial foi presidida pelo conselheiro 
Iran Coelho das Neves, e além dos conselheiros, 
contou com a participação do procurador-geral do 
Ministério Público de Contas, José Aêdo Camilo, que 

compôs a mesa e relatou pareceres. 

5.105. Estúdio de TV e rádio do TCE-MS passa por renovação 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, visitou 
nesta quarta-feira, 1º de setembro, o estúdio de TV 
e rádio da Corte de Contas que foi totalmente 
renovado. São 80 metros quadrados projetados 
para atender as demandas da comunicação do 
TCE-MS. 
Na renovação do espaço foi feita a regularização e 

impermeabilização do contrapiso, com substituição do piso antigo por um vinílico em 
manta que proporciona um melhor desempenho acústico e térmico, substituição das 
portas, manutenção da parte elétrica com a renovação de pontos de tomadas e 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6294/conselheiros-apreciam-27-processos-em-sessoes-virtuais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6299/tce-ms-suspende-trabalho-presencial-ate-7-de-setembro
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6301/pleno-do-tce-ms-aprecia-58-processos-nesta-quarta-feira
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6302/estudio-de-tv-e-radio-do-tce-ms-passa-por-renovacao
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instalação de led nos painéis de cenário. Toda a obra foi realizada pela arquiteta do 
TCE-MS, Carla Beatriz Monteiro de Oliveira Barbosires. 

5.106. 35 processos são relatados durante sessões virtuais 
Realizadas entre os dias 30 de agosto e dois de 
setembro, as sessões virtuais tiveram 35 processos 
na pauta. Os conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul relataram na 
Primeira Câmara 18 processos e na Segunda 17. 
 

5.107. TCE-MS realiza leilão virtual de bens inservíveis 
O Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul traz na edição do dia 3 de 
setembro o aviso do leilão virtual do tipo “maior 
lance” para a venda de bens que já não servem 
mais à finalidade para a qual foram adquiridos, de 
propriedade da Corte de Contas. 
 
 

5.108. Conselheiros apreciam processos e aprovam proposição no 
Pleno 

Em sessão ordinária presencial do Pleno, os 
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul apreciaram nesta quarta-feira, 
15 de setembro, 49 processos, entre recursos 
ordinários, pedidos de revisão, contas de gestão, 
consulta e ainda, uma Proposição. 
 
 

5.109. Sessões das Câmaras têm 27 processos na pauta 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul finalizaram na manhã de 
quinta-feira, 16 de setembro, as sessões ordinárias 
das Câmaras. Realizadas por meio virtual, nesta 
semana, foram relatados processos de contratos 
administrativos, atas de registro de preços, 
licitações, de inexigibilidade, entre outros. Na pauta 
da Primeira Câmara foram 16 processos, na 

Segunda Câmara 11. 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6305/35-processos-sao-relatados-durante-sessoes-virtuais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6306/tce-ms-realiza-leilao-virtual-de-bens-inserviveis
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6318/conselheiros-apreciam-processos-e-aprovam-proposicao-no-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6318/conselheiros-apreciam-processos-e-aprovam-proposicao-no-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6323/sessoes-das-camaras-tem-27-processos-na-pauta
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5.110. TCE-MS e OAB-MS firmam parceria para averbação de 
impedimento em assentamento de advogados 

Servidores efetivos e comissionados do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso do Sul, que são advogados 
com inscrição ativa da OAB/MS, terão que 
encaminhar à Secretaria de Gestão de Pessoas da 
Corte de Contas a averbação em seu assentamento 
do impedimento de exercerem a advocacia contra a 
Fazenda Pública, que os remunera. 
A medida é resultado de uma parceria firmada entre 

o TCE-MS e a OAB-MS, considerando a notícia veiculada no site da Ordem no dia 
10/09/2021, acerca da necessidade da averbação de impedimento em assentos de 
advogados que ingressaram em atividades públicas. 

5.111. TCE-MS lança Novo Portal do Jurisdicionado 
O Portal do Jurisdicionado do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul está com uma nova 
apresentação a partir desta segunda-feira, 20 de 
setembro. O novo Portal tem agora um novo layout, 
mais prático e moderno, facilitando o acesso às 
informações, e traz dois novos serviços que vão 
auxiliar na rotina do jurisdicionado - o calendário de 
prazos processuais e o simulador de prazos. 
 
 

5.112. Pleno do TCE-MS tem 31 processos na pauta 
Os processos foram relatados pelos conselheiros em 
sessão ordinária presencial do Pleno, realizada na 
manhã desta quarta-feira, 22 de setembro, no 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul. Presidida pelo conselheiro Iran Coelho das 
Neves, a sessão contou com a participação do 
procurador-geral adjunto do MPC, João Antônio de 
Oliveira Martins Junior, que proferiu pareceres. 

5.113. TCE-MS recebe visita da equipe de TI da Prefeitura de Dourados 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul recebeu na manhã de quarta-feira, 22 de 
setembro, a visita da equipe de Tecnologia da 
Informação da Prefeitura de Dourados, que veio 
conhecer os sistemas e infraestrutura das salas que 
abrigam os equipamentos de TI da Corte de Contas. 
Eles foram recebidos pelo diretor da Secretaria de TI 
do TCE-MS, Daniel Toledo, e pela equipe de 

técnicos da empresa que presta o serviço de manutenção nas salas de segurança 
(Aceco TI). 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6324/tce-ms-e-oab-ms-firmam-parceria-para-averbacao-de-impedimento-em-assentamento-de-advogados
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6324/tce-ms-e-oab-ms-firmam-parceria-para-averbacao-de-impedimento-em-assentamento-de-advogados
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6326/tce-ms-lanca-novo-portal-do-jurisdicionado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6328/pleno-do-tce-ms-tem-31-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6329/tce-ms-recebe-visita-da-equipe-de-ti-da-prefeitura-de-dourados
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5.114. Sessões virtuais das Câmaras têm 30 processos 
Os processos foram relatados pelos conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
do Sul (TCE-MS) em sessões virtuais da Primeira e 
Segunda Câmaras. Nesta semana, entre os dias 20 
e 23 de setembro, foram relatados 30 processos. 
A pauta da Primeira Câmara teve 17 processos, e 
na Segunda Câmara 13 processos. 
 

5.115. TCE-MS apresenta problemas da saúde em reunião de Comitê 
Estadual 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
participou na tarde de sexta-feira (24/9), da XX 
Reunião do Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul 
do Fórum Nacional da Saúde do CNJ, sob a 
coordenação do desembargador Nélio Stabilie. O 
encontro foi transmitido pelo Youtube. 

O auditor estadual de controle externo, Haroldo 
Oliveira de Souza, chefe da Divisão de 

Fiscalização da Gestão da Saúde do TCE-MS, representou o TCE-MS e levou 
para a discussão a problemática enfrentada pelos secretários municipais, em 
especial os dos municípios de pequeno porte, no tocante a negociação com os 
fornecedores locais e o respeito aos limites de preço estabelecidos pela 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, para aquisição 
de medicamentos. 

5.116. Conselheiros do TCE-MS relatam 63 processos em sessão do 
Pleno 

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul relataram 63 processos na 7ª 
sessão ordinária presencial do Pleno realizada na 
manhã desta quarta-feira, 29 de setembro. 
Presidida pelo conselheiro Iran Coelho das Neves, a 
sessão contou com a participação do conselheiro 
Waldir Neves, Ronaldo Chadid, Jerson Domingos, 

Osmar Jeronymo, Marcio Monteiro e Flávio Kayatt. O procurador-geral do Ministério 
Público de Contas, José Aêdo Camilo, também participou da sessão, e proferiu 
pareceres. 

5.117. Tribunal de Contas realiza sessões virtuais das Câmaras 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul realizou, entre os dias 27 e 30 de setembro, as 
sessões da Primeira e Segunda Câmaras que 
ocorrem por meio virtual. Os conselheiros relataram 
32 processos. O procurador-geral adjunto do 
Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira 
Martins Júnior participou das duas sessões proferindo 
pareceres. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6332/sessoes-virtuais-das-camaras-tem-30-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6334/tce-ms-apresenta-problemas-da-saude-em-reuniao-de-comite-estadual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6334/tce-ms-apresenta-problemas-da-saude-em-reuniao-de-comite-estadual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6338/conselheiros-do-tce-ms-relatam-63-processos-em-sessao-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6338/conselheiros-do-tce-ms-relatam-63-processos-em-sessao-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6343/tribunal-de-contas-realiza-sessoes-virtuais-das-camaras
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5.118. Ouvidorias e Corregedorias firmam Cartas Compromisso em 
Encontro Nacional 

Com objetivo de promover o intercâmbio de boas 
práticas, o aprimoramento e fortalecimento, as 
Ouvidorias e Corregedorias dos Tribunais de 
Contas, firmaram Cartas Compromisso ao final do 
Encontro Nacional 2021 (ENCO) que reuniu em um 
evento on-line representantes das instituições nos 
dias 28 e 29 de setembro. 
De acordo com o presidente do Comitê Técnico, 

conselheiro Gilberto Jales (TCE-RN), os documentos foram elaborados na reunião 
técnica realizada em 27 de setembro, um dia antes da realização do Encontro 
Nacional, e assinadas por conselheiros, ouvidores e corregedores dos TC’s. “As cartas 
ficarão hospedadas no site do Instituto Rui Barbosa (IRB) para apreciação e, 
certamente, vão promover ainda muitos debates para o aprimoramento das Cortes de 
Contas”. 

5.119. Pleno do TCE-MS tem quase 60 processos 
A oitava sessão do Tribunal Pleno Presencial 
realizada na manhã desta quarta-feira, 05 de 
outubro de 2021, reuniu os conselheiros Waldir 
Neves, Osmar Jeronymo, Jerson Domingos, Marcio 
Monteiro e substituindo o conselheiro Flávio Kayatt, 
esteve a conselheira-substituta Patrícia Sarmento 
dos Santos. 
A sessão que teve 59 processos na pauta foi 
presidida pelo conselheiro Iran Coelho das Neves 

que, na ocasião, colocou em votação o Processo Administrativo TC/11506/2021, que 
trata da Proposta Orçamentária do TCE-MS e FUNTC, exercício de 2022, de relatoria 
do conselheiro Flávio Kayatt. Os conselheiros aprovaram por unanimidade. 

5.120. Comissão de Auditoria Independente do TCE-MS vai auditar 
Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul vai 
realizar auditorias independentes no Programa de 
Desenvolvimento Integrado de Corumbá, executado 
com recursos do Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O 
termo de cooperação técnica foi assinado na manhã 
desta quinta-feira (7/10) entre o presidente do TCE-
MS, conselheiro Iran Coelho da Neves, e o prefeito 

de Corumbá, Marcelo Aguilar Iunes. 

5.121. Escoex toma posse no Comitê Gestor da Escola de 
Empreendedorismo 

O Comitê Gestor da Escola do Empreendedorismo 
tem como representantes os seguintes órgãos e 
entidades, públicos e privados: TCE-MS/Escoex, 
com Sandra Rose Cruz como titular e Danielle 
Gonçalves como suplente. E ainda, Sidagro, 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6345/ouvidorias-e-corregedorias-firmam-cartas-compromisso-em-encontro-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6345/ouvidorias-e-corregedorias-firmam-cartas-compromisso-em-encontro-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6352/pleno-do-tce-ms-tem-quase-60-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6357/comissao-de-auditoria-independente-do-tce-ms-vai-auditar-programa-de-desenvolvimento-integrado-de-corumba
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6357/comissao-de-auditoria-independente-do-tce-ms-vai-auditar-programa-de-desenvolvimento-integrado-de-corumba
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6356/escoex-toma-posse-no-comite-gestor-da-escola-de-empreendedorismo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6356/escoex-toma-posse-no-comite-gestor-da-escola-de-empreendedorismo
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Funsat, Subjuv, Sebrae/MS, Fiems, Fecomércio/MS, Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal, CDL/CG, Associação Comercial, OCB/MS, Conselho de Reitores – 
CRIE/MS, Senar/MS. 

5.122. Câmaras do TCE-MS fecham a semana com mais de 30 
processos julgados 

As sessões da Primeira e Segunda Câmaras do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, c. O procurador-geral adjunto do Ministério 
Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira 
Martins Júnior participou das duas sessões 
proferindo pareceres. 

5.123. TCE-MS publica comunicado aos jurisdicionados 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio da Secretaria de Controle Externo, 
expediu dois Comunicados publicados no Diário 
Oficial Eletrônico n. 2969 nesta segunda-feira, 18 de 
outubro. 
 

5.124. Conselheiros relatam mais de 50 processos em sessão do Pleno 
No Tribunal Pleno Presencial realizado na manhã 
desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021, os 
conselheiros Waldir Neves, Ronaldo Chadid, Marcio 
Monteiro e Flávio Kayatt, relataram 55 processos, 
entre recursos ordinários, pedidos de revisão, 
balanço geral, entre outros. 
A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do 
TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos e 

acompanhada pelo procurador-geral do MPC, José Aêdo Camilo que proferiu os 
pareceres. 

5.125. Conselheiros apreciam 30 processos em sessões virtuais 
A votação dos processos pelos conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
foi realizada nesta semana, entre os dias 18 e 21 de 
outubro, durante as sessões virtuais da Primeira e 
Segunda Câmaras. O procurador-geral adjunto do 
Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de 
Oliveira Martins Júnior participou das duas sessões 
proferindo pareceres. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6359/camaras-do-tce-ms-fecham-a-semana-com-mais-de-30-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6359/camaras-do-tce-ms-fecham-a-semana-com-mais-de-30-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6365/tce-ms-publica-comunicados-aos-jurisdicionados
http://www.tce.ms.gov.br/portal-services/diario-oficiais/download?id=22157
http://www.tce.ms.gov.br/portal-services/diario-oficiais/download?id=22157
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6370/conselheiros-relatam-mais-de-50-processos-em-sessao-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6372/conselheiros-apreciam-30-processos-em-sessoes-virtuais
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5.126. TCE-MS apresenta Programa de Resíduos Sólidos no Piauí 
Os avanços alcançados pelos órgãos de controle de 
Mato Grosso do Sul na área dos resíduos sólidos 
foram apresentados na última quinta-feira, 21 de 
outubro, pelo engenheiro ambiental e Coordenador de 
Consultoria de Meio Ambiente do TCE-MS, Fernando 
Silva Bernardes ao Governo do Estado do Piauí. A 
apresentação foi em atendimento ao convite feito pela 
vice-governadora, Regina Sousa, ao presidente do 
TCE-MS, Iran Coelho das Neves. 

5.127. Pleno do TCE-MS aprecia mais de 50 processos 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul relataram 54 processos na 
manhã desta quarta-feira, 27 de outubro. Entre os 
processos estiveram recursos ordinários, pedidos de 
revisão, auditorias, contas de gestão, balancete e um 
processo de auditoria. 
A sessão foi conduzida pelo presidente do TCE-MS, 
conselheiro Iran Coelho das Neves e acompanhada 

pelo procurador-geral do MPC, José Aêdo Camilo que proferiu os pareceres. 

5.128. Servidora do TCE-MS ganha 1º lugar em premiação 
Pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, a 
servidora Anahi L. A. Philbois foi a grande vencedora 
da categoria - Ideias Inovadoras Implementáveis, 
ficando em primeiro lugar com o Projeto “I – NOVA 
MS”. De acordo com Anahi, o projeto traz a criação 
do primeiro laboratório estadual de inovação aplicada 
à gestão pública como ferramenta para 
modernização da gestão. 

5.129. TCE-MS recebe reivindicações do Sinsercon 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, recebeu 
na manhã desta quinta-feira, 28 de outubro, o 
presidente do Sindicato dos funcionários e servidores 
públicos do TCE-MS, Humberto Jorge Braud Martins. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6375/tce-ms-apresenta-programa-de-residuos-solidos-no-piaui
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6378/pleno-do-tce-ms-aprecia-mais-de-50-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6380/servidora-do-tce-ms-ganha-1-lugar-em-premiacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6379/tce-ms-recebe-reivindicacoes-do-sinsercon
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5.130. TCE-MS fecha Outubro Rosa com doações de lenços e mechas 
de cabelos 

O mês de outubro foi marcado por diversas ações 
desenvolvidas pelo Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul em apoio ao Outubro Rosa. No 
fechamento da campanha, nesta quinta-feira, 28 de 
outubro, servidoras que fazem parte do setor de 
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e 
Qualidade de Vida do TCE-MS entregaram ao 
Hospital do Câncer, lenços e mechas de cabelos que 
foram arrecadados durante o mês. 

5.131. TCE-MS modifica cadastro único e amplia responsabilidade para 
usuários do sistema E-CJUR 

A Resolução n. 152 publicada na última quinta-feira, 
28 de outubro no Diário Oficial Eletrônico, altera e 
acrescenta dispositivos à Resolução TCE-MS nº 65, 
de 13 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 
Cadastro dos Órgãos Jurisdicionados ao Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem 
como dos responsáveis pelas Unidades Gestoras no 
Sistema e-CJUR. 

5.132. TCE-MS publica resolução que trata de documentos de remessa 
obrigatória 

A Resolução n. 153 publicada no dia 28 de outubro, 
no Diário Oficial Eletrônico, dá nova redação ao §2º 
do Art. 28 e aos Anexos I, II, VI, VIII e IX da 
Resolução TCE-MS nº 88, de 3 de outubro de 2018, 
que trata de documentos de remessa obrigatória. 
No documento, o presidente, conselheiro Iran 
Coelho das Neves, ressalta a uniformização e 
padronização de nomenclatura dos documentos, e 
que a remessa das informações será realizada, 

exclusivamente, por meio eletrônico. 

5.133. Biblioteca do TCE-MS reúne acervo com mais de 4 mil títulos 
Batizada com o nome Nelson Benedito Netto, 
conselheiro de 1980 a 1988, a biblioteca do TCE-
MS existe desde a fundação da Corte de Contas e, 
atualmente, reúne um acervo de mais de 4 mil 
exemplares entre títulos físicos e virtuais. O nome 
da biblioteca é uma homenagem proposta em 2011 
pelo conselheiro e atual presidente do TCE-MS, 
Iran Coelho das Neves. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6385/tce-ms-fecha-outubro-rosa-com-doacoes-de-lencos-e-mechas-de-cabelos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6385/tce-ms-fecha-outubro-rosa-com-doacoes-de-lencos-e-mechas-de-cabelos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6386/tce-ms-modifica-cadastro-unico-e-amplia-responsabilidades-para-usuarios-do-sistema-e-cjur
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6386/tce-ms-modifica-cadastro-unico-e-amplia-responsabilidades-para-usuarios-do-sistema-e-cjur
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6387/tce-ms-publica-resolucao-que-trata-de-documentos-de-remessa-obrigatoria
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6387/tce-ms-publica-resolucao-que-trata-de-documentos-de-remessa-obrigatoria
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6395/biblioteca-do-tce-ms-reune-acervo-com-mais-de-4-mil-titulos
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5.134. TCE-MS recebe trabalho inédito do grupo Acaba 
Representando o presidente do TCE-MS, 
conselheiro Iran Coelho das Neves, a chefe de 
gabinete Maitê Arevalo Nunes da Cunha Peron, 
recebeu na manhã desta terça-feira, 09 de 
novembro, Moacir Lacerda e Luiz Said, integrantes 
do grupo regional Acaba, que fizeram a entrega do 
mais novo trabalho da banda, o álbum – A Chama da 

Paz na América do Sul. 

5.135. Sessão ordinária do Pleno tem mais de 60 processos 
Além dos 66 processos relatados pelos conselheiros 
em sessão presencial do Pleno, realizada na manhã 
desta quarta-feira, 10 de novembro, o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, colocou em 
votação mais duas Proposições: 22/2021 e 23/2021. 
 
 

5.136. Receitas próprias dos municípios é tema de levantamento e 
orientação pelo TCE-MS 

A gestão das receitas próprias dos municípios do 
Estado é assunto de um levantamento que está 
sendo realizado pelo Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul, nas prefeituras municipais do Grupo I. 
Como se trata de um dever legal do agente público, a 
iniciativa do conselheiro Marcio Monteiro tem o 
objetivo de contribuir com soluções para a gestão 
eficiente das finanças dos municípios, sem a 

necessidade de elevar tributos, apenas melhorando a arrecadação própria. 

5.137. Conselheiros relatam 35 processos em sessões virtuais 
A pauta de votação das sessões virtuais da Primeira 
e Segunda Câmaras reuniu 35 processos referentes 
a ata de registro de preços, contratos administrativos, 
licitações, entre outros. Os processos foram relatados 
pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), entre os dias 08 e 
11 de novembro. O procurador-geral adjunto do 
Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de 

Oliveira Martins Júnior participou das duas sessões proferindo pareceres. 

5.138. Mais de cem processos são relatados em sessão do Tribunal 
Pleno 

Na 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno 
realizada na manhã desta quarta-feira, 17 de 
novembro, entre recursos ordinários, pedidos de 
revisão e contas de gestão, os conselheiros do 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6396/tce-ms-recebe-trabalho-inedito-do-grupo-acaba
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6398/sessao-ordinaria-do-pleno-tem-mais-de-60-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6399/receitas-proprias-dos-municipios-e-tema-de-levantamento-e-orientacao-pelo-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6399/receitas-proprias-dos-municipios-e-tema-de-levantamento-e-orientacao-pelo-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6400/conselheiros-relatam-35-processos-em-sessoes-virtuais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6405/mais-de-cem-processos-sao-relatados-em-sessao-do-tribunal-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6405/mais-de-cem-processos-sao-relatados-em-sessao-do-tribunal-pleno
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul relataram 106 processos. 
O presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, presidiu a sessão e o 
procurador-geral do MPC, José Aêdo Camilo, participou proferindo pareceres. 

5.139. TCE-MS e Governo do Estado estendem parceria para combate à 
corrupção 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, a 
Associação dos Municípios do Estado (Assomasul) e 
o Governo do Estado firmaram na manhã desta 
quarta-feira, 17 de novembro, um protocolo de 
intenções para a disseminação da cultura ética nos 
municípios e a capacitação de agentes públicos com 
o objetivo de fomentar a integridade e a gestão de 
riscos. O protocolo faz parte das ações para o 

desenvolvimento do Programa de Integridade Municipal (PIM) e da segunda fase do 
Programa MS de Integridade, lançados pelo Governo do Estado. 

5.140. Importância do financiamento do Fonplata é tema de debates 
A pauta dos debates do terceiro Webinar 
Internacional realizado pelo Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do Prata, em parceria 
com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
do Sul (TCE-MS), trouxe a relevância dos créditos 
concedidos pelo Fonplata aos países que fazem 
parte do Tratado da Bacia do Prata – Brasil, 
Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Os 

financiamentos têm como finalidade promover o desenvolvimento harmônico e 
inclusivo para contribuir na redução das desigualdades socioeconômicas. 

5.141. Presidente eleito da Atricon visita TCE-MS 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, recebeu 
na manhã desta quarta-feira (24/11) a visita do 
presidente eleito da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro 
Cezar Miola (TCE-RS), e do presidente eleito do 
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e atual 
vice-presidente, conselheiro Alexandre Postal. 

5.142. Pleno do TCE-MS tem mais de cem processos na pauta 
Na sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada na 
manhã desta quarta-feira, 24 de novembro, os 
conselheiros relataram 102 processos entre 
recursos ordinários, pedidos de revisão, contas de 
gestão, embargos de declaração e uma consulta. 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das 
Neves, colocou em votação a Proposição n. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6407/tce-ms-e-governo-do-estado-estendem-parceria-para-combate-a-corrupcao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6407/tce-ms-e-governo-do-estado-estendem-parceria-para-combate-a-corrupcao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6412/importancia-do-financiamento-do-fonplata-e-tema-de-debates
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6414/presidente-eleito-da-atricon-visita-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6415/pleno-do-tce-ms-tem-mais-de-cem-processos-na-pauta
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24/2021, que trata da homologação da inclusão da Unidade Gestora - UG “Fundo 
Estadual de Microcrédito (FEM)”, na lista de Unidades Jurisdicionadas, biênio 
2021/2022, Grupo V, de relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid. 

5.143. Comitê de Articulação para a efetividade da Política Educacional 
do Estado se reúne no TCE-MS 

O Tribunal de Contas do Estado e o Governo de MS 
realizam na próxima segunda-feira, 29 de novembro, 
uma reunião que inaugura uma nova fase de 
atividades em prol da educação. O evento 
“Repactuação das Ações do Comitê de Articulação 
para a Efetividade da Política Educacional do Estado 
de Mato Grosso do Sul”, terá a presença de todos os 
membros e parceiros. 
 
 

5.144. Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS completa 3 mil edições 
Na semana em que o Diário Oficial Eletrônico do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
comemora 12 anos de criação, o veículo oficial de 
publicação e divulgação dos atos processuais e 
administrativos do TCE-MS, completa nesta quinta-
feira, 25 de novembro, a marca de três mil edições – 
DOE 3000. 

 

5.145. Sessões virtuais finalizam com 31 processos relatados 
Os processos referentes a ata de registro de preços, 
licitação prestação de contas e contrato 
administrativo, foram relatados pelos conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 
em sessões virtuais da Primeira e Segunda Câmaras, 
que ocorreram nesta semana, entre os dias 22 e 25 
de novembro. 
O procurador-geral adjunto do Ministério Público de 
Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins 

Júnior participou das duas sessões proferindo pareceres. 

5.146. TCE-MS investe em educação a distância e chega a 10 mil 
inscritos só em 2021 

A Escola Superior de Controle Externo de Mato 
Grosso do Sul (Escoex) chega à marca de 10 mil 
inscritos, somente em 2021, nos cursos de 
capacitação ofertados pela instituição. Em meio a 
uma pandemia que impôs o distanciamento social à 
população, a Escola teve no ensino à distância um 
forte aliado na missão de capacitar e profissionalizar 
jurisdicionados, servidores e a sociedade em geral 
sobre o bom uso do dinheiro público. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6416/comite-de-articulacao-para-a-efetividade-da-politica-educacional-do-estado-se-reune-na-segunda-feira-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6416/comite-de-articulacao-para-a-efetividade-da-politica-educacional-do-estado-se-reune-na-segunda-feira-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6419/diario-oficial-eletronico-do-tce-ms-completa-3-mil-edicoes
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6420/sessoes-virtuais-finalizam-com-31-processos-relatados
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6422/tce-ms-investe-em-educacao-a-distancia-e-chega-a-10-mil-inscritos-so-em-2021
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6422/tce-ms-investe-em-educacao-a-distancia-e-chega-a-10-mil-inscritos-so-em-2021
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5.147. Comitê faz reunião para repactuação de ações na Educação do 
Estado 

O evento realizado na manhã desta segunda-feira, 
29 de novembro, no Plenário Conselheira Celina 
Martins Jallad, teve como tema, “Repactuação das 
Ações do CAEPE - Comitê de Articulação para a 
Efetividade da Política Educacional do Estado de 
Mato Grosso do Sul”. Fruto da parceria entre o 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul e o Governo do Estado de MS, a reunião marca 

o início da nova fase de atividades para definir estratégias e diretrizes nas ações 
educacionais no âmbito estadual. 

5.148. TCE orienta jurisdicionados sobre cadastro prévio para 
prestação de contas 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul divulga 
vídeo tutorial com o passo a passo para a realização 
do cadastro dos responsáveis pelas Unidades 
Gestoras e demais usuários no sistema e-CJUR, 
conforme disposto na Resolução TCE/MS nº 
65/2017. O vídeo disponível no Portal do 
Jurisdicionado, no site do TCE-MS, nos links: 
http://www.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado/ e 

https://www.youtube.com/watch?v=nVOD7b_ht_M. 
 

5.149. TCE-MS realiza sessões virtuais das Câmaras e do Pleno 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul relataram 193 processos em 
sessões virtuais das Câmaras e do Tribunal Pleno, 
realizadas nesta semana, entre os dias 29 de 
novembro e 02 de dezembro. 

Os processos relatados são referentes a 
licitações, recursos ordinários, atas de registro de 
preços, prestação de contas de gestão, contratos 

administrativos e uma consulta. 

5.150. TCE-MS orienta jurisdicionados sobre cálculo da Relação de 
Despesas e Receitas 

O Diário Oficial – DOE 3008, do Tribunal de Contas 
de Mato Grosso do Sul trouxe nesta segunda-feira, 
06 de dezembro, a Orientação Técnica aos 
Jurisdicionados, OTJ-TCE-MS n. 03/2021, que trata 
de critérios e procedimentos a serem adotados para 
o cálculo da Relação das Despesas Correntes e 
Receitas Correntes, de acordo com o Art. 167-A da 
Constituição Federal/88. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6425/comite-faz-reuniao-para-repactuacao-de-acoes-na-educacao-do-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6425/comite-faz-reuniao-para-repactuacao-de-acoes-na-educacao-do-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6427/tce-orienta-jurisdicionados-sobre-cadastro-previo-para-prestacao-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6427/tce-orienta-jurisdicionados-sobre-cadastro-previo-para-prestacao-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado/
https://www.youtube.com/watch?v=nVOD7b_ht_M
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6430/tce-ms-realiza-sessoes-virtuais-das-camaras-e-do-pleno
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6433/tce-ms-orienta-jurisdicionados-sobre-calculo-da-relacao-de-despesas-e-receitas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6433/tce-ms-orienta-jurisdicionados-sobre-calculo-da-relacao-de-despesas-e-receitas
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5.151. Orientação Técnica define sobre registros contábeis de recursos 
de emendas parlamentares 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul publicou a OTJ-TCE/MS n. 04/2021 que dispõe 
sobre orientações e procedimentos a serem 
adotados quanto aos registros contábeis da 
execução orçamentária com recursos provenientes 
de emendas parlamentares individuais e de 
bancada, bem como à identificação da informação 
na prestação de contas anual, aplicável no âmbito 
Municipal. 

5.152. Novos modelos do Parecer Técnico do Controle Interno estão 
disponíveis no site do TCE-MS 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul informa aos jurisdicionados que já estão 
disponíveis no site oficial do órgão, os novos 
modelos da peça obrigatória denominada: "Parecer 
Técnico do Controle Interno". O preenchimento da 
peça é necessário para que os gestores públicos 
realizem as Prestações de Contas Anuais de 
Governo e de Gestão, exercício de 2021, no âmbito 

municipal e estadual. 
 

5.153. Sessões virtuais têm mais de 300 processos na pauta 
As sessões virtuais das Câmaras e do Pleno que 
ocorreram nesta semana, entre os dias 6 e 9 de 
dezembro, foram finalizadas nesta quinta-feira com 
318 processos. Os conselheiros relataram processos 
referentes a licitações, recursos ordinários, atas de 
registro de preços, prestação de contas de gestão, 
contratos administrativos, consulta e pedidos de 
revisão. 

5.154. TCE-MS realiza última sessão do Pleno Presencial de 2021 
Na última Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 
2021, realizada na manhã desta quarta-feira, 15 de 
dezembro, os conselheiros relataram 40 processos 
referentes a pedidos de revisão, recursos ordinários, 
contas de gestão, entre outros. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6434/orientacao-tecnica-define-sobre-registros-contabeis-de-recursos-de-emendas-parlamentares
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6434/orientacao-tecnica-define-sobre-registros-contabeis-de-recursos-de-emendas-parlamentares
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6437/novos-modelos-do-parecer-tecnico-do-controle-interno-estao-disponiveis-no-site-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6437/novos-modelos-do-parecer-tecnico-do-controle-interno-estao-disponiveis-no-site-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6441/sessoes-virtuais-tem-mais-de-300-processos-na-pauta
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6447/tce-ms-realiza-ultima-sessao-do-pleno-presencial-de-2021
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5.155. TCE-MS aprecia mais de 3 mil processos em 2021 
De acordo com o relatório da Diretoria das Sessões 
dos Colegiados, o Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul apreciou 3.904 processos em 
2021. Utilizando recursos da tecnologia da 
informação, as sessões das Câmaras e do Tribunal 
Pleno foram realizadas, em sua maioria, por meio da 
plataforma virtual, exceto as sessões do Pleno, que 
a partir do mês de agosto, voltaram também a ser 

realizadas no modo presencial. 

5.156. TCE divulga atualização do Manual de Peças Obrigatórias 
O Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul do dia 16 de dezembro de 2021 
traz uma Resolução (TCE-MS n°155) que atualiza o 
Manual de Peças Obrigatórias, com novos requisitos 
e prazos para a remessa de informações e 
documentos ao TCE-MS, na parte que trata dos atos 
de concessão de benefícios de natureza 

previdenciária. 

5.157. TCE-MS finaliza 2021 com grandes avanços 
Com celeridade, eficiência, transparência e 
segurança, o Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul conclui o ano de 2021 com um 
balanço positivo em suas atividades. Em meio à 
pandemia mundial da Covid-19, o êxito na 
fiscalização do dinheiro público é fruto da gestão do 
presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das 
Neves, juntamente com os demais conselheiros, na 
condução da Corte de Contas do Mato Grosso do 
Sul. 

5.158. TCE-MS entrega presentes da Campanha Natal Feliz 
Mais de dois mil presentes, arrecadados na 
Campanha Natal Feliz, realizada pelo Tribunal de 
Contas de Mato Grosso do Sul, foram entregues às 
instituições que atendem crianças e idosos e à 
moradores do bairro Cidade de Deus, em Campo 
Grande. 
A entrega dos presentes foi realizada no TCE-MS 
aos representantes das 13 instituições beneficiadas 

pelo chefe de gabinete da presidência da Corte de Contas, Saul Girotto Junior, que 
representou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, e 
distribuídos pelo cerimonial às crianças no bairro Cidade de Deus. 
 
  

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6448/tce-ms-aprecia-mais-de-3-mil-processos-em-2021
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6451/tce-divulga-atualizacao-do-manual-de-pecas-obrigatorias
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6452/tce-ms-finaliza-2021-com-grandes-avancos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6449/tce-ms-entrega-presentes-da-campanha-natal-feliz
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6. EVENTOS – 44 EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DO TCE-MS. 
 

 
 

19/01/21 
Tribunais de Contas e 
Ministério Público realizam 
Webinar pela Educação 

 
 

25/01/21 
Tribunal de Contas prestigia 
posse da nova administração 
do TJMS - TCE-MS  

 
 

26/01/21 
Presidente do TCE-MS 
prestigia posse de Paulo 
Corrêa no governo - TCE-MS  

 
 

01/02/21 

Conselheiro Ronaldo Chadid 
é homenageado por serviços 
prestados à justiça eleitoral - 
TCE-MS 

 

04/03/21 
Termo de recomendação 
ajuda municípios na 
recuperação de receitas 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6029/tribunais-de-contas-e-ministerio-publico-realizam-webinar-pela-educacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6029/tribunais-de-contas-e-ministerio-publico-realizam-webinar-pela-educacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6029/tribunais-de-contas-e-ministerio-publico-realizam-webinar-pela-educacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6033/tribunal-de-contas-prestigia-posse-da-nova-administracao-do-tjms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6033/tribunal-de-contas-prestigia-posse-da-nova-administracao-do-tjms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6033/tribunal-de-contas-prestigia-posse-da-nova-administracao-do-tjms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6034/presidente-do-tce-ms-prestigia-posse-de-paulo-correa-no-governo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6034/presidente-do-tce-ms-prestigia-posse-de-paulo-correa-no-governo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6034/presidente-do-tce-ms-prestigia-posse-de-paulo-correa-no-governo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6038/conselheiro-ronaldo-chadid-e-homenageado-por-servicos-prestados-a-justica-eleitoral
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6038/conselheiro-ronaldo-chadid-e-homenageado-por-servicos-prestados-a-justica-eleitoral
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6038/conselheiro-ronaldo-chadid-e-homenageado-por-servicos-prestados-a-justica-eleitoral
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6038/conselheiro-ronaldo-chadid-e-homenageado-por-servicos-prestados-a-justica-eleitoral
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6063/termo-de-recomendacao-ajuda-municipios-na-recuperacao-de-receitas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6063/termo-de-recomendacao-ajuda-municipios-na-recuperacao-de-receitas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6063/termo-de-recomendacao-ajuda-municipios-na-recuperacao-de-receitas
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04/03/21 

Corregedor ressalta a 
atuação do TCE-MS aos 
novos Promotores de Justiça 
Substitutos - TCE-MS 

 
 

15/03/21 
No Dia do Ouvidor TCE-MS 
participa do “Ouvidoria Day” - 
TCE-MS 

 
 

16/03/21 
Ouvidoria do TCE-MS 
participa de encontro 
nacional - TCE-MS 

 
 

06/04/21 

TCE-MS participa de reunião 
virtual de Escolas dos 
Tribunais de Contas - TCE-
MS  

 
 

12/04/21 

Reunião virtual apresenta 
Rede + Brasil aos Tribunais 
de Contas de todo o País - 
TCE-MS’ 

 

14/04/21 
Programa TCU+Cidades 
promove ciclo de webinários 
para gestores municipais 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6065/corregedor-ressalta-a-atuacao-do-tce-ms-aos-novos-promotores-de-justica-substitutos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6065/corregedor-ressalta-a-atuacao-do-tce-ms-aos-novos-promotores-de-justica-substitutos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6065/corregedor-ressalta-a-atuacao-do-tce-ms-aos-novos-promotores-de-justica-substitutos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6065/corregedor-ressalta-a-atuacao-do-tce-ms-aos-novos-promotores-de-justica-substitutos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6076/no-dia-do-ouvidor-tce-ms-participa-do-ouvidoria-day
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6076/no-dia-do-ouvidor-tce-ms-participa-do-ouvidoria-day
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6076/no-dia-do-ouvidor-tce-ms-participa-do-ouvidoria-day
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6078/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-encontro-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6078/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-encontro-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6078/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-encontro-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6103/tce-ms-participa-de-reuniao-virtual-de-escolas-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6103/tce-ms-participa-de-reuniao-virtual-de-escolas-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6103/tce-ms-participa-de-reuniao-virtual-de-escolas-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6103/tce-ms-participa-de-reuniao-virtual-de-escolas-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6112/reuniao-virtual-apresenta-rede-brasil-aos-tribunais-de-contas-de-todo-o-pais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6112/reuniao-virtual-apresenta-rede-brasil-aos-tribunais-de-contas-de-todo-o-pais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6112/reuniao-virtual-apresenta-rede-brasil-aos-tribunais-de-contas-de-todo-o-pais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6112/reuniao-virtual-apresenta-rede-brasil-aos-tribunais-de-contas-de-todo-o-pais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6117/programa-tcu-cidades-promove-ciclo-de-webinarios-para-gestores-municipais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6117/programa-tcu-cidades-promove-ciclo-de-webinarios-para-gestores-municipais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6117/programa-tcu-cidades-promove-ciclo-de-webinarios-para-gestores-municipais
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15/04/21 

CNPTC lança hotsite que 
reúne informações de todo 
país sobre a vacinação 
contra COVID-19 

 
 

16/04/21 

Live “Falando de 
Contabilidade” vai abordar 
requisitos mínimos de 
sistemas 

 
 

30/04/21 

Em palestra virtual, 
Conselheiro Ronaldo Chadid 
aborda sobre Controle 
Externo dos Tribunais de 
Contas - TCE-MS 

 

14/05/21 
IRB e CNPTC divulgam 
dados nacionais sobre 
teletrabalho - TCE-MS  

 
  

 
 

18/05/21 

Programa Nacional de 
Prevenção à Corrupção será 
lançado em live no dia 20 de 
maio - TCE-MS  

 
 

24/05/21 

Seminário Técnico do PNPC 
orienta gestores públicos 
para uso do Sistema e-
Prevenção - TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6123/cnptc-lanca-hotsite-que-reune-informacoes-de-todo-pais-sobre-a-vacinacao-contra-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6123/cnptc-lanca-hotsite-que-reune-informacoes-de-todo-pais-sobre-a-vacinacao-contra-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6123/cnptc-lanca-hotsite-que-reune-informacoes-de-todo-pais-sobre-a-vacinacao-contra-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6123/cnptc-lanca-hotsite-que-reune-informacoes-de-todo-pais-sobre-a-vacinacao-contra-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6125/live-falando-de-contabilidade-vai-abordar-requisitos-minimos-de-sistemas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6125/live-falando-de-contabilidade-vai-abordar-requisitos-minimos-de-sistemas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6125/live-falando-de-contabilidade-vai-abordar-requisitos-minimos-de-sistemas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6125/live-falando-de-contabilidade-vai-abordar-requisitos-minimos-de-sistemas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6142/em-palestra-virtual-conselheiro-ronaldo-chadid-aborda-sobre-controle-externo-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6142/em-palestra-virtual-conselheiro-ronaldo-chadid-aborda-sobre-controle-externo-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6142/em-palestra-virtual-conselheiro-ronaldo-chadid-aborda-sobre-controle-externo-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6142/em-palestra-virtual-conselheiro-ronaldo-chadid-aborda-sobre-controle-externo-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6142/em-palestra-virtual-conselheiro-ronaldo-chadid-aborda-sobre-controle-externo-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6157/irb-e-cnptc-divulgam-dados-nacionais-sobre-teletrabalho
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6157/irb-e-cnptc-divulgam-dados-nacionais-sobre-teletrabalho
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6157/irb-e-cnptc-divulgam-dados-nacionais-sobre-teletrabalho
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6161/programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-sera-lancado-em-live-no-dia-20-de-maio
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6161/programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-sera-lancado-em-live-no-dia-20-de-maio
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6161/programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-sera-lancado-em-live-no-dia-20-de-maio
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6161/programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-sera-lancado-em-live-no-dia-20-de-maio
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6167/seminario-tecnico-do-pnpc-orienta-gestores-publicos-para-uso-do-sistema-e-prevencao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6167/seminario-tecnico-do-pnpc-orienta-gestores-publicos-para-uso-do-sistema-e-prevencao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6167/seminario-tecnico-do-pnpc-orienta-gestores-publicos-para-uso-do-sistema-e-prevencao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6167/seminario-tecnico-do-pnpc-orienta-gestores-publicos-para-uso-do-sistema-e-prevencao
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25/05/21 

 
TCE-MS apoia iniciativa da 
Assembleia Legislativa sobre 
consolidação de leis 
estaduais - TCE-MS 

 

26/05/21 
IV Semana da Avaliação em 
Escolas de Governo será 
realizada on-line - TCE-MS  

 

 
 

27/05/21 
PNPC será lançado dia 
primeiro de junho em MS - 
TCE-MS 

 

31/05/21 
Conselheiro do TCE-MS faz 
palestra em Simpósio 
Nacional - TCE-MS 

 

 
 

01/06/21 
Rede de Controle lança 
sistema e-Prevenção no 
Estado - TCE-MS 

 
 

07/06/21 

Hotsite dos Tribunais de 
Contas divulga dados 
inéditos sobre a vacinação 
da COVID-19 no Brasil - 
TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6169/tce-ms-apoia-iniciativa-da-assembleia-legislativa-sobre-consolidacao-de-leis-estaduais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6169/tce-ms-apoia-iniciativa-da-assembleia-legislativa-sobre-consolidacao-de-leis-estaduais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6169/tce-ms-apoia-iniciativa-da-assembleia-legislativa-sobre-consolidacao-de-leis-estaduais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6169/tce-ms-apoia-iniciativa-da-assembleia-legislativa-sobre-consolidacao-de-leis-estaduais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6170/iv-semana-da-avaliacao-em-escolas-de-governo-sera-realizada-on-line
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6170/iv-semana-da-avaliacao-em-escolas-de-governo-sera-realizada-on-line
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6170/iv-semana-da-avaliacao-em-escolas-de-governo-sera-realizada-on-line
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6173/pnpc-sera-lancado-dia-primeiro-de-junho-em-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6173/pnpc-sera-lancado-dia-primeiro-de-junho-em-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6173/pnpc-sera-lancado-dia-primeiro-de-junho-em-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6180/conselheiro-do-tce-ms-faz-palestra-em-simposio-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6180/conselheiro-do-tce-ms-faz-palestra-em-simposio-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6180/conselheiro-do-tce-ms-faz-palestra-em-simposio-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6181/rede-de-controle-lanca-sistema-e-prevencao-no-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6181/rede-de-controle-lanca-sistema-e-prevencao-no-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6181/rede-de-controle-lanca-sistema-e-prevencao-no-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6187/hotsite-dos-tribunais-de-contas-divulga-dados-ineditos-sobre-a-vacinacao-da-covid-19-no-brasil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6187/hotsite-dos-tribunais-de-contas-divulga-dados-ineditos-sobre-a-vacinacao-da-covid-19-no-brasil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6187/hotsite-dos-tribunais-de-contas-divulga-dados-ineditos-sobre-a-vacinacao-da-covid-19-no-brasil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6187/hotsite-dos-tribunais-de-contas-divulga-dados-ineditos-sobre-a-vacinacao-da-covid-19-no-brasil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6187/hotsite-dos-tribunais-de-contas-divulga-dados-ineditos-sobre-a-vacinacao-da-covid-19-no-brasil
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15/06/21 
Curso sobre a nova Lei de 
Licitações chega à 2ª turma - 
TCE-MS 

 
 

17/06/21 

Jornal Hoje destaca 
levantamento do CTE-IRB 
sobre situação das escolas 
públicas - TCE-MS 

 
 

30/06/21 

Live apresenta resultados de 
logística reversa de 
embalagens no MS - TCE-
MS  

 
 

16/07/21 

Presidente do Tribunal de 
Contas prestigia posse de 
Superintendente da PF - 
TCE-MS 

 
 

10/09/21 
Ouvidoria do TCE-MS 
participa de webinário 

 
 

15/09/21 
Resolução pacífica de 
Conflitos é tema de live de 
Ouvidorias 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6193/curso-sobre-a-nova-lei-de-licitacoes-chega-a-2-turma
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6193/curso-sobre-a-nova-lei-de-licitacoes-chega-a-2-turma
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6193/curso-sobre-a-nova-lei-de-licitacoes-chega-a-2-turma
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6201/jornal-hoje-destaca-levantamento-do-cte-irb-sobre-situacao-das-escolas-publicas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6201/jornal-hoje-destaca-levantamento-do-cte-irb-sobre-situacao-das-escolas-publicas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6201/jornal-hoje-destaca-levantamento-do-cte-irb-sobre-situacao-das-escolas-publicas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6201/jornal-hoje-destaca-levantamento-do-cte-irb-sobre-situacao-das-escolas-publicas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6217/live-apresenta-resultados-de-logistica-reversa-de-embalagens-no-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6217/live-apresenta-resultados-de-logistica-reversa-de-embalagens-no-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6217/live-apresenta-resultados-de-logistica-reversa-de-embalagens-no-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6217/live-apresenta-resultados-de-logistica-reversa-de-embalagens-no-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6242/presidente-do-tribunal-de-contas-prestigia-posse-de-superintendente-da-pf
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6242/presidente-do-tribunal-de-contas-prestigia-posse-de-superintendente-da-pf
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6242/presidente-do-tribunal-de-contas-prestigia-posse-de-superintendente-da-pf
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6242/presidente-do-tribunal-de-contas-prestigia-posse-de-superintendente-da-pf
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6310/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-webinario
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6310/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-webinario
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6320/resolucao-pacifica-de-conflitos-e-tema-de-live-de-ouvidorias
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6320/resolucao-pacifica-de-conflitos-e-tema-de-live-de-ouvidorias
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6320/resolucao-pacifica-de-conflitos-e-tema-de-live-de-ouvidorias
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24/09/21 
Inscrições para o Concurso 
nacional de Fotografias da 
Rede Nacional de Ouvidorias 

 
 

27/09/21 
Ouvidoria do TCE-MS dá 
contribuição em encontro 
técnico 

 
 

28/09/21 
TCE-MS prestigia 
lançamento do site Aquário 
Transparente 

 
 

29/09/21 
TCE-MS participa de 
Encontro Nacional de 
Corregedorias e Ouvidorias 

 
 

04/10/21 

TCE-MS participa de aula 
inaugural de Escola do 
Legislativo em Nova 
Andradina 

 
 

05/10/21 
Ouvidoria do TCE-MS 
participa de Webinário 
comemorativo 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6333/inscricoes-para-concurso-nacional-de-fotografias-encerram-hoje
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6333/inscricoes-para-concurso-nacional-de-fotografias-encerram-hoje
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6333/inscricoes-para-concurso-nacional-de-fotografias-encerram-hoje
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6335/ouvidoria-do-tce-ms-da-contribuicao-em-encontro-tecnico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6335/ouvidoria-do-tce-ms-da-contribuicao-em-encontro-tecnico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6335/ouvidoria-do-tce-ms-da-contribuicao-em-encontro-tecnico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6337/tce-ms-prestigia-lancamento-de-site-aquario-transparente
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6337/tce-ms-prestigia-lancamento-de-site-aquario-transparente
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6337/tce-ms-prestigia-lancamento-de-site-aquario-transparente
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6339/tce-ms-participa-de-encontro-nacional-de-corregedorias-e-ouvidorias
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6339/tce-ms-participa-de-encontro-nacional-de-corregedorias-e-ouvidorias
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6339/tce-ms-participa-de-encontro-nacional-de-corregedorias-e-ouvidorias
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6346/tce-ms-participa-de-aula-inaugural-de-escola-do-legislativo-em-nova-andradina
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6346/tce-ms-participa-de-aula-inaugural-de-escola-do-legislativo-em-nova-andradina
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6346/tce-ms-participa-de-aula-inaugural-de-escola-do-legislativo-em-nova-andradina
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6346/tce-ms-participa-de-aula-inaugural-de-escola-do-legislativo-em-nova-andradina
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6348/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-webinario-comemorativo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6348/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-webinario-comemorativo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6348/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-webinario-comemorativo
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18/10/21 
Ministro do TCU faz palestra 
sobre Nova Lei de Licitações 

 
 

21/10/21 
Corregedor-geral do TCE-
MS faz palestra na 5ª edição 
do EIGEDIN 

 
 

25/10/21 
Conselheiro Ronaldo Chadid 
faz palestra sobre 
Governança Pública 

 
 

09/11/21 
TCE-MS participa de evento 
nacional do CONSAD 

 
 

16/11/21 

TCE-MS participa amanhã 
de lançamento de nova 
etapa de Programa MS 
Integridade 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6366/ministro-do-tcu-faz-palestra-sobre-a-nova-lei-de-licitacoes
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6366/ministro-do-tcu-faz-palestra-sobre-a-nova-lei-de-licitacoes
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6371/corregedor-geral-do-tce-ms-faz-palestra-na-5-edicao-do-eigedin
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6371/corregedor-geral-do-tce-ms-faz-palestra-na-5-edicao-do-eigedin
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6371/corregedor-geral-do-tce-ms-faz-palestra-na-5-edicao-do-eigedin
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6376/conselheiro-ronaldo-chadid-faz-palestra-sobre-governanca-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6376/conselheiro-ronaldo-chadid-faz-palestra-sobre-governanca-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6376/conselheiro-ronaldo-chadid-faz-palestra-sobre-governanca-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6397/tce-ms-participa-de-evento-nacional-do-consad
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6397/tce-ms-participa-de-evento-nacional-do-consad
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6402/tce-ms-participa-amanha-de-lancamento-de-nova-etapa-de-programa-ms-integridade
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6402/tce-ms-participa-amanha-de-lancamento-de-nova-etapa-de-programa-ms-integridade
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6402/tce-ms-participa-amanha-de-lancamento-de-nova-etapa-de-programa-ms-integridade
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6402/tce-ms-participa-amanha-de-lancamento-de-nova-etapa-de-programa-ms-integridade
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16/11/21 
TCE-MS marca presença no 
2º Congresso Internacional 
dos Tribunais de Contas 

 
 

17/11/21 
TCE-MS e Governo do 
Estado estendem parceria 
para combate à corrupção 

 
 

19/11/21 
Webinar reúne especialistas 
em infraestrutura 

 
 

06/12/21 
Presidente do TCE-MS 
recebe a Ordem do Mérito 
Judiciário do TJMS 

 
  

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6403/tce-ms-marca-presenca-no-2-congresso-internacional-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6403/tce-ms-marca-presenca-no-2-congresso-internacional-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6403/tce-ms-marca-presenca-no-2-congresso-internacional-dos-tribunais-de-contas
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6407/tce-ms-e-governo-do-estado-estendem-parceria-para-combate-a-corrupcao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6407/tce-ms-e-governo-do-estado-estendem-parceria-para-combate-a-corrupcao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6407/tce-ms-e-governo-do-estado-estendem-parceria-para-combate-a-corrupcao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6410/webinar-reune-especialistas-em-infraestrutura-na-proxima-segunda-feira
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6410/webinar-reune-especialistas-em-infraestrutura-na-proxima-segunda-feira
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6432/presidente-do-tce-ms-recebe-a-ordem-do-merito-judiciario-do-tjms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6432/presidente-do-tce-ms-recebe-a-ordem-do-merito-judiciario-do-tjms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6432/presidente-do-tce-ms-recebe-a-ordem-do-merito-judiciario-do-tjms
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7. CAPACITAÇÃO – 59 CAPACITAÇÕES MINISTRADAS EM 2021. 
 

Clique no link para maiores informações! 
 

 
 

02/01/2021 
Escoex investe na capacitação dos 
gestores em 2021 - TCE-MS 

 
 

12/01/2021 
TCE-MS inicia 2021 com a oferta 
de diversos cursos para gestores 
públicos - TCE-MS 

 
 

18/01/2021 
Gestão de resíduos sólidos é tema 
de curso do TCE-MS - TCE-MS 

 
 

21/01/2021 
TCE capacita gestores para 
remessa eletrônica de documentos 
da Educação - TCE-MS 

 
 

01/02/2021 
Curso do TCE-MS destaca 
importância do controle social - 
TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6015/escoex-investe-na-capacitacao-dos-gestores-em-2021
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6015/escoex-investe-na-capacitacao-dos-gestores-em-2021
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6023/tce-ms-inicia-2021-com-a-oferta-de-diversos-cursos-para-gestores-publicos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6023/tce-ms-inicia-2021-com-a-oferta-de-diversos-cursos-para-gestores-publicos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6023/tce-ms-inicia-2021-com-a-oferta-de-diversos-cursos-para-gestores-publicos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6027/gestao-de-residuos-solidos-e-tema-de-curso-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6027/gestao-de-residuos-solidos-e-tema-de-curso-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6030/tce-capacita-gestores-para-remessa-eletronica-de-documentos-da-educacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6030/tce-capacita-gestores-para-remessa-eletronica-de-documentos-da-educacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6030/tce-capacita-gestores-para-remessa-eletronica-de-documentos-da-educacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6037/curso-do-tce-ms-destaca-importancia-do-controle-social
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6037/curso-do-tce-ms-destaca-importancia-do-controle-social
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6037/curso-do-tce-ms-destaca-importancia-do-controle-social
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08/02/2021 
TCE-MS capacita vereadores para 
o bom exercício do mandato - 
TCE-MS 

 
 

12/02/2021 
Tribunal capacita gestores para 
uso da plataforma TCE Digital - 
TCE-MS 

 
 

18/02/2021 
TCE-MS orienta gestores sobre 
Pregão Eletrônico - TCE-MS 

 
 

24/02/2021 
TCE-MS abre inscrições para 
curso sobre Plano Plurianual - 
TCE-MS 

 
 

02/03/2021 
Questões Complexas do Pregão 
Eletrônico é tema de curso no 
TCE-MS - TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6044/tce-ms-capacita-vereadores-para-o-bom-exercicio-do-mandato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6044/tce-ms-capacita-vereadores-para-o-bom-exercicio-do-mandato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6044/tce-ms-capacita-vereadores-para-o-bom-exercicio-do-mandato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6051/tribunal-capacita-gestores-para-uso-da-plataforma-tce-digital
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6051/tribunal-capacita-gestores-para-uso-da-plataforma-tce-digital
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6051/tribunal-capacita-gestores-para-uso-da-plataforma-tce-digital
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6052/tce-ms-orienta-gestores-sobre-pregao-eletronico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6052/tce-ms-orienta-gestores-sobre-pregao-eletronico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6055/tce-ms-abre-inscricoes-para-curso-sobre-plano-plurianual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6055/tce-ms-abre-inscricoes-para-curso-sobre-plano-plurianual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6055/tce-ms-abre-inscricoes-para-curso-sobre-plano-plurianual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6062/questoes-complexas-do-pregao-eletronico-e-tema-de-curso-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6062/questoes-complexas-do-pregao-eletronico-e-tema-de-curso-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6062/questoes-complexas-do-pregao-eletronico-e-tema-de-curso-no-tce-ms


 
  
 
 

 68 

 
 

15/03/2021 
Controle Social das Políticas 
Públicas é tema de EAD - TCE-MS 

 
 

26/03/2021 
Treinamento Pentaho Data 
Integration está disponível para 
servidores do TCE-MS - TCE-MS 

 
 

29/03/2021 
Abertas inscrições para o curso 
EAD Transporte Escolar - TCE-MS 

 
 

30/03/2021 
“O devido processo legal perante o 
TCE-MS” é tema de curso - TCE-
MS 

 
 

01/04/2021 
Tribunal de Contas oferece curso 
aos servidores da Câmara 
Municipal de CG - TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6077/controle-social-das-politicas-publicas-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6077/controle-social-das-politicas-publicas-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6088/treinamento-pentaho-data-integration-esta-disponivel-para-servidores-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6088/treinamento-pentaho-data-integration-esta-disponivel-para-servidores-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6088/treinamento-pentaho-data-integration-esta-disponivel-para-servidores-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6090/abertas-inscricoes-para-o-curso-ead-transporte-escolar
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6090/abertas-inscricoes-para-o-curso-ead-transporte-escolar
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6095/o-devido-processo-legal-perante-o-tce-ms-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6095/o-devido-processo-legal-perante-o-tce-ms-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6095/o-devido-processo-legal-perante-o-tce-ms-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6101/tribunal-de-contas-oferece-curso-aos-servidores-da-camara-municipal-de-cg
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6101/tribunal-de-contas-oferece-curso-aos-servidores-da-camara-municipal-de-cg
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6101/tribunal-de-contas-oferece-curso-aos-servidores-da-camara-municipal-de-cg


 
  
 
 

 69 

 
 

05/04/2021 
TCE-MS promove capacitação 
sobre Orçamento Público - TCE-
MS 

 
 

07/04/2021 
Planejamento Estratégico ao TAG 
do Transporte Público é tema de 
curso - TCE-MS 

 
 

08/04/2021 
Auditoria - Uma Visão Geral ao 
TAG do Transporte Público de CG 
é tema de EAD - TCE-MS 

 
 

08/04/2021 
TCE-MS abre inscrições para EAD 
Introdução ao Lean Office - TCE-
MS 

 
 

12/04/2021 
TCE-MS promove aos servidores 
palestra sobre Educação 
Financeira - TCE-MS 

 
 

19/04/2021 
Abertas as inscrições para o curso 
Excel Básico - TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6102/tce-ms-promove-capacitacao-sobre-orcamento-publico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6102/tce-ms-promove-capacitacao-sobre-orcamento-publico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6102/tce-ms-promove-capacitacao-sobre-orcamento-publico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6104/planejamento-estrategico-ao-tag-do-transporte-publico-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6104/planejamento-estrategico-ao-tag-do-transporte-publico-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6104/planejamento-estrategico-ao-tag-do-transporte-publico-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6105/auditoria-uma-visao-geral-ao-tag-do-transporte-publico-de-cg-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6105/auditoria-uma-visao-geral-ao-tag-do-transporte-publico-de-cg-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6105/auditoria-uma-visao-geral-ao-tag-do-transporte-publico-de-cg-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6106/tce-ms-abre-inscricoes-para-ead-introducao-ao-lean-office
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6106/tce-ms-abre-inscricoes-para-ead-introducao-ao-lean-office
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6106/tce-ms-abre-inscricoes-para-ead-introducao-ao-lean-office
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6113/tce-ms-promove-aos-servidores-palestra-sobre-educacao-financeira
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6113/tce-ms-promove-aos-servidores-palestra-sobre-educacao-financeira
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6113/tce-ms-promove-aos-servidores-palestra-sobre-educacao-financeira
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6127/abertas-as-inscricoes-para-o-curso-excel-basico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6127/abertas-as-inscricoes-para-o-curso-excel-basico
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22/04/21 
TCE-MS disponibiliza aos 
servidores Plataforma Fórum 

 
 

22/04/2021 
Controle Interno dos 
Jurisdicionados é tema de curso - 
TCE-MS 

 
 

30/04/2021 
TCE-MS promove live sobre Plano 
de Ação do SIAFIC - TCE-MS 

 
 

04/05/2021 
Live do TCE-MS sobre SIAFIC 
teve a participação de todo o 
estado - TCE-MS 

 
 

11/05/2021 
Transparência na Gestão Pública é 
tema de curso no TCE-MS - TCE-
MS 

 

18/05/2021 
Abertas as inscrições para o EAD 
Alimentação Escolar - TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6129/tce-ms-disponibiliza-aos-servidores-plataforma-forum
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6129/tce-ms-disponibiliza-aos-servidores-plataforma-forum
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6130/controle-interno-dos-jurisdicionados-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6130/controle-interno-dos-jurisdicionados-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6130/controle-interno-dos-jurisdicionados-e-tema-de-curso
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6141/tce-ms-promove-live-sobre-plano-de-acao-do-siafic
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6141/tce-ms-promove-live-sobre-plano-de-acao-do-siafic
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6143/live-do-tce-ms-sobre-siafic-teve-a-participacao-de-todo-o-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6143/live-do-tce-ms-sobre-siafic-teve-a-participacao-de-todo-o-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6143/live-do-tce-ms-sobre-siafic-teve-a-participacao-de-todo-o-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6149/transparencia-na-gestao-publica-e-tema-de-curso-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6149/transparencia-na-gestao-publica-e-tema-de-curso-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6149/transparencia-na-gestao-publica-e-tema-de-curso-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6160/abertas-as-inscricoes-para-o-ead-alimentacao-escolar
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6160/abertas-as-inscricoes-para-o-ead-alimentacao-escolar
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27/05/2021 

Curso do TCE-MS aborda a 
importância do Controle Social na 
qualidade de vida da população - 
TCE-MS 

 
 

02/06/2021 
TCE-MS promove curso sobre 
aquisição de medicamentos - TCE-
MS 

 
 

18/06/2021 
TCE-MS investe em Ead para 
capacitação em meio à 
pandemia - TCE-MS 

 
 

22/06/2021 
Auditoria é tema de EAD - TCE-
MS 

 
 

05/07/21 
TCE-MS orienta gestores para 
uso de plataforma e-
PREVENÇÃO - TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6172/curso-do-tce-ms-aborda-a-importancia-do-controle-social-na-qualidade-de-vida-da-populacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6172/curso-do-tce-ms-aborda-a-importancia-do-controle-social-na-qualidade-de-vida-da-populacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6172/curso-do-tce-ms-aborda-a-importancia-do-controle-social-na-qualidade-de-vida-da-populacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6172/curso-do-tce-ms-aborda-a-importancia-do-controle-social-na-qualidade-de-vida-da-populacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6185/tce-ms-promove-curso-sobre-aquisicao-de-medicamentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6185/tce-ms-promove-curso-sobre-aquisicao-de-medicamentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6185/tce-ms-promove-curso-sobre-aquisicao-de-medicamentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6204/tce-ms-investe-em-ead-para-capacitacao-em-meio-a-pandemia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6204/tce-ms-investe-em-ead-para-capacitacao-em-meio-a-pandemia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6204/tce-ms-investe-em-ead-para-capacitacao-em-meio-a-pandemia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6206/auditoria-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6206/auditoria-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6226/tce-ms-orienta-gestores-para-uso-de-plataforma-e-prevencao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6226/tce-ms-orienta-gestores-para-uso-de-plataforma-e-prevencao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6226/tce-ms-orienta-gestores-para-uso-de-plataforma-e-prevencao
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05/07/21 
Seminário: “Tribunais de 
Contas: Os Desafios 
Contemporâneos” 

 
 

06/07/21 
Reequilíbrio Financeiro nas 
Contratações Públicas é tema 
de EAD - TCE-MS 

 
 

12/07/21 
TCE-MS promove capacitação 
sobre Plano Anual de Auditoria 
Interna - TCE-MS 

 
 

23/07/21 
TCE-MS disponibiliza curso 
EAD sobre credenciamento na 
saúde 

 
 

28/07/21 
Novo curso do TCE-MS é 
voltado à boa administração 
pública 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/5760/tce-ms-debate-impacto-da-pec-188-nos-tribunais-e-promove-lancamento-de-livro
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/5760/tce-ms-debate-impacto-da-pec-188-nos-tribunais-e-promove-lancamento-de-livro
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/5760/tce-ms-debate-impacto-da-pec-188-nos-tribunais-e-promove-lancamento-de-livro
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6118/reequilibrio-financeiro-nas-contratacoes-publicas-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6118/reequilibrio-financeiro-nas-contratacoes-publicas-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6118/reequilibrio-financeiro-nas-contratacoes-publicas-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6235/tce-ms-promove-capacitacao-sobre-plano-anual-de-auditoria-interna
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6235/tce-ms-promove-capacitacao-sobre-plano-anual-de-auditoria-interna
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6235/tce-ms-promove-capacitacao-sobre-plano-anual-de-auditoria-interna
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6252/tce-ms-disponibiliza-curso-ead-sobre-credenciamento-na-saude
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6252/tce-ms-disponibiliza-curso-ead-sobre-credenciamento-na-saude
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6252/tce-ms-disponibiliza-curso-ead-sobre-credenciamento-na-saude
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6253/novo-curso-do-tce-ms-e-voltado-a-boa-administracao-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6253/novo-curso-do-tce-ms-e-voltado-a-boa-administracao-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6253/novo-curso-do-tce-ms-e-voltado-a-boa-administracao-publica
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05/08/21 
TCE-MS realiza curso sobre Lei 
orçamentária Anual 

 
 

19/08/21 
TCE-MS oferece aos 
jurisdicionados curso sobre 
gestão tributária 

 
 

24/08/21 
Curso do TCE-MS aborda o 
papel do fiscal de contrato 

 
 

26/08/21 
TCE-MS capacita servidores 
para o uso Modulo LRF 

 
 

17/08/21 

TCE-MS promove palestra 
sobre correção de erros e 
omissões na escrituração 
contábil 

 
 

30/08/21 
Servidores conhecem novas 
ferramentas de trabalho no 
portal do TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6262/tce-ms-realiza-curso-sobre-lei-orcamentaria-anual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6262/tce-ms-realiza-curso-sobre-lei-orcamentaria-anual
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6283/tce-ms-oferece-a-jurisdicionados-curso-sobre-gestao-tributaria
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6283/tce-ms-oferece-a-jurisdicionados-curso-sobre-gestao-tributaria
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6283/tce-ms-oferece-a-jurisdicionados-curso-sobre-gestao-tributaria
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6289/curso-do-tce-ms-aborda-o-papel-do-fiscal-de-contrato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6289/curso-do-tce-ms-aborda-o-papel-do-fiscal-de-contrato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6292/tce-ms-capacita-servidores-para-o-uso-do-modulo-lrf
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6292/tce-ms-capacita-servidores-para-o-uso-do-modulo-lrf
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6296/tce-ms-promove-palestra-sobre-correcao-de-erros-e-omissoes-na-escrituracao-contabil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6296/tce-ms-promove-palestra-sobre-correcao-de-erros-e-omissoes-na-escrituracao-contabil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6296/tce-ms-promove-palestra-sobre-correcao-de-erros-e-omissoes-na-escrituracao-contabil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6296/tce-ms-promove-palestra-sobre-correcao-de-erros-e-omissoes-na-escrituracao-contabil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6297/servidores-conhecem-novas-ferramentas-de-trabalho-no-portal-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6297/servidores-conhecem-novas-ferramentas-de-trabalho-no-portal-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6297/servidores-conhecem-novas-ferramentas-de-trabalho-no-portal-do-tce-ms
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09/09/21 
TCE-MS abre inscrições para 
curso Gestão Arquivística de 
Documentos 

 
 

09/09/21 
Em live, TCE-MS orienta sobre 
correções na escrituração 
contábil 

 
 

13/09/21 
TCE-MS abre inscrições para o 
curso Gestão de Projetos 

 
 

28/09/21 
Controle social nas contas 
públicas é tema de EAD 

 
 

07/10/21 
Servidores do TCE-MS 
conhecem ferramentas de TI 
para o controle externo 

 

07/10/21 
Tribunal de Contas participa de 
palestra com gestores públicos 
do Estado 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6307/tce-ms-abre-inscricoes-para-curso-gestao-arquivistica-de-documentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6307/tce-ms-abre-inscricoes-para-curso-gestao-arquivistica-de-documentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6307/tce-ms-abre-inscricoes-para-curso-gestao-arquivistica-de-documentos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6308/em-live-tce-ms-orienta-sobre-correcoes-na-escrituracao-contabil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6308/em-live-tce-ms-orienta-sobre-correcoes-na-escrituracao-contabil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6308/em-live-tce-ms-orienta-sobre-correcoes-na-escrituracao-contabil
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6315/tce-ms-abre-inscricoes-para-o-curso-gestao-de-projetos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6315/tce-ms-abre-inscricoes-para-o-curso-gestao-de-projetos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6336/controle-social-nas-contas-publicas-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6336/controle-social-nas-contas-publicas-e-tema-de-ead
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6354/servidores-do-tce-ms-conhecem-ferramentas-de-ti-para-o-controle-externo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6354/servidores-do-tce-ms-conhecem-ferramentas-de-ti-para-o-controle-externo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6354/servidores-do-tce-ms-conhecem-ferramentas-de-ti-para-o-controle-externo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6355/tribunal-de-contas-participa-de-palestra-com-gestores-publicos-do-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6355/tribunal-de-contas-participa-de-palestra-com-gestores-publicos-do-estado
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6355/tribunal-de-contas-participa-de-palestra-com-gestores-publicos-do-estado
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13/10/21 
EAD capacita sobre a 
importância do Gestor do 
Contrato 

 
 

19/10/21 
TCE-MS oferece curso sobre a 
nova taxa de administração dos 
RPPS 

 
 

20/10/21 

TCE-MS capacita servidores 
para análise em prestação de 
contas de recursos destinados 
ao enfrentamento da COVID-19 

 
 

04/11/21 
TCE-MS capacita sobre 
governança, gestão e controle 
externo 

 
 

04/11/21 
TCE-MS reforça qualificação 
dos servidores em licitação 

 
 

05/11/21 

Servidores de gabinetes 
aprimoram conhecimento sobre 
cadastro dos jurisdicionados em 
Sistemas do TCE-MS 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6360/ead-capacita-sobre-a-importancia-do-gestor-do-contrato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6360/ead-capacita-sobre-a-importancia-do-gestor-do-contrato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6360/ead-capacita-sobre-a-importancia-do-gestor-do-contrato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6367/tce-ms-oferece-curso-sobre-a-nova-taxa-de-administracao-dos-rpps
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6367/tce-ms-oferece-curso-sobre-a-nova-taxa-de-administracao-dos-rpps
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6367/tce-ms-oferece-curso-sobre-a-nova-taxa-de-administracao-dos-rpps
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6369/tce-ms-capacita-servidores-para-analise-em-prestacao-de-contas-de-recursos-destinados-ao-enfrentamento-da-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6369/tce-ms-capacita-servidores-para-analise-em-prestacao-de-contas-de-recursos-destinados-ao-enfrentamento-da-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6369/tce-ms-capacita-servidores-para-analise-em-prestacao-de-contas-de-recursos-destinados-ao-enfrentamento-da-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6369/tce-ms-capacita-servidores-para-analise-em-prestacao-de-contas-de-recursos-destinados-ao-enfrentamento-da-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6389/tce-ms-capacita-sobre-governanca-gestao-e-controle-externo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6389/tce-ms-capacita-sobre-governanca-gestao-e-controle-externo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6389/tce-ms-capacita-sobre-governanca-gestao-e-controle-externo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6390/tce-ms-reforca-qualificacao-dos-servidores
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6390/tce-ms-reforca-qualificacao-dos-servidores
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6392/servidores-de-gabinetes-aprimoram-conhecimento-sobre-cadastro-dos-jurisdicionados-em-sistemas-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6392/servidores-de-gabinetes-aprimoram-conhecimento-sobre-cadastro-dos-jurisdicionados-em-sistemas-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6392/servidores-de-gabinetes-aprimoram-conhecimento-sobre-cadastro-dos-jurisdicionados-em-sistemas-do-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6392/servidores-de-gabinetes-aprimoram-conhecimento-sobre-cadastro-dos-jurisdicionados-em-sistemas-do-tce-ms
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08/11/21 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
é tema de curso no TCE-MS 

 
 

08/11/21 
TCE-MS investe no treinamento 
de servidores para o 
mapeamento de processos 

 
 

09/12/21 

Servidores do TCE-MS 
aprimoram conhecimentos 
sobre as mudanças na 
contabilidade pública 

 
 

10/12/21 

Live sobre Orientações 
Técnicas aos jurisdicionados 
quanto as despesas e receitas 
correntes e emendas 
parlamentares 

 
 

Atenção: Todos os cursos EAD da ESCOEX estão disponíveis em: 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/EnsinoEAD 

  

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6393/lei-de-responsabilidade-fiscal-e-tema-de-curso-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6393/lei-de-responsabilidade-fiscal-e-tema-de-curso-no-tce-ms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6394/tce-ms-investe-no-treinamento-de-servidores-para-o-mapeamento-de-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6394/tce-ms-investe-no-treinamento-de-servidores-para-o-mapeamento-de-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6394/tce-ms-investe-no-treinamento-de-servidores-para-o-mapeamento-de-processos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6440/servidores-do-tce-ms-aprimoram-conhecimento-sobre-as-mudancas-na-contabilidade-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6440/servidores-do-tce-ms-aprimoram-conhecimento-sobre-as-mudancas-na-contabilidade-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6440/servidores-do-tce-ms-aprimoram-conhecimento-sobre-as-mudancas-na-contabilidade-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6440/servidores-do-tce-ms-aprimoram-conhecimento-sobre-as-mudancas-na-contabilidade-publica
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6444/tce-ms-faz-live-para-orientar-jurisdicionados
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6444/tce-ms-faz-live-para-orientar-jurisdicionados
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6444/tce-ms-faz-live-para-orientar-jurisdicionados
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6444/tce-ms-faz-live-para-orientar-jurisdicionados
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6444/tce-ms-faz-live-para-orientar-jurisdicionados
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/EnsinoEAD
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8. GESTÃO DE PESSOAS 
 
Dentre os compromissos assumidos pela gestão do Presidente Conselheiro Iran 
Coelho das Neves no biênio 2021-2022 verifica-se os valores voltados à ética, 
integridade, comprometimento, cooperação, entre outras que geram o engajamento 
com a governança, a qualidade e a capacitação. 

Como instrumento para o alcance desses valores e pilares do planejamento 
estratégico, a gestão estabeleceu o objetivo de capacitar e desenvolver as 
competências pessoais, técnicas e gerenciais, em especial de seus colaboradores, 
através da implantação do programa de capacitação e do processo de meritocracia. 

Em cumprimento a essa entrega, a alta administração do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul, promoveu várias ações, programas, cursos e 
campanhas com escopo de garantir a qualidade física, emocional e profissional de 
todos os agentes que colaboram com sua atuação. 

Importante destacar a atuação da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) junto 
aos servidores durante o período de home office devido à pandemia. 

Conheça as 74 principais ações realizadas pela SGP 

JANEIRO 
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FEVEREIRO 
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MARÇO 
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ABRIL 
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MAIO 
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JUNHO 
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JULHO 

  

 

 

AGOSTO 
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SETEMBRO 
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OUTUBRO 
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NOVEMBRO 
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DEZEMBRO 
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9. RESULTADOS PARA A SOCIEDADE 

9.1. Multas expedidas e impugnações deliberadas  
 
A atuação preventiva do TCE-MS no ano de 2021 teve como escopo o combate à 
corrupção e impediu um prejuízo de aproximadamente R$ 1.318.808,94 (um 
milhão, trezentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e noventa e quatro 
centavos) aos cofres públicos preservando assim o interesse do cidadão. 
Além das impugnações o TCE-MS multou em mais de R$ 2.690.018,32 (dois 
milhões, seiscentos e noventa mil, dezoito reais e trinta e dois centavos) fazendo 
com que o jurisdicionado repense sua conduta para com o 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TCE-MS - e-TCE (valores apresentados em 02/02/2022) 
  

R$ 1.318.808,94 

Valor total das impugnações no ano de 2021 

R$ 2.690.018,32 

Multas expedidas em 2021 
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9.2. Atos Normativos Expedidos 
 
Com intuito de garantir a segurança jurídica e bem orientar a atuação interna e externa 
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, junto ao Governo do Estado 
e Municípios pertencentes ao seu território, a gestão do TCE-MS expediu 42 Atos 
normativos em 2021, sendo:  

 
Fonte: sítio eletrônico do TCE-MS 

 

  

Portarias Resoluções

Total 24 18
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10. CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO TCE-MS 
 
O TCE-MS disponibiliza em seu site serviços para estimular a participação do cidadão 
e interação com os seus jurisdicionados. 
 
Clique nos títulos ou links para obter maiores informações. 
 

10.1. Portal do Cidadão 
O TCE-MS criou em 2020 o Portal do 
Cidadão, que é um instrumento para 
divulgar dados e informações da 
administração pública dos Municípios, 
Governo e do próprio Tribunal de 
Contas. Permite que a sociedade 
participe, formule consultas e 
denúncias, acompanhe e auxilie na 
fiscalização do uso correto do dinheiro 
público.  
Essa participação é uma forma de 
exercício do controle social, onde o 
cidadão pode acompanhar e verificar 
as ações da gestão pública, fazendo 
com que as necessidades da 
sociedade sejam atendidas de forma 

eficaz e eficiente. 

10.2. Carta de Serviços aos usuários do TCE-MS 
 

Publicada no site do TCE-MS em 05/11/2020 a 
Carta de Serviços ao Usuário do TCE-MS, além 
de cumprir a exigência da Lei Nº 13.460, de 
26/06/2017, regulamentada pelo Decreto 9.094, 
de 17/07/2017, e em consonância com o 
Decreto Nº 9.723, de 11/03/2019, a mesma 
disponibiliza aos jurisdicionados, e à sociedade 
em geral, informações sobre o TCE-MS e os 
serviços prestados pelo mesmo, horários e 
locais de atendimento, o que é necessário para 
acessar os serviços, entre outras informações. 
Com a publicação desta Carta, o TCE-MS 
avança em mais um importante passo no trajeto 
de contínuo aperfeiçoamento dos meios que 
tornam mais efetivo o cumprimento de suas 
responsabilidades constitucionais. 
  

http://www.tce.ms.gov.br/cidadao
http://www.tce.ms.gov.br/portal-services/files/arquivo/nome/15072/8e863c424d82db4674daaae02aa1de2a.pdf
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10.3. Redes sociais do TCE-MS 

 

Nas redes sociais TCE-MS o cidadão pode encontrar todas as informações do Órgão: 

 

 

https://www.facebook.com/tcemsoficial/  

 

https://twitter.com/tcemsoficial 

 

 

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

 

https://www.instagram.com/tribunaldeco
ntas/ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrjh
-HkNf2KDuhcYGQ8L2Og 

 
  

https://www.facebook.com/tcemsoficial/
https://twitter.com/tcemsoficial
https://www.linkedin.com/in/tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso-do-sul-782315b7/
https://www.linkedin.com/in/tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso-do-sul-782315b7/
https://www.linkedin.com/in/tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso-do-sul-782315b7/
https://www.instagram.com/tribunaldecontas/
https://www.instagram.com/tribunaldecontas/
https://www.youtube.com/channel/UCrjh-HkNf2KDuhcYGQ8L2Og
https://www.youtube.com/channel/UCrjh-HkNf2KDuhcYGQ8L2Og
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10.4. Demais serviços do TCE-MS 
 
No site do TCE-MS encontra-se uma gama de informações e serviços disponíveis. 
Abaixo conta algumas das informações que podem ser acessadas clicando nas 

imagens abaixo ou acessando O portal do TCE-MS em: http://www.tce.ms.gov.br/ 
 
 

 
 
Clique nas imagens abaixo para acessar! 
 

PRINCIPAIS SERVIÇOS 

    

  
  

  
 

 

   

 
NOTÍCIAS 

  

http://www.tce.ms.gov.br/
http://www.tce.ms.gov.br/ouvidoria/#!/sic
http://www.tce.ms.gov.br/denuncias
http://www.tce.ms.gov.br/ouvidoria/#!/
http://www.tce.ms.gov.br/transparencia/home
http://www.tce.ms.gov.br/agenda
http://www.tce.ms.gov.br/diario-oficial
http://www.tce.ms.gov.br/legislacao
http://www.tce.ms.gov.br/portaljurisprudencia#/
https://ww4.tce.ms.gov.br/tcedigital-protocolo/login
http://www.tce.ms.gov.br/corregedoria
http://www.mpc.ms.gov.br/home
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex
http://www.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado/
http://www.tce.ms.gov.br/relatorios-de-gestao
http://www.tce.ms.gov.br/portal-modernizacao/
http://www.tce.ms.gov.br/noticias
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11. 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 para o biênio 
2019-2020 firmou o compromisso de 
ampliar os avanços tecnológicos, 
aperfeiçoar programas de valorização 
do patrimônio humano através da 
meritocracia. 
Todos esses compromissos foram 
reassumidos no que tange ao biênio 
2021-2022. 
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. Clique no link para 
maiores informações! 
 

47 ARTIGOS PUBLICADOS EM 2021 
15/01/21 VACINA CONTRA COVID-19 É BEM PÚBLICO ESSENCIAL  

22/01/21 
A POLITIZAÇÃO DA PANDEMIA E O RISCO DE GRAVES ‘SEQUELAS 
SOCIAIS’ 

29/01/21 
AO EXPOR DIFERENTES ‘BRASIS’, PANDEMIA INCITA ENERGIA 
SOCIAL 

05/02/21 A RELEVÂNCIA DO TCE-MS NO CONTEXTO DA PANDEMIA  

12/02/21 UM DESAFIO GERACIONAL  

19/02/21 
O TCE-MS, A CRISE SANITÁRIA E A RESPONSABILIDADE 
PERMANENTE 

26/02/21 REDE DE CONTROLE DE MS INSPIRA PROGRAMA NACIONAL  

05/03/21 IGUALDADE DE GÊNERO É CONQUISTA EM CONSTRUÇÃO  

11/03/21 APOIO A PEQUENOS MUNICÍPIOS SERÁ DECISIVO APÓS COVID-19 

19/03/21 QUE PAPEL TEREMOS QUANDO A TRAGÉDIA VIRAR HISTÓRIA?  

25/03/21 DATA IMPÕE REFLETIR SOBRE OS RISCOS DO RADICALISMO  

09/04/21 CRISES HÍDRICAS SÃO ALERTA DE QUE ÁGUA É RECURSO FINITO 

16/04/21 VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA NÃO DISTINGUE CLASSE SOCIAL  

23/04/21 ESTRUTURA VIRTUAL A SERVIÇO DO CONTROLE EXTERNO EFICAZ  

30/04/21 
COM 14,3 MILHÕES SEM EMPREGO, DIFÍCIL FESTEJAR O DIA DO 
TRABALHO 

07/05/21 MPEs UNEM MS E MT EM DEFESA DO BIOMA  

14/05/21 
NÍVEL CRÍTICO DE REPRESAS PÕE EM ALERTA O SISTEMA 
ELÉTRICO 

21/05/21 TCE APOIA UNICEF PARA DETER EVASÃO ESCOLAR  

28/05/21 
TCE-MS E MPMS ALERTAM SOBRE CONTRAPARTIDAS A APOIO DA 
UNIÃO 

02/06/21 INFORMAÇÃO COMO ARMA CONTRA A CORRUPÇÃO  

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6026/vacina-contra-covid-19-e-bem-publico-essencial
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6031/a-politizacao-da-pandemia-e-o-risco-de-graves-sequelas-sociais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6031/a-politizacao-da-pandemia-e-o-risco-de-graves-sequelas-sociais
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6036/ao-expor-diferentes-brasis-pandemia-incita-energia-social
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6036/ao-expor-diferentes-brasis-pandemia-incita-energia-social
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6042/a-relevancia-do-tce-ms-no-contexto-da-pandemia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6050/um-desafio-geracional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6053/o-tce-ms-a-crise-sanitaria-e-a-responsabilidade-permanente
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6053/o-tce-ms-a-crise-sanitaria-e-a-responsabilidade-permanente
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6061/rede-de-controle-de-ms-inspira-programa-nacional
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6067/igualdade-de-genero-e-conquista-em-construcao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6072/apoio-a-pequenos-municipios-sera-decisivo-apos-covid-19
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6082/que-papel-teremos-quando-a-tragedia-virar-historia
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6087/data-impoe-refletir-sobre-os-riscos-do-radicalismo
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6107/crises-hidricas-sao-alerta-de-que-agua-e-recurso-finito
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6124/violencia-contra-a-crianca-nao-distingue-classe-social
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6131/estrutura-virtual-a-servico-do-controle-externo-eficaz
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6137/com-14-3-milhoes-sem-emprego-dificil-festejar-o-dia-do-trabalho
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6137/com-14-3-milhoes-sem-emprego-dificil-festejar-o-dia-do-trabalho
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6144/mpes-unem-ms-e-mt-em-defesa-do-bioma
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6155/nivel-critico-de-represas-poe-em-alerta-o-sistema-eletrico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6155/nivel-critico-de-represas-poe-em-alerta-o-sistema-eletrico
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6166/tce-apoia-unicef-para-deter-evasao-escolar
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6179/tce-ms-e-mpms-alertam-sobre-contrapartidas-a-apoio-da-uniao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6179/tce-ms-e-mpms-alertam-sobre-contrapartidas-a-apoio-da-uniao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6182/informacao-como-arma-contra-a-corrupcao
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11/06/21 TRABALHO INFANTIL DESAFIA E CONSTRANGE TODOS NÓS 

25/06/21 PANDEMIA EXPÕE E AGRAVA DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO  

02/07/21 RADICALISMO IDEOLÓGICO BLOQUEIA DIÁLOGO SENSATO  

09/07/21 PACTO PÕE MS NA VANGUARDA DA RECICLAGEM DE EMBALAGENS  

16/07/21 FOME NO BRASIL É DRAMA DIÁRIO DE 19,3 MILHÕES  

23/07/21 FESTAS CLANDESTINAS ‘CELEBRAM’ A MORTE 

30/07/21 EVENTO HISTÓRICO PERDEU OPORTUNIDADE ÚNICA  

06/08/21 POR UMA CULTURA DA PROTEÇÃO DE DADOS  

13/08/21 RECOMENDAÇÃO TCE-MPMS ALERTOU PARA ILEGALIDADE  

20/08/21  DEMOCRACIA EXIGE RESGATAR DIÁLOGO  

27/08/21          ÁGUA DE SUPERFÍCIE: O DESASTRE ALÉM DO FOGO  

03/09/21  RESTA TORCER POR UM 7 DE SETEMBRO PACÍFICO  

10/09/21 ORIENTAÇÃO DO TCE-MS VISA SANEAR LICITAÇÕES 

17/09/21 PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, UM DESAFIO DE TODOS 

24/09/21 SENSAÇÃO DE ALÍVIO NÁO DESCARTA CUIDADOS E SOLIDARIEDADE 

01/10/21 A ACESSIBILIDADE NA CONSTIRUIÇÃO 

07/10/21 44 ANOS DE CRIAÇÃO DO MS 

15/10/21  DEFICT DE TI DESAFIA PEQUENOS MUNICÍPIOS 

22/10/21 A RETOMADA DO ENSINO PRESENCIAL 

29/10/21 O FUTURO DO PLANETA EM DEBATE 

05/11/21 ESCALA EXIGE PACTO BINACIONAL 

12/11/21 RADICALISMO E VALORES REPUBLICANOS 

19/11/21 POR UMA CULTURA DA INTEGRIDADE 

26/11/21 INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO 

03/12/21 EDUCAÇÃO, DESAFIO DE TODOS 

10/12/21 ARTIGO TRAZ REFLEXÃO OPORTUNA 

17/12/21 UM ANO DE RESPOSTAS AOS DESAFIOS 

 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6192/trabalho-infantil-desafia-e-constrange-todos-nos
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6213/pandemia-expoe-e-agrava-desigualdades-na-educacao
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6222/radicalismo-ideologico-bloqueia-dialogo-sensato
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/artigos/detalhes/6230/pacto-poe-ms-na-vanguarda-da-reciclagem-de-embalagens
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