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Dois conselheiros tomam posse
Diante de auditório completamente
lotado com a presença de autoridades,
políticos, gestores públicos e servidores,
tomaram posse, nesta quarta-feira
(15/07/09), os novos conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS),
Waldir Neves e Iran Coelho. Ambos
prometeram uma atuação pautada
na isenção, no profissionalismo e na
parcimônia. O presidente da Corte de
Contas, conselheiro Cícero Antônio de
Souza, destacou que se tratava de uma
data histórica, pois dava posse a dois
novos conselheiros, em uma única sessão,
“fato que representa uma renovação
considerável em seu colegiado, vez que é
formado, constitucionalmente, por apenas
sete conselheiros”.
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Homenagem

Ex-cons. Maurício Wanderley é homenageado
durante sessão

Conselheiros Waldir Neves e Iran Coelho prometem agir com parcimônia

SICAP em fase de teste
Em reunião que contou com a participação de 27 representantes do Tribunal
de Justiça, prefeitura Municipal de Campo Grande e Governo do Estado, o TCE/
MS deu início à fase de testes do Sistema
Informatizado de Controle de Atos de
Pessoal (SICAP). A finalidade do sistema
é permitir o encaminhamento, por parte
dos órgãos jurisdicionados, de informações e documentos relativos a atos de

pessoal através de meio eletrônico de
dados, eliminando papel e excesso de
burocracia.
Segundo o chefe da Assessoria de
Informática do TCE/MS, Luiz Manoel
Moreira, os representantes destes órgãos
jurisdicionados serão cadastrados e receberão uma senha para testar pela Internet o sistema criado pelo Tribunal.

Obras da ESCOEX dentro do cronograma
As obras de implantação do prédio
que irá abrigar a Escola Superior de Controle Externo (Escoex) estão dentro do
cronograma previsto e o prédio deve ser
inaugurado em janeiro do ano que vem,
conforme anunciado pelo presidente do
Tribunal de Contas de Mato Grosso do
Sul (TCE/MS), conselheiro Cícero Antônio de Souza, quando da assinatura do
contrato e ordem de serviço, em 19 de
maio passado.

Pag. 3

Obras do prédio da ESCOEX em ritmo acelerado
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Promoex

Técnicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), se reuniram nos dias 13
e 14 de julho passado com a equipe da
Unidade Executora Local do Programa
Nacional de Modernização do Sistema
de Controle Externo (UEL-Promoex).
De acordo com o coordenador-geral da
UEL local, Alexandre Augusto Brandes,
os técnicos vieram analisar o estágio do
programa no TCE-MS.
Segundo Brandes, o TCE/MS já cumpriu diversas metas estabelecidas no
Promoex, entre elas a capacitação de
pessoal em cursos que totalizaram 800
horas-aulas nas áreas de contabilidade
pública, auditoria governamental, finanças públicas, direito administrativo e
direito constitucional com a entrega de
180 certificados a servidores. “Além disso, o TCE vem cumprindo com a aplicação de sua contrapartida no Programa”,
explica.
De acordo com a assessora Técnica
do Promoex junto ao Ministério do Planejamento, Andréia Kafuri, o que está
sendo feito nestas visitas aos Tribunais é
um monitoramento técnico para verificar
a execução do Programa, levantar as dificuldades encontradas e propor melhorias, “tendo em vista que o Promoex entra em sua reta final, com encerramento
previsto para 31 de agosto de 2010”.
Ela explica que estão sendo verificados
os processos mais complexos, como os
sistemas de controle externo, que necessitam ser bem executados para que
se alcance os resultados esperados pelo
Programa.
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Novos conselheiros toma
Diante de auditório completamente
lotado com a presença de autoridades,
políticos, gestores públicos e servidores, tomaram posse, nesta quarta-feira
(15/07/09), os novos conselheiros do
TCE/MS, Waldir Neves e Iran Coelho.
Ambos prometeram uma atuação pautada na isenção, no profissionalismo e na
parcimônia.
O presidente da Corte de Contas,
conselheiro Cícero Antônio de Souza,
destacou que se tratava de uma data
histórica, pois dava posse a dois novos
conselheiros, em uma única sessão, “fato
que representa uma renovação considerável em seu colegiado, vez que é formado, constitucionalmente, por apenas sete
conselheiros”. Ele externou a satisfação
de poder cumprir as determinações legais
e constitucionais, e especialmente em assegurar aos técnicos da casa, uma cadeira
cativa; hoje, aos auditores e, em breve,
aos membros do Ministério Público. De
acordo com o presidente, ambos os empossados trazem consigo uma inestimável bagagem de vida e de experiência
profissional e política.
O governador André Puccinelli e o
presidente da Assembléia Legislativa, Jerson Domingos destacaram a importância
da parceria com o TCE/MS e defenderam
a ação preventiva da Corte de Contas. O
Governador desejou felicidade aos novos
conselheiros, recomendando que “sejam
pródigos na aplicação da Lei, parcimoniosos em suas decisões, que devem ser
mais preventivas e menos coercitivas”.
Visivelmente emocionado, o conselheiro Iran Coelho, primeiro representante do Corpo Técnico da Casa alçado
à condição de Conselheiro após 29 anos
em diversas instâncias técnicas, vivenciou
todos os momentos da história do Tribunal. Ele disse que desejava que a sua
posse representasse o reconhecimento
das qualidades, não só do Corpo Técnico
da Corte de Contas, de seus Auditores e
Procuradores, mas de todo o funcionalismo público.
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Solenidade de posse fo

O ex-deputado federal Waldir Neves
agradeceu o empenho do governador,
bem como dos deputados estaduais que
aprovaram sua indicação. Ele também
manifestou-se quanto às mudanças de
comportamento que o cargo de conse-

Bacharel em Direito e em Ciências Econômicas. Aprovado em dois concursos,
primeiramente foi nomeado para exercer
o cargo efetivo de Técnico de Inspeção
e Controle e, em seguida, de Perito de
Auditoria e Controle, respondendo pela
chefia da Assessoria Técnica. Foi nomeado, em 21/06/1990, para o cargo em
comissão de Diretor do Departamento de
Auditoria Financeira e Orçamentária. Novamente aprovado em concurso público,
foi nomeado Auditor do Corpo Especial
do Tribunal de Contas.

Maurício Wanderley
A sessão do Pleno do dia 24 de
junho foi marcada pelas homenagens
ao ex-conselheiro Augusto Maurício
da Cunha e Menezes Wanderley que
se aposentou no dia 23 de junho passado. O conselheiro tomou posse em
07/10/1995. Nestes 14 anos de Tribunal
ocupou os cargos de vice-presidente e
Corregedor Geral, exerceu a presidência
da 2ª Câmara por quatro vezes e uma
vez na 1ª Câmara e, ainda, foi presidente
do TCE/MS no biênio 2001/2002.
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am posse

oi bastante concorrida

lheiro exige, mas garantiu que vai continuar sendo o amigo de sempre. “Vou me
adequar às regras e à legislação, julgando
as contas com imparcialidade, responsabilidade, ética e altivez”, salientou.

SICAP entra em fase de teste
Em reunião que contou com a participação de 27 representantes do Tribunal de Justiça, prefeitura Municipal de
Campo Grande e Governo do Estado, o
TCE/MS deu início à fase de testes do
Sistema Informatizado de Controle de
Atos de Pessoal (SICAP). A finalidade
do sistema é permitir o encaminhamento, por parte dos órgãos jurisdicionados, de informações e documentos
relativos a atos de pessoal através de
meio eletrônico de dados, eliminando
papel e excesso de burocracia.
Segundo o chefe da Assessoria de
Informática do TCE/MS, Luiz Manoel Moreira, os representantes destes
órgãos jurisdicionados serão cadastrados e receberão uma senha para testar
pela Internet o sistema criado pelo Tribunal. De acordo com Moreira, nesta
fase eles irão cadastrar a estrutura do
plano de cargos, carreira e salários
de seus respectivos órgãos e ter um
primeiro contato com o sistema. “Com
o teste será possível conhecer as eventuais falhas e dificuldades de operação
do sistema e, com base nisso, propor
melhorias no SICAP”, explica.
Posteriormente, será realizado um
treinamento específico para os representantes de cada um dos órgãos que
estão participando. “Somente depois
de efetuar os testes e treinar o pessoal

é que iremos emitir uma Instrução Normativa referente ao SICAP e divulgar o
sistema para uso de todos os jurisdicionados, o que deve ocorrer até meados
de setembro”, explica. Segundo ele, o
objetivo é adaptar o sistema à realidade
dos jurisdicionados e evitar ao máximo
os possíveis erros e inconsistências.
O diretor da Inspetoria de Controle
de Atos de Pessoal (ICAP), Sebastião
Mariano Serrou, explica que, depois de
plenamente implantado, o SICAP permitirá aos jurisdicionados efetuar, pela
internet, o envio de informações relativas aos atos de pessoal, iniciando pelo
cadastro dos planos de cargos e carreiras, concursos públicos, admissões,
demissões, exonerações, entre outros.
A medida faz parte do Programa de
Modernização que está sendo implantado pelo presidente do TCE/MS, conselheiro Cícero Antônio de Souza.

Conselheiros apóiam
PEC da legitimidade
Graduado em Direito e História. Foi
diretor da União Campo-grandense de
Estudantes (UCE) e eleito vereador em
Miranda, em 1988. Em 1991, elegeuse deputado estadual. Em 2006, após
quatro mandatos consecutivos como
deputado estadual, foi eleito deputado
federal. Como parlamentar na Câmara
dos Deputados, foi vice-presidente da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e
vice-presidente na Comissão Especial de
Serviços Notariais (cartórios).

recebe homenagem

Ex-conselheiro Maurício Wanderley
é homenageado durante sessão

Durante sessão do Pleno, realizada
em 24 de junho passado, o conselheiro-presidente, Cícero Antônio de Souza, leu expediente encaminhado pela
Senadora Marisa Serrano, dando conta
da tramitação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 25/2009 de sua autoria que “dá nova redação aos artigos
71 e 75 da Constituição Federal, com
o fim de atribuir legitimidade ativa aos
Tribunais de Contas para ajuizar ações
de execução fundadas em suas próprias
decisões dotadas de eficácia de título
executivo”.
O conselheiro Cícero de Souza elogiou a iniciativa da senadora, lembrando que esta é uma antiga reivindicação
dos Tribunais de Contas (TCs) e que, se
aprovada, irá garantir um grande incremento na eficácia das decisões das Cortes de Contas. Em sua justificativa, a
senadora lembra que “um dos maiores
problemas a impedir a sociedade de auferir a efetiva concretização dos benefícios resultantes das decisões emanadas
dos Tribunais de Contas é a execução
judicial dessas deliberações”.
Atualmente, as decisões não são
executadas pelos Tribunais de Contas,
mas pelos titulares da representação
judicial dos entes cujos patrimônios
foram lesados. No caso das multas, a

execução forçada cabe ao órgão de
representação jurídica da pessoa de
direito público interno a que pertence o órgão técnico de contas. No caso
da pessoa jurídica União, compete à
Advocacia Geral da União (AGU) ajuizar ações de cobrança e nos Estados,
à Procuradoria Geral do Estado (PGE).
De acordo com a senadora, no caso dos
municípios, a situação chega ser crítica,
pois na maioria deles a representação
judicial é feita por escritórios de advocacia contratados pelo Poder Público.
Segundo a senadora, “a maior censura feita a esse modelo é de que os
responsáveis pelas execuções judiciais
das decisões do TCs são, no mais das
vezes, subordinados àqueles contra os
quais elas serão promovidas”. Ela destaca que essa circunstância leva a que,
“não raro os títulos acabem não sendo
executados”.
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CONHEÇA O TCE/MS

Departamento de odontologia realizou
mais de 500 atendimentos no 1º semestre
Em maio de 2008, foi inaugurado o
consultório de odontologia do TCE/MS,
implantado pelo presidente conselheiro
Cícero Antônio de Souza. O departamento atende os servidores e funcionários da
Corte, garantindo-lhes a saúde bucal.
No 1° semestre de 2009, foram atendidos pelo consultório odontológico 508
pacientes, que passaram por 971 procedimentos, como os de restauração, extração, profilaxia, ortodontia e radiografia.
Em 2008, foram efetuados 373 atendimentos e 1.171 procedimentos.
Atualmente, dois profissionais prestam
atendimento diário no consultório. O dentista Joaquim Brandão é formado pela Faculdade de Odontologia de Três Corações
MG (1985), é especialista em ortodontia e
endodontia. Já a dentista Mayara Pereira
Carille é formada há 5 anos pela Uniderp,
é especialista em dentística estética e restauradora e prótese dentária. Os dois são
os responsáveis pelo setor que conta, ainda, com a assistente Tatiana Thamara C.
Irabi.
O gabinete odontológico conta com
equipamentos modernos e de última geração. Há no local uma cadeira odontológica automática com comando de pés
(apropriada para se evitar contaminação);
aparelho de Raio-X com revelador, posicionador e negatoscópio, autoclave, sela-

Servidores contam com gabinete odontológico moderno e profissionais capacitados

Relatório de Atividades do Consultório Odontológico (2009)
Tipo

Fev

Março

Abril

Maio

Junho

Total

Procedimentos

164

194

171

222

220

971

Atendimentos

94

108

79

94

133

508

dora, pia (também com comando de pé),
aparelhos para restauração de alta e baixa
rotação e instrumental completo. O consultório funciona de segunda a sexta-fei-

ra, das 08:00 às 18:00, e o agendamento
de consultas pode ser feito pelo telefone
3317-1500, ramal 239.

ESCOEX

ESCOEX informa

Obra da ESCOEX dentro do cronograma

•Capacitação - Mesmo sem a sede
própria concluída, a Escola Superior de
Controle Externo (Escoex) já trabalha na
implantação de cursos no TCE/MS. O
plenário e salas de treinamento são os
locais provisórios onde vem sendo realizados alguns deles, como, por exemplo,
a apresentação da MBA aos servidores
do TCE/MS.
•Cursos - O curso MBA em Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo
está em fase de análise e aprovação, e
a abertura das inscrições poderá, inclusive, ocorrer a partir do dia 21 de julho.
Estão previstos para o início de agosto
os cursos de Formação de Multiplicadores e Reforma Ortográfica.
•Encontro - No dia 02 de julho passado, o assessor jurídico da presidência,
Luiz Carlos Areco, o coordenador da Escoex, José Espíndola, e a coordenadora
de Treinamento, Adriana Marques, participaram em Curitiba de reunião preparatória para o Encontro Nacional das
Escolas dos TC’s, que acontece de 09 a
11 de setembro, em Florianópolis.

As obras de implantação do prédio que
irá abrigar Escola Superior de Controle
Externo (Escoex) estão dentro do cronograma previsto e o prédio deve ser inaugurado em janeiro do ano que vem, conforme anunciado pelo presidente do TCE/
MS, conselheiro Cícero Antônio de Souza,
quando da assinatura do contrato e a ordem de serviço, em 19 de maio passado.
O prazo contratual para término das obras
é de dez meses, mas o presidente acredita
o prédio da Escoex possa ser inaugurado
em janeiro do ano que vem, com oito meses de obras.
O acompanhamento da obra está sendo feito pela Assessoria de Engenharia do
TCE/MS. O engenheiro fiscal da obra, Domingos Sahib Neto, informa que cerca de
23 operários estão trabalhando no local,
garantindo um bom ritmo de execução
dos serviços. Segundo ele, já foram exe-

cutadas as fundações e concretagem dos
blocos. A fase atual é de instalação das
formas e armação das ferragens do baldrame.
O investimento total é de aproximadamente R$ 3 milhões, sendo cerca de R$
1,7 milhão para obras de engenharia civil
e R$ 1,3 milhão para mobiliar e equipar a
Escola. O prédio terá área total construída
de 1.005,94 m².

Assessoria de engenharia fiscaliza
obra diariamente

