
Governador sanciona PCCR
Aquisição de mais 150 
computadores em 
andamento

O governador do Estado, André 
Puccinelli, sancionou, no último dia 
31 de março, a Lei Nº 3.877 que 
dispõe sobre a consolidação do Pla-
no de Cargos, Carreira e Remune-
ração (PCCR) do Quadro de Pesso-
al do Tribunal de Contas de MS e 
dá outras providências. De acordo 
com o presidente do TCE/MS, con-
selheiro Cícero Antonio de Souza, 
“a proposta do PCCR foi discutida 
amplamente por mais de um ano”.

O presidente da Comissão Per-
manente de Licitação do TCE/MS, 
Marcio Lolli Ghetti, está concluindo 
o certame da licitação para aquisi-
ção de mais 150 microcomputado-
res, promovida pelo TCE/MS, como 
parte do Programa de Moderniza-
ção.

PautaTribunal em

ESCOEX ganha prédio próprio

Novos sistemas e 
procedimentos para
os jurisdicionados

Conselheiros
abrem exposição

Lista tríplice

O governador do Estado, André 
Puccinelli, e o presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado de MS, 
conselheiro Cícero Antonio de 
Souza, acompanhados de dezenas 
de autoridades e centenas de ser-
vidores, inauguraram no dia 06 de 
Abril, a sede da Escola Superior de 
Controle Externo (Escoex) e realiza-
ram o lançamento, em parceria com 
os Correios, do selo alusivo aos 30 
anos do TCE/MS.
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Técnicos de órgãos jurisdicionados 
de diversos municípios conhece-
ram e aprovaram o novo Sistema 
de Acompanhamento das Contas 
Municipais (SICOM) adotado pelo 
TCE/MS.

O presidente do TCE/MS, conse-
lheiro Cícero Antonio de Souza, 
e os conselheiros Paulo Saldanha, 
Osmar Dutra, José Ricardo Pereira 
Cabral, Iran Coelho e Waldir Ne-
ves, realizaram no dia 14 de Abril, 
a abertura da Exposição Fotográfica 
“30 anos em Imagens”.

O assessor jurídico da presidência 
do TCE/MS, advogado Luiz Carlos 
Areco, foi indicado em lista tríplice 
para juiz do TRE-MS. A indicação 
do advogado na classe jurista como 
membro efetivo foi do desembar-
gador Claudionor Miguel Abss Du-
arte.
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Sede tem 1.000 m² e estrutura para capacitação de técnicos
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sobre benefícios

Tribunal de Contas do

Estado de Mato rosso do ul

1980-2010

anos



 O assessor jurídico da presidência 
do TCE/MS, advogado Luiz Carlos Are-
co, foi indicado em lista tríplice para juiz 
do TRE-MS. A indicação do advogado 
na classe jurista como membro efeti-
vo foi do desembargador Claudionor 
Miguel Abss Duarte, apresentada na 
sessão ordinária do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça, do dia 31 de março 
passado, presidida pelo desembargador 
Paulo Alfeu Puccinelli.
 Constam ainda na lista tríplice, 
composta para substituir o atual mem-
bro efetivo, advogado Ary Raghiant 
Neto, em virtude do término do biênio, 
o próprio Ary Raghiant Neto e o ad-
vogado Mansour Elias Karmouche. Os 
nomes serão encaminhados para apre-
ciação e indicação final pelo presidente 
da república, Luiz Inácio Lula da Silva.

 De acordo com a legislação em vi-
gor, o advogado investido de funções 
de Juiz Eleitoral, nos Tribunais Regio-
nais ou no Superior, não fica privado de 
exercer a sua profissão, pois se consi-
dera que as funções eleitorais são um 
munus público, ou seja, o que procede 
de autoridade pública ou da lei, e obri-
ga o indivíduo a certos encargos em 
benefício da coletividade ou da ordem 
social.
 São competências dos juízes elei-
torais, dentre outras, cumprir e fazer 
cumprir as decisões e determinações do 
Tribunal Superior e do Regional; pro-
cessar e julgar os crimes eleitorais e os 
comuns que lhe forem conexos; decidir 
habeas corpus e mandado de seguran-
ça em matéria eleitoral, desde que essa 
competência não esteja atribuída pri-

vativamente à instância superior; dirigir 
os processos eleitorais e determinar a 
inscrição e a exclusão de eleitores.

  Luiz Carlos Areco exerce o cargo 
de Assessor Jurídico da Presidência do 
TCE/MS desde 01 de janeiro de 2007. 
É formado em Direito pela Faculdade 
de Direito de Araçatuba-SP e em Eco-
nomia pela Faculdade de Ciências Eco-
nômicas de Andradina-SP; atuou pro-
fissionalmente no período 1975 a 1986 
na Companhia Energética de São Paulo 
(CESP); foi Assessor jurídico do Relator-

Adjunto na elaboração da Constituição 
Estadual em 1989/90 na Comissão de 
Sistematização e Assessor Especial do 
Presidente da Assembleia Legislativa 
(1993/1994).
 Atuou como consultor jurídico das 
Câmaras Municipais de Água Clara e 
Três Lagoas e das prefeituras de Água 
Clara, Três Lagoas, Brasilândia e Ino-
cência. Ocupou a cadeira de professor 
de Direito Civil junto à Faculdade de 
Direito de Três Lagoas durante o ano 

letivo de 1996 e parte de 1997.  
 Foi ainda presidente da Associa-
ção dos Advogados de Três Lagoas no 
período 1987/1988; Conselheiro Es-
tadual da OAB/MS no biênio 91/92; 
Presidente da 2ª subseção da OAB/MS 
- Três Lagoas/MS - no biênio 93/94; 
Conselheiro Estadual da OAB/MS para 
o triênio 1995/1997 e Membro do TED 
– Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/
MS, em 2004/2005.

Ricardo Pereira 
Cabral. Na 2ª 
Câmara, ficou 
o conselheiro 
Paulo Rober-
to Capiberibe 
Saldanha (pre-
sidente); con-
selheiro José 
Ancelmo dos 
Santos, e con-
selheiro Waldir 
Neves.

   Os conselheiros, Iran Coelho das Ne-
ves e Paulo Roberto Capiberibe Salda-
nha foram eleitos e empossados, no dia 
02 de março, no cargo de presidente da 
1ª e 2ª Câmaras do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/
MS), respectivamente, para o ano de 
2010.
   Com a eleição e posse dos novos 
presidentes, a composição das Câmaras 
para o ano de 2010 ficou da seguinte 
forma: 1ª Câmara, conselheiro Iran Co-
elho das Neves (presidente); conselheiro 
Osmar Ferreira Dutra e conselheiro José 
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Assessor Jurídico integra lista tríplice para Juiz Eleitoral

1ª e 2ª Câmaras têm nova composição
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Luis Carlos Areco, “indicação é fruto
de reconhecimento pelo trabalho”.

CURRÍCULO

Conselheiro Paulo Saldanha,
presidente da 2ª Câmara

Conselheiro Iran Coelho,
presidente da 1ª Câmara

Tribunal em Pauta TCE/MS 



Governador sanciona PCCR

 O diretor administrativo e finan-
ceiro do TCE/MS, Alexandre Augusto 
Brandes, recebeu no dia 31 de março, 
em nome do presidente do TCE, con-
selheiro Cícero Antonio de Souza, o 
Balanço Geral de 2009 do Governo do 
Estado. A entrega do documento, com-
posto por vários volumes encaderna-
dos, foi realizada pelo auditor geral do 
Estado, Ney Carlos Faustino Marques 
e pelo coordenador de Contabilidade, 
Vicente Hiroyuki Yasunaka.
 Alexandre Brandes registrou que a 
documentação foi entregue rigorosa-
mente dentro do prazo constitucional 
e que o TCE/MS tem agora 60 dias 
para fazer a análise do Balanço e votar 
o Parecer Prévio, a ser elaborado pelo 
conselheiro relator José Ancelmo dos 
Santos. Após a votação pelo Pleno, o 
Parecer Prévio segue para apreciação 

da Assembleia Legislativa.
 De acordo com o diretor, o Balan-
ço inicialmente será encaminhado para 
análise das Inspetorias, seguindo poste-
riormente para a Auditoria e o Ministé-
rio Público de Contas junto ao TCE/MS. 
Feitas as análises por 
parte destes órgãos, 
o Balanço retorna ao 
conselheiro-relator, 
que irá apresentar o 
relatório-voto ao Ple-
nário.
 Segundo Brandes, 
diversos aspectos da 
Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF) serão 
fundamentais para se 
julgar a adequação 
das contas do Gover-
no, principalmente no 

que se refere ao cumprimento dos per-
centuais constitucionais obrigatórios de 
investimento de 25% na educação e 
15% na saúde e respeito ao limite de 
60% da Receita Corrente Líquida com 
os gastos com pessoal.

 O governador do Estado, André 
Puccinelli, sancionou, no último dia 31 
de março, a Lei Nº 3.877 que dispõe 
sobre a consolidação do Plano de Car-
gos, Carreira e Remuneração (PCCR) 
do Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Contas de MS e dá outras providências. 
De acordo com o presidente do TCE/
MS, conselheiro Cícero Antonio de 
Souza, “a proposta do PCCR foi discu-
tida amplamente por mais de um ano 
com consultoria da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), recebeu sugestões e al-
terações por parte dos próprios conse-
lheiros e foi finalizada pelo conselheiro 
Iran Coelho, escolhido pelos membros 
do Conselho Deliberativo para consoli-
dar as alterações”.
 Segundo o conselheiro Cícero de 
Souza o PCCR é uma antiga aspiração 
do grupo de servidores do Tribunal e a 
sua sanção, depois de aprovada pela 
Assembleia Legislativa, comprova o 
apuro técnico e legal da proposta que, 
além das melhorias e atualizações, pre-
servou todos os direitos e vantagens 
dos servidores. “Cumprimos a legisla-
ção vigente, respeitando as limitações 
impostas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e pelo orçamento da Corte 
de Contas”, disse. 
 Na mensagem que encaminhou à 
Assembleia, o presidente destacou que 
o projeto mantém observância aos li-
mites orçamentários e aos limites cons-
titucionais e legais vigentes. Segundo 
ele, “com esta iniciativa, o Tribunal de 

Contas cumpre o 
seu compromisso 
com o quadro de 
servidores, sensí-
vel que é aos seus 
antigos anseios e 
aspirações, e sem 
os quais este Tri-
bunal não pode-
ria levar a termo 
também seu com-
promisso com a 
sociedade e cum-
primento às suas 
atribuições cons-
titucionais”.
 De acordo com a Lei sancionada, o 
quadro de cargos de provimento efeti-
vo estruturado é constituído por carrei-
ras específicas e exclusivas do TCE/MS, 
assim classificadas: as carreiras cujos 
cargos exigem formação em nível su-
perior de escolaridade para provimento 
e desempenho, abrangendo a carreira 
de Analista de Controle Externo e a 
carreira de Técnico de Nível Superior; 
as carreiras integradas por cargos que 
requerem instrução em nível médio de 
escolaridade para provimento e de-
sempenho, abrangendo as Carreiras de 
Técnico de Controle Externo e Assisten-
te de Apoio Administrativo e a carreira 
em que o cargo demanda instrução em 
nível fundamental de escolaridade para 
provimento e desempenho, abrangen-
do a Carreira de Auxiliar Técnico Ad-
ministrativo, composta pelo Cargo de 

Auxiliar Técnico Administrativo.
 Entre as novidades instituídas pelo 
PCCR está a Gratificação de Desempe-
nho e Metas - GDM, devida aos ser-
vidores ocupantes dos cargos efetivos, 
de retribuição variável, no limite máxi-
mo de 30% e mínimo de 10% do ven-
cimento base do servidor. A GDM tem 
por finalidade incentivar a otimização 
do desempenho do servidor ao longo 
de seu processo de profissionalização e 
do desempenho do Tribunal, no sentido 
do alcance de seus objetivos. O cálculo 
da GDM irá se basear na avaliação dos 
resultados alcançados pelo Tribunal de 
Contas, a partir da consecução dos seus 
objetivos estratégicos, do atingimento 
das metas da área funcional em que o 
servidor atua e pelo desempenho des-
te.
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Governo do Estado entrega prestação de contas de 2009

Presidente agradece apoio dado pelo governador

Brandes recebeu balanço do governo que será votado em 60 dias
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  O selo personalizado tem em uma 
de suas partes, o Pavilhão Nacional 
tremulando ao vento e emoldurado 
pelo mapa do Brasil, preenchido pelas 
flores do ipê, árvore símbolo nacional. 
Ao lado, o selo estampa a marca come-
morativa dos 30 anos, que reproduz de 
forma estilizada a logomarca do TCE/
MS e a fachada de sua sede própria. O 
selo será utilizado na correspondência 
interna do Tribunal e encartado na Re-
vista Comemorativa aos 30 anos.

O    governador do Estado, André 
Puccinelli e o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado 

de MS, conselheiro Cícero Antonio de 
Souza, acompanhados de dezenas de 
autoridades e centenas de servidores, 
inauguraram, no dia 06 de Abril, a sede 
da Escola Superior de Controle Exter-
no (Escoex) e realizaram o lançamento, 
em parceria com os Correios, do selo 
alusivo aos 30 anos do TCE/MS. Na 
oportunidade foi distribuída uma revis-
ta comemorativa ao aniversário do Tri-
bunal, com fotos, textos e documentos 
históricos.
  Durante a solenidade, o governador 
André Puccinelli afirmou que a obra re-
presenta a concretização dos projetos 
de modernização que estão sendo im-
plantados pela Corte de Contas e que 
“mostra o atendimento de qualidade 
que o TCE/MS vem prestando à popu-
lação e aos jurisdicionados”. Para ele, 
com a Escoex, o Tribunal poderá apro-
fundar o seu trabalho de orientação e 
cumprir melhor a recomendação do 
presidente Cícero de Souza de prevenir 
e educar, ao invés de punir.
  Em seu discurso, Cícero de Souza, 
lembrou das inúmeras dificuldades su-
peradas ao longo destas três décadas 
e ressaltou que, “nos últimos anos, o 
TCE/MS experimentou um avanço em 
termos de modernização de sistemas e 
de equipamentos que não tem paralelo 
em nossa história”. Falou ainda sobre a 
aquisição de 250 novos computadores 
e do projeto de Modernização e Gestão 
do Tribunal implantado pela Fundação 
Getúlio Vargas, tendo como resultado 
o Plano de Cargos, Carreira e Remune-
ração dos Servidores (PCCR).
  O presidente lembrou, ainda, da 
implantação do Sistema Integrado de 
Administração Municipal (SIAMWEB); 

Sistema Informatizado de Controle de 
Atos de Pessoal (SICAP) e o Sistema 
de Controle de Contas Municipais (SI-
COM). Segundo ele, todas essas con-
quistas ganharão impulso e serão mul-
tiplicadas dentro da Escoex. 
  “Nas amplas salas de aula e no au-
ditório serão ministrados cursos e au-

las, para servidores e jurisdicionados, 
tornando mais conhecidos e operacio-
nais os sistemas informatizados que im-
plantamos”, afirmou. Segundo ele, “o 

laboratório de informática vai capacitar 
os servidores para o uso eficiente des-
tas centenas de computadores recém 
adquiridos”.
  O presidente destacou que, o pré-
dio da Escoex, com mil metros de área 
construída, não é apenas um anexo do 
Tribunal de Contas, ele é a alma de nos-
sa Corte de Contas. “Entre estas pare-
des iremos tratar daquilo que é mais 
importante nos dias de hoje, a disse-
minação e a consolidação do conheci-
mento e da informação”, afirmou.
  O evento contou com a presença do 
Vice-Presidente do TCE e Diretor Geral 
da Escoex, conselheiro Paulo Roberto 
Capiberibe Saldanha; dos conselheiros 
Osmar Ferreira Dutra; José Ancelmo 
dos Santos; José Ricardo Pereira Cabral 
e Waldir Neves Barbosa; do Procurador 
Geral de Contas Terto de Moraes Va-
lente e da Coordenadora da ESCOEX, 
Adriana Fedrizzi Marques.
  Participaram ainda, o líder do Go-

Governador e presidente in

Inauguração marca os 30 anos do TCE/MS

Entre estas paredes ire-
mos tratar daquilo que 
é mais importante nos 
dias de hoje, a dissemi-
nação e a consolidação 
do conhecimento e da 
informação.

“

”

Tribunal em Pauta TCE/MS
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  A obra com mais de mil metros quadrados respei-
tou as linhas arquitetônicas do prédio principal. No 
piso inferior está localizada a parte administrativa da 
Escoex, onde há ampla área de recepção para realiza-
ção de eventos e coffee-breaks, além do espaço para 
biblioteca, sala de leitura e duas salas de reunião.
  No piso superior, um auditório com capacidade 
para 120 pessoas, duas salas de aulas para 55 pesso-
as e laboratório de informática com 25 lugares, para 
a realização de aulas práticas. Todas as salas contam 
com sistema de projeção multimídia e rede sem fio 
para conexão à internet.

verno na Assembleia, deputado Youssif 
Domingos; o deputado estadual Júnior 
Mochi; o vice-prefeito da Capital, Edil 
Albuquerque; o prefeito de Terenos, 
Humberto Pereira (presidente da AS-
SOMASUL); o presidente da OAB/MS, 
Leonardo Avelino Duarte e o diretor re-
gional dos Correios, João Rocha.
  Entre os representantes de escolas 
similares à Escoex marcaram presença 
o diretor presidente da Fundação Esco-
la de Governo, Édio de Souza Viegas; a 
diretora geral da Escola do Legislativo 
Estadual e Diretora Regional do Centro 
Oeste da Associação Brasileira das Es-
colas do Legislativo e de Contas (ABEL), 
Marlene Figueira da Silva; a Diretora da 
Escola do Servidor do Poder Judiciário, 
Margarida Machado e do Diretor Presi-
dente da Escola Superior de Advocacia 
(ESA), Gustavo Passarelli.
  Após os discursos, a convite do pre-
sidente Cícero de Souza, o conselheiro 
e diretor geral da Escoex, Paulo Sal-
danha, acompanhado do governador 
André Puccinelli e demais autoridades, 
descerraram a placa de inauguração e 
visitaram as instalações da Escola.

nauguram sede da ESCOEX

Governador elogia sede e esforço
dos conselheiros para capacitar técnicos

Cons. Cícero de Souza destaca esforço 
para investimento em estrutura

e capacitação de servidores

Conselheiro Cícero de Souza, sua esposa Livia, 
Adriana Marques e Luiz Carlos Areco

Escola conta com sala de
informática moderna

Presidente e diretor dos Correios 
carimbam selo comemorativo

Conselheiros e Autoridades presentes na inauguração da 
sede da ESCOEX e comemoração dos 30 anos do TCE/MS
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  O presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação do TCE/MS, Marcio 
Lolli Ghetti, está concluindo o certame 
da licitação para aquisição de mais 150 
microcomputadores, promovida pelo 
TCE/MS, como parte do Programa de 
Modernização que está sendo implan-
tado pelo conselheiro presidente, Cíce-
ro Antonio de Souza.
  Parte dos 150 computadores que 
serão adquiridos irá equipar o prédio 
da Escola Superior de Controle Externo 
(Escoex), inaugurada no dia 06 de abril. 
Os demais equipamentos serão instala-
dos em setores técnicos, atendendo à 
demanda restante da Corte de Contas, 
que somente no período de 2007 a 
2009, recebeu 250 novos computado-
res.
  Com esta licitação, o TCE/MS com-
pletará a aquisição de 400 microcom-
putadores, o que representa um in-
cremento de quase 140% em relação 
aos 295 equipamentos que existiam no 
Tribunal no início da gestão do conse-
lheiro Cícero de Souza, em 2007. Além 
disso, foram adquiridos, neste período, 
sete novos servidores de aplicação e 
bancos de dados; 1 sistema de arma-
zenamento de arquivos de 2 terabytes; 
15 terminais com tela sensível ao toque 
para informatizar as sessões das Câ-
maras e do Pleno; 67 impressoras laser 

de pequena e grande capacidade e 30 
multifuncionais.
  De acordo com as exigências conti-
das no edital, e que deverão ser cum-
pridas pelo vencedor do certame, os 
computadores a serem fornecidos de-
vem ter, no mínimo, processador Intel 
CORE 2DUO de 2 MB, placa mãe com 
capacidade para expansão de memória 

para 4 GB com seis portas USB, memó-
ria RAM de 2.0 GB, monitor de vídeo 
LCD de 17 polegadas, unidade de dis-
co rígido-HD de 250 GB, placa de rede 
ethernet, mouse ótico e unidade de 
gravador de DVD.

  Outra alteração importante contida 
no edital segundo Lolli Ghetti é a que 
trata da garantia dos equipamentos. 
Segundo ele, “a exigência anterior de 
“Carta de Solidariedade” foi substi-
tuída por apresentação, junto com a 
proposta, de “documento se respon-
sabilizando pela garantia do produto 
ofertado de acordo com as normas 

exigidas, incluindo o prazo, troca de 
equipamentos defeituosos e assistência 
técnica, bem como informando a pro-
cedência do equipamento: fabricante 
do equipamento, cidade, estado, ende-
reço e telefone de contato”.

  No dia 15 de março, 44 servidores 
de diversos setores da Corte de Contas 
concluíram o curso de Língua Portu-
guesa, obtendo aproveitamento míni-
mo de 75% de uma carga total de 80 
horas/aula. Iniciado em agosto do ano 
passado, o curso foi promovido pela 
Escola Superior de Controle Externo 
(Escoex) e faz parte da grade de aquisi-
ções do Programa de Modernização do 
Controle Externo (Promoex).
  O curso foi ministrado pelo profes-
sor Cleir Edson Pereira, especialista na 
área de ensino de língua portuguesa, 
professor universitário, graduado em 
Licenciatura Plena em Letras: Português 
e Inglês pela PUC/SP e pós-graduado 
em Análise do Discurso pela UFMG. O 
conteúdo programático abrangeu não 
só a língua portuguesa, como também 
a gramática instrumental, leitura, pro-
dução e interpretação de texto.
  Para o coordenador do Promoex, 
Alexandre Brandes, este foi mais um 
importante curso previsto na grade de 
realizações do Programa, que irá ofe-
recer mais cursos em parceria com a 
Escoex já no primeiro semestre deste 

ano. Segundo ele, está programada a 
realização dos cursos de Capacitação 
em Auditoria de Obras; Previdência 
Pública; Execução Orçamentária e Fi-
nanceira; Matemática Financeira ade-
quada ao Sistema de Controle Externo; 
Pregão Presencial, Eletrônico e Ata de 
Preços; Help Desk/Serviçe Desk e Ge-
rência de Rede. Brandes lembrou que 
os próximos cursos serão realizados em 
espaço mais adequado e confortável, 
pois irão acontecer na nova sede da Es-
coex.
  O professor Cleir agradeceu a opor-
tunidade de ter ministrado o curso, 
citando o educador Paulo Freire, para 
quem o ensino é uma via de mão du-
pla, onde o educador ensina e apreen-
de com o educando. Cleir acredita que 
foram atingidos os principais objetivos 
do curso “de fornecer embasamento 
lingüístico para o correto uso da língua 
em produções de textos, construção 
de comunicações interpessoais claras, 
lógicas e objetivas, assim como desen-
volver competência para oralidade”. 
  Os participantes foram unânimes 
em avaliar que a iniciativa do TCE/

MS qualifica os servidores e aprimora 
elaboração de documentos no local de 
trabalho. Falando em nome da turma, 
a assistente de Apoio Técnico, Danielli 
Leite dos Santos, afirmou que o cur-
so será de grande utilidade no dia-a-
dia dos servidores. “Nós aprendemos 
muito nestas 80 horas de aula graças 
à excelente didática do professor”, ex-
plicou. Ela ressaltou o companheirismo 
e o engajamento da turma e elogiou a 
iniciativa do Tribunal em ter promovido 
um curso desta importância.

Aquisição de mais 150 computadores em andamento

Servidores concluem Curso de Língua Portuguesa

Reunião da Comissão de Licitação para aquisição de mais computadores

Prof. Cleir entrega certificado



  Dos 78 municípios do Estado de 
Mato Grosso do Sul, apenas oito dei-
xaram de enviar seus técnicos para 
conhecerem os novos sistemas infor-
matizados lançados pelo Tribunal de 
Contas de (TCE/MS), o que representa 
uma participação de 90%, com a pre-
sença de 494 servidores nos dois dias 
de apresentação, envolvendo ainda 
técnicos dos outros poderes do Estado, 
jurisdicionados ao Tribunal.
  Os novos sistemas apresentados 
para prestação de contas, o SICOM 
(Sistema de Controle de Contas Mu-
nicipais) e o SICAP (Sistema Informati-
zado de Controle de Atos de Pessoal), 
com utilização obrigatória a partir de 1° 
de Abril, vão agilizar o envio de infor-
mações e a fiscalização por parte dos 
conselheiros da Corte de Contas. Para 
isso, os participantes receberam um 
manual com explicações detalhadas.
 

SICOM
  O Sicom foi aprovado em sessão do 
pleno do dia 16 de dezembro, através 
da Resolução Normativa nº 66/09 que 
instituiu procedimentos para a forma-
lização e apresentação eletrônica de 
dados ao TCE/MS dos instrumentos 
de planejamento governamental (PPA, 
LDO e LOA), das contas de gestão (ba-
lancetes), das licitações e contratos dos 
municípios de Mato Grosso do Sul.
  O SICOM vai também auxiliar 
os municípios no cumprimento da 

Lei Complementar nº 
131/2009, que acrescen-
ta dispositivos à Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF), obrigando a União, 
os Estados e os Municípios a divulga-
rem na internet, em tempo real, todos 
os dados referentes ao orçamento, 
como despesas, receitas e transferên-
cias.

SICAP
  A Resolução Normativa TC/MS n° 
067 instituiu o Sistema Informatizado 
de Controle de Atos de Pessoal – SICAP, 
no âmbito do TCE/MS, e dispõe sobre a 
remessa eletrônica de dados relativos a 
atos de pessoal, entre outras providên-
cias.
  Os responsáveis pelos órgãos e enti-

dades jurisdicionados deverão enviar as 
informações relativas a atos de pesso-
al, via Internet, no endereço eletrônico 
www.tce.ms.gov.br, conforme layout 
dos arquivos do sistema e orientações 
contidas no Manual Técnico do SICAP, 
nos prazos e condições estabelecidos 
em Orientação Técnica ao Jurisdicio-
nado – OTJ, bem como nos termos da 
Instrução Normativa TC/MS nº 015, de 
09 de agosto de 2000. A medida faz 
parte do Programa de Modernização 
de Gestão que está sendo implantado 
pelo presidente do TCE/MS, conselhei-
ro Cícero Antonio de Souza.
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90% dos municípios participam da apresentação
do SICOM e do SICAP

  Técnicos de órgãos jurisdicionados 
de diversos municípios conheceram e 
aprovaram o novo Sistema de Acom-
panhamento das Contas Municipais 
(SICOM), adotado pelo TCE/MS. Du-
rante a apresentação do sistema, o di-
retor geral de Controle Externo, Para-
jara Moraes Alves Junior, deixou clara 
a postura do Tribunal que é a de orien-
tar e prevenir. Ele informou ainda que 
mesmo com o Sistema já em vigor, os 
técnicos poderão buscar orientações e 
explicações através dos meios de co-
municação existentes e adotados pelo 
TCE.
  Palestra - Para falar sobre o SICOM, 
o TCE/MS convidou Marcos Antônio 
Borges, diretor técnico de Planeja-
mento e Implementação de Sistemas 
do Tribunal de Contas dos municípios 

de Goiás. De acordo com ele, “esse 
Sistema vai permitir preparar o Tribu-
nal de Contas do futuro, pois através 
dele (SICOM), todas as informações 
vão estar disponíveis, em tempo real, e 
assim todos os órgãos públicos estarão 
em condições de oferecer à sociedade 
maior transparência na arrecadação e 
despesas, e atender a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) e a Lei da Transpa-
rência”. 
  Uma segunda turma de 100 técni-
cos de outros órgãos jurisdicionados 
também participou da apresentação do 
SICOM.  Para Silvia Regina Morasute, 
contadora da Prefeitura de Juti, “o SI-
COM representa uma antiga aspiração 
dos servidores responsáveis pelas pres-
tações de contas.

Técnicos aprovam adoção do SICOM

  Mais cinco eventos de capacitação 
e dois cursos devem ser realizados ain-
da este ano como parte do Plano de 
Aquisições do Programa de Moderni-
zação do Controle Externo (Promex), 
segundo informou o coordenador da 
Unidade Executora Local (UEL/MS), 
Alexandre Augusto Brandes, durante a 
solenidade de encerramento do curso 
de Português. Segundo ele, está pro-
gramada a realização de Capacitações 
em Auditoria de Obras; Previdência 
Pública; Execução Orçamentária e Fi-
nanceira; Help Desk/Serviçe Desk e 
Gerência de Rede Matemática Finan-
ceira adequada ao Sistema de Controle 
Externo e, ainda, os cursos de Pregão 
Presencial e outros.

Promoex:
mais capacitações 
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Para falar do SICOM, o TCE/MS trouxe o diretor técnico
do TCM/GO, Marcos Antônio Borges e o auditor

Antenor Martins do TCE/MS
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Conselheiros abrem exposição fotográfica sobre os 30 anos
  O presidente do TCE/MS, conse-
lheiro Cícero Antonio de Souza e os 
conselheiros Paulo Saldanha, Osmar 
Dutra, José Ricardo Pereira Cabral, Iran 
Coelho e Waldir Neves realizaram, no 
dia 14 de Abril, a abertura da Exposição 
Fotográfica “30 anos em Imagens”, 
como parte das comemorações do ani-
versário da Corte de Contas que com-
pletou três décadas no último dia 28 de 
março.  
  De acordo com Cícero de Souza, o 
resgate da história é uma importante 
ferramenta para o fortalecimento das 
instituições. “Nosso Tribunal é relativa-
mente jovem, mas já cumpre um pa-
pel importante na formação do nosso 
Estado e hoje caminha a passos largos 
para a modernização e para cumprir 
sua função educativa e preventiva no 
controle das contas públicas”. 
  Já o conselheiro Paulo Saldanha, que 
integra a Corte de Contas desde sua 
criação, afirmou que “nesta exposição 
está registrado não apenas o passado 
da Corte de Contas, mas uma impor-
tante parte da história de nosso Estado, 
pois temos aqui fotos de ex-governa-
dores, senadores, deputados, enfim, de 
quem ajudou a construir nosso Mato 
Grosso do Sul”, afirmou.
  No total são 50 fotografias e repro-
duções de recorte de jornais da época 
da criação e implantação do TCE/MS, 
recolhidas e organizadas pela equipe 

da Assessoria de Comunicação da Pre-
sidência. O material histórico também 
foi utilizado na edição da revista come-
morativa aos 30 anos, distribuída du-
rante a inauguração da sede da Escola 
Superior de Controle Externo (Escoex), 
que aconteceu no dia 06 de abril.
  Um amplo trabalho de pesquisa foi 
realizado nos acervos da biblioteca do 
TCE/MS e nos arquivos de jornais do 
Estado. Entre o material de destaque 
está a matéria publicada no dia 30 de 
março de 1980, no jornal “O Correio 
do Estado”, registrando a posse dos 
primeiros sete conselheiros da Corte de 
Contas, que aconteceu na Assembleia 
Legislativa, localizada na época em 
frente à Praça do Rádio Clube.
  A pesquisa revelou também que o 
TCE/MS foi o primeiro órgão público a 
realizar concurso para a contratação de 
servidores. O certame aconteceu em 
09 de março de 1980 e atraiu 4.223 
candidatos que disputaram 258 vagas 
oferecidas. Outra curiosidade é o pri-
meiro parecer prévio das contas do Go-
verno, prestadas por três governadores 
(Harry Amorim Costa, Londres Macha-
do e Marcelo Miranda), mas referentes 
a um único exercício, no caso, o ano 
de 1979. Neste parecer o TCE/MS já 
recomendava a adoção, por parte do 
governo, do Controle Interno - um as-
sunto que hoje está sendo amplamente 
discutido no País.

“Voluntários da Alegria” promovem Páscoa Solidária

  O grupo “Voluntários da Alegria” 
esteve na semana da Páscoa, na “As-
sociação Renasce a Esperança”, entida-
de filantrópica que presta assistência a 
pessoas carentes e portadoras de defi-
ciência física, entregando chocolates, 
ovos, cestas básicas e brinquedos para 
25 crianças, algumas, portadoras de Hi-
drocefalia.
  No mesmo dia, na parte da tarde, 
foi a vez de outras 130 crianças inter-
nadas no setor de pediatria do Sistema 
Único de Saúde (SUS), da Santa Casa 
de Campo Grande e Hospital Regional. 
Além dos ovos de Páscoa, as crianças 
também puderam se divertir com as 
brincadeiras dos palhaços.
  Há 14 anos, o grupo “Voluntários 
da Alegria”, com a ajuda da presidên-
cia do Tribunal de Contas do Estado e 
empresários da iniciativa privada, pro-

movem em datas comemora-
tivas esta ação social.
  A equipe faz questão de 
festejar cada momento com 
as crianças, auxiliando-as em 
sua recuperação.

Presidente e conselheiros comentam
início do TCE/MS

Conselheiro Paulo Saldanha relembra fundação
e sua participação há 30 anos

Servidores visualizam início da carreira
depois de trinta anos

Crianças portadoras de deficiências
recebem ovos e brinquedos, além de alegria

Gesto de solidariedade reúne servidores do
TCE/MS, parceiros e profissionais há 14 anos
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