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VOTADA AUDITORIA DE DESEMPENHO 
OPERACIONAL NA EDUCAÇÃO

Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração 

em debate

 Os conselheiros TCE/MS e os membros Comissão 
de Modernização e Gestão debateram no dia 15 
de abril com os consultores da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), as diretrizes conceituais do Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). A reunião 
aconteceu no Plenário do TCE e teve como princi-
pal objetivo colher observações, questionamentos e 
sugestões visando a correção e o aprimoramento da 
proposta inicial do PCCR.
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  O relatório da primeira Auditoria 
de Desempenho Operacional 
promovida pelo TCE/MS foi votado 
e aprovado por unanimidade na 
sessão da 1ª Câmara da Corte de 
Contas, realizada no dia 14 de abril. 
A Auditoria avaliou o Projeto Especial 
da Formação Continuada em Língua 
Portuguesa para Professores nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e o 
conselheiro-relator, Osmar Ferreira 
Dutra, concluiu pela apresentação 
de 22 recomendações à Secretaria 
Estadual de Educação (SED/MS).
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Sessão histórica: 1ª Câmara vota 
relatório da auditoria operacional

Conselheiros e Comissão de Modernização durante reunião 
com a FGV
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 Cadastro funcional dos servidores
  O cadastro funcional é um dos prin-
cipais instrumentos de comunicação 
entre os servidores e a Divisão de Re-
cursos Humanos. É ele que traz infor-
mações fundamentais, como endereço, 
telefone, número de dependentes do 
servidor, cursos que ele fez ao longo 
de sua carreira, além de uma série de 
dados que facilitam o conhecimento do 
perfil de cada servidor.
  Mantenha as informações atua-
lizadas para evitar qualquer tipo de 
transtorno, sobretudo aos aposentados 
e pensionistas. 
  O requerimento para alteração de 
qualquer dado do cadastro deverá ser 
feito pelo próprio servidor e entregue 
na Divisão de Recursos Humanos.

  O conselheiro corregedor do TCE/
MS, Osmar Ferreira Dutra, recebeu no 
dia 17 de abril, na sede do Comando 
Geral da Polícia Militar de MS a “Me-
dalha Tiradentes”. Trata-se da mais 
elevada honraria da Polícia Militar, em 
homenagear personalidades e pessoas 
por relevantes serviços prestados à 
comunidade e ao Comando Geral. Na 
mesma solenidade, o governador An-
dré Puccinelli concedeu outras 60 me-
dalhas Tiradentes, em comemoração 
ao Dia de Tiradentes (Patrono da PM), 
celebrado em 21 de abril. 
  Osmar Dutra é Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal de Uberlân-
dia (MG) e tomou posse como conse-
lheiro no TCE/MS, em outubro de 1993. 
Já ocupou os cargos de vice-presidente 
e Corregedor-Geral do TCE/MS no 
biênio de 1995 a 1996; de presidente 
no biênio 1999/2000; e Corregedor-
Geral no biênio 2003/2004.

Coluna do RH

Medalha Tiradentes

Governo apresenta prestação de contas

Curso de Polícia Comunitária

   O presidente do TCE/MS, 
conselheiro Cícero Antônio 
de Souza, recebeu no início 
de abril o Balanço Geral de 
2008 do Governo do Estado. 
A entrega do documento, 
composto por vários volumes 
encadernados, foi realizada 
pelo auditor geral do Estado, 
Ney Carlos Faustino Marques 
e pelo coordenador de Con-
tabilidade, Vicente Hiroyuki 
Yasunaka.  
  O Balanço será encaminhado para 
análise das Inspetorias, seguindo pos-
teriormente para a Auditoria e o Minis-
tério Público Especial do TCE. Feitas as 
análises por parte desses órgãos, o Ba-

lanço retorna ao relator, que este ano 
será o conselheiro Augusto Maurício 
da Cunha e Menezes Wanderley, para 
elaboração e apresentação do relatório-
voto ao Plenário.

  Os conselheiros TCE/MS e os mem-
bros Comissão de Modernização e 
Gestão debateram no dia 15 de abril 
com os consultores da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), as diretrizes con-
ceituais do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração (PCCR). A reunião acon-
teceu no Plenário do TCE e teve como 
principal objetivo colher observações, 
questionamentos e sugestões, visando 

Conselheiros e Comissão debatem PCCR
a correção e o aprimoramento da pro-
posta inicial do PCCR.
  De acordo com o documento, “o 
modelo conceitual do PCCR elaborado 
para o TCE/MS visa a compatibilização 
com a realidade do TCE/MS e sua visão 
de futuro”. A proposta foi formulada 
a partir da análise do Plano de Cargos 
e Salários vigente da Lei Orgânica e 
Regimento Interno e da Composição 
do Quadro de Pessoal, após diversas 
reuniões promovidas pela FGV com 
grupos de servidores do TCE. 
  A reunião foi aberta pelo coordena-
dor do Projeto, Ronaldo Foresti Wer-
neck, que apresentou um resumo da 
proposta e solicitou a apresentação de 
críticas e propostas. Os conselheiros e 
membros da comissão de moderniza-
ção apresentaram diversas propostas 
que  foram anotadas e serão analisadas 
para aperfeiçoamento do documento. 

  O conselheiro corregedor do TCE/
MS, Osmar Ferreira Dutra, participou 
no último dia 17 de abril da solenidade 
de encerramento do curso Nacional de 
Promotor da Polícia Comunitária, rea-
lizada na sede do Tribunal no período . 

 Além do conselheiro, participaram da 
solenidade de entrega dos certificados 
o superintendente de Políticas Peni-
tenciárias da SEJUSP, Aloysio Franco de 
Oliveira, e o assessor militar do TCE, Ten. 
Cel. José Augusto Castro Bernardes.

Auditor Geral do Estado entrega balanço do Governo 
ao presidente do TCE

Conselheiros debatem PCCR 
com consultores da FGV

Governador entrega medalha
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  O relatório da primeira Auditoria de 
Desempenho Operacional promovida 
pelo TCE/MS foi votado e aprovado por 
unanimidade na sessão da 1ª Câmara 
da Corte de Contas, realizada no dia 14 
de abril. A Auditoria avaliou o Projeto 
Especial da Formação Continuada em 
Língua Portuguesa para Professores nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 
o conselheiro-relator, Osmar Ferreira 
Dutra, concluiu pela apresentação de 
22 recomendações à Secretaria Estadu-
al de Educação (SED/MS). Participaram 
do julgamento o Conselheiro José Ri-
cardo Pereira Cabral, o Conselheiro-
Substituto Iran Coelho das Neves e o 
Subprocurador Ronaldo Chadid.
  Em seu relatório voto, o conselheiro 
Osmar Dutra registra o caráter inédi-
to desta iniciativa e considera o fato 
como um marco histórico para o TCE/
MS. Segundo ele, “a diferença desta 
auditoria para as inspeções realizadas 
pelo Tribunal de Contas é a forma de 
ação adotada, que procura elaborar um       
diagnóstico da matéria examinada, 
considerando não apenas um, mas to-
dos os ângulos possíveis dos achados 
da auditoria, com o objetivo de apontar 
os aspectos positivos e negativos exis-
tentes”.
  O conselheiro lembra que para inves-
tigar e avaliar as questões consideradas 
essenciais para a Auditoria, a equipe do 
TCE/MS realizou pesquisa quantita-

  Uma pesquisa desenvolvida pela 
Assessoria de Comunicação Social da 
Presidência TCE/MS foi realizada para 
identificar os hábitos e cultura da co-
municação dos servidores. Os aspectos 
abordados enfocam o status da Comu-
nicação nos setores, os meios de comu-
nicação mais utilizados, os fatores mo-
tivacionais das equipes e a expectativa 
de melhoria na comunicação interna do 
TCE/MS.
  Com base no resultado dessa inves-
tigação será possível elaborar um Plano 
Integrado de Comunicação, usando os 
meios de comunicação de preferência 
do público interno e tornando mais 
eficientes os já existentes. A iniciativa 
atende a recomendações do Projeto 
de Modernização de Gestão e tam-

Relatório de auditoria operacional é votado

Pesquisa identifica hábitos e cultura da 
comunicação no TCE/MS

Escoex promove curso 
de análise de balanço

tiva, enviando 877 questionários para 
diretores, coordenadores e professores 
e, ainda, entrevistas com gestores e 
técnicos da SED/MS, consulta a banco 
de dados e pesquisa documental.
  O relatório recomenda, por exem-
plo, que a SED/MS promova a elabora-
ção de relatórios gerenciais periódicos 
do plano Estratégico, com avaliação 
e mensuração das metas e objetivos; 
revisão anual do mesmo, com a re-
definição e reestruturação das metas e 
objetivos a médio e longo prazo. Soli-
cita também que a SED/MS desenvolva 
e implemente um Plano de Capacitação 

de Formação Continuada, promovendo 
a realização dos cursos com a periodici-
dade de duas vezes ao ano. 
  A SED/MS tem prazo de 60 dias, a 
contar da publicação da Decisão, para 
remeter ao TCE/MS o Plano de Ação 
contendo o cronograma de adoção 
das medidas necessárias à implementa-
ção das respectivas recomendações. A 
equipe de auditoria operacional do TCE/
MS é composta pelos auditores de Con-
trole Externo, Ricardo Ferreira Arruda e 
Faraó Vieira de Matos e as técnicas de 
Auditoria Externa, Elenira Aparecida Ri-
beiro e Márcia Dolores de Oliveira Amo-
rim.

  A Escoex realiza de 13 a 15 de maio, 
o curso “Análise de Balanço” para 40 
servidores da Corte de Contas. O curso 
terá como instrutor João Eudes Bezerra 
Filho, mestre em Controladoria e Con-        
tabilidade pela Universidade de São Paulo 
(USP), pós-graduado em Contabilidade e 
Controladoria Governamental - UFPE, 
graduado em Ciências Contábeis - UFPE 
e graduado em Engenharia Mecânico – 
UPE.
  O conteúdo programático previsto 
contém a Revisão e Reflexão Conceitual: 
Receita e Despesa: orçamentária, ex-
tra-orçamentária, classificação, regime 
contábil, fases, impacto no patrimônio 
público e restos a pagar; A Contabilidade 
Pública: conceito; objeto; objetivo; cam-
po de aplicação no Brasil.

1ª Câmara vota relatório 
de auditoria operacional

Conselheiro-relator Osmar Dutra

bém do Promoex. A pesquisa foi feita 
pelo sistema de amostragem e foram 
distribuídos 240 questionários entre 
os setores, sendo respondidos 185 
(77%). 
    De acordo com a pesquisa, a co-
municação interna ainda não atende 
totalmente aos servidores, pois 63% 
dos entrevistados enxergaram alguma 
deficiência na comunicação, parcial ou 
total. Esse índice mostra a necessidade 
de informação sistematizada do público 
interno. A maioria dos entrevistados 
(77%) acha que o portal do TCE tem 
fácil navegação e 46 % gosta do visual. 
Conforme dados da pesquisa, 46% 
acredita que o visual do portal pode ser 
melhorado e 15% tem dificuldade na 
navegação.  



  O TCE/MS conta em sua estrutura 
com um quadro expressivo de fun-
cionários lotados nas sete Inspetorias, 
que são ligadas técnica e administrati-
vamente a cada um dos conselheiros. A 
Inspetoria de Atos de Pessoal (Icap) é 
vinculada ao presidente do TCE e tem a 
função de receber e encaminhar os atos 
de admissão de pessoal dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta. 
  As outras seis inspetorias con-
centram-se nas análises de proces-
sos, como o balanço geral, termos de 
transferência de cargo, relatórios de 
execução orçamentária e de gestão 
fiscal, contratos, convênios, subven-
ção social, termo de outorga e, ainda, 
suprimento de fundos, repasse finan-
ceiro, processos na fase de recursos, 
além de se manifestarem em processos 
por solicitação do conselheiro relator.
  Assim é direcionado o trabalho da 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
do TCE/MS, vinculada ao conselheiro 
José Ricardo Pereira Cabral. A 1ª Ins-
petoria é composta por 29 funcionários 
responsáveis pelos processos relaciona-
dos aos municípios de Porto Murtinho, 
Bela Vista, Ponta Porã, Amambaí, Pa-
ranhos, Tacuru, Laguna Caarapã, Cara-
col, Antônio João, Aral Moreira, Coro-
nel Sapucaia, Sete Quedas e Iguatemi.
  A 1ª Inspetoria é responsável tam-
bém pelos processos das Secretarias e 
Entidades da Administração Indireta do 
Poder Executivo vinculadas e demais 
órgãos, como a Secretaria de Estado de 
Educação (SED), Fundação Estadual de 
Educação (FUNED), Secretaria de Esta-
do de Obras Públicas e de Transportes 
(SEOP), Agência Estadual de Gestão de 

 “No total, 
sete inspetorias 

auxiliam os 
conselheiros 
na relatoria 

de processos”

Sede do SINSERCON ganha salão de 872m²
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1ª Inspetoria analisou 1,2 mil processos em 2008

Empreendimentos (AGESUL), Secre-
taria de Estado de Habitação (SEHAB), 
Agência de Habitação Popular do Esta-
do de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), e 
Fundo Estadual de Habitação e Desen-
volvimento Urbano (FHDU).
  Em 2008, a 1ª IGCE se manifes-
tou em 1.299 processos de análises 
processuais, conclusivas, diligências 
efetuadas e inspeções realizadas, 
conforme explica a diretora da 1ª 
Inspetoria, Neuza Seico Kikuchi Kaneki. 
Ela é formada em Ciências Contábeis, 
graduada em Contabilidade Financeira 

  O Sindicato dos Funcionários 
e Servidores Públicos do TCE/MS 
(Sinsercon) está ampliando sua sede 
no Parque dos Poderes. No local, 
já está em fase de implantação um 
galpão com 872 m², que abrigará 
uma quadra poliesportiva e um salão 
de festas. A obra conta com apoio do 
TCE/MS, através do FUNTC, conforme 
autorização do presidente, conselheiro 
Cícero Antônio de Souza. A primeira 
etapa da obra deve ser concluída até 
30 de abril, conforme anuncia o presi-
dente do Sindicato, Wanderley Osmar 
Tivirolli.
  Na estrutura física do Sindicato, 
já existe um campo de futebol, bar, 

banheiros e vestiários. “Temos o 
objetivo de construir, tam-
bém, uma piscina, sauna e co-
zinha”, afirma o presidente. Há 
oito anos na direção do Sin-
sercon, Tivirolli explica que os 
servidores associados, além de 
usufruírem deste espaço para 
lazer,  contam com benefícios 
nos convênios firmados com 30 
empresas da capital, entre elas: 
supermercados, drogarias, pos-
tos de combustíveis e outros. O 
Sindicato tem 360 filiados, e os 
servidores que quiserem se as-
sociar, devem entrar em conta-
to pelo telefone 3327-2290.

e Auditoria, trabalha a mais de vinte 
anos no TCE/MS e é a única mulher 
a dirigir uma inspetoria na Corte de 
Contas.
  “Além destas análises, a Inspeto-
ria realiza diretamente nos Municí-
pios e Unidades Gestoras do Estado, 
as Inspeções Ordinárias, Inspeções 
Especiais, Inspeções Extraordinárias e 
as Averiguações Prévias que são de 
assuntos originários de denúncias ou 
matérias veiculadas na imprensa, to-
das previamente programadas pelo 
conselheiro relator”, relata.

Neuza Seico e parte da equipe da 1ª Inspetoria

Pessoal do período da manhã da 1ª IGCE 

Início das obras de ampliação no Sinsercon

CONHEÇA O TCE/MS


