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   O conselho deliberativo do Tri-
bunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul (TCE/MS) aprovou na 20ª 
sessão ordinária do Pleno, realiza-
da no dia 22.09.10, a Resolução 
Normativa n° 069, que dispõe so-
bre a Política de Gestão de Pessoas. 
A resolução, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do TCE/MS do 
dia 23/09, faz parte do programa 
de modernização implantado pelo 
presidente do TCE/MS, conselheiro 
Cícero Antônio de Souza, com con-
sultoria da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV).
   A resolução tem a finalidade de 
estabelecer diretrizes para a formu-
lação, execução de projetos e ações 
que assegurem o contínuo desen-
volvimento profissional e humano 
dos servidores. De acordo com o 
conselheiro Cícero de Souza, o novo 
modelo organizacional idealizado e 
integrado pelo TCE/MS, visa a efe-
tividade da Missão Institucional, e 
adequação com o planejamento 
estratégico a que se refere à Reso-
lução Administrativa nº 105/2010, 

o qual requer excelência profissio-
nal,  compromisso,  envolvimento e 
satisfação das pessoas que a inte-
gram. 
   Segundo Cícero de Souza, esta 
realidade exige que cada líder - seja 
ele diretor, chefe ou supervisor – 
deve estar apto a desempenhar 
funções administrativas que cons-
tituem o processo administrativo, a 
saber: planejar, organizar, dirigir e 

controlar. Ele lembra que o desen-
volvimento humano e social busca 
a valorização do bem maior da ins-
tituição que são as pessoas que a 
compõem, objetivando uma gestão 
de qualidade, com a devida valori-
zação do trabalho como instrumen-
to importante para a obtenção do 
resultado que refletirá na valoriza-
ção institucional.
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Palestra do TCE/MS no 1º Encontro de
Previdência desperta interesse

   O Dia do Servidor este ano será 
comemorado de forma completa 
no TCE/MS. O Sinsercon, em par-
ceria com o TCE/MS, organizou 
uma programação diversificada que 
começa com uma campanha de 
doação de alimentos para o Asilo 
São João Bosco. Os produtos serão 
trocados por vales que darão direi-
to a corte de cabelo e massagem. A 
festa do dia 28 terá como atrações 
torneio de futebol, inauguração da 
sede social do Sinsercon com 800 
m², brincadeiras para as crianças e 
almoço com show ao vivo.
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   O TCE/MS apoiou a realização 
do 1º Congresso de Previdência 
de Campo Grande que aconteceu 
no período de 06 a 09 de outubro. 
O evento aconteceu no Centro de 
Convenções Rubens Gil de Camilo, 
promovido pelo Instituto Municipal 
de Previdência de Campo Grande. 
O analista de Controle Externo e 
chefe de gabinete do conselheiro 
José Ancelmo dos Santos, Antenor 
Martins de Oliveira substituiu o 
conselheiro Iran Coelho das Neves 
e ministrou palestra com o tema 
“O papel do Tribunal de Contas no 
RPPS”.
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Comemoração no
Dia do Servidor

TCE/MS participa do Iº Congresso de
Previdência de Campo Grande
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Tribunal em Pauta TCE/MS 

Site do TCE/MS disponibiliza clipping de
1992 a 2005 com sistema de pesquisa

Nova lista telefônica interna 
do TCE/MS traz novidades

Presidente do TCE/MS recebe visita da mesa
 diretora da Câmara Municipal de Campo Grande

   O site do TCE/MS (www.tce.
ms.gov.br) ganhou mais conteúdo 
jornalístico e ainda uma nova fer-
ramenta de pesquisa e busca de no-
tícias. Trata-se da disponibilização 
dos clippings (recortes de notícias) 
relativos a matérias jornalísticas so-
bre o TCE/MS referentes ao período 
de 1992 a 2005 e que eram feitos 
pela Assessoria de Comunicação da 
Corte de Contas, ainda sob a forma 
de papel.
   De acordo com a Assessoria de 
Comunicação, os recortes de notí-
cias do período 1992/2005 estavam 
armazenados em caixas de arquivos 
e foram todos digitalizados como 
parte do Programa de Moderniza-

   A nova lista telefônica do TCE/
MS está disponível no site www.
tce.ms.gov.br. A novidade agora é 
que basta clicar na coluna “TCE/
MS - lista telefônica” para abrir um 
arquivo em PDF que pode ser im-
presso no formato A4 em qualquer 
estação de trabalho.
   O novo formato da lista telefôni-
ca permite a visualização completa 
em apenas um arquivo, facilitan-
do assim o uso e a consulta. A lis-
ta será atualizada periodicamente 
pela Assessoria de Comunicação da 
Presidência, gerando arquivos que 
poderão ser novamente impressos 
pelo usuário. Alterações ou corre-
ções deverão ser informadas ao e-
mail comunicaçao@tce.ms.gov.br.
   A lista foi atualizada com base na 
nova estrutura do TCE/MS, implan-
tada através da Resolução Admi-
nistrativa nº 102/2010 e aprovada 
pelo Pleno em 15 de maio deste 
ano.

   O conselheiro Cícero 
Antonio de Souza, presi-
dente do Tribunal de Con-
tas de Mato Grosso do Sul 
(TCE/MS), recebeu no dia 
28/09 visita do presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Campo Grande, vere-
ador Paulo Siufi, que veio 
acompanhado dos verea-
dores João Rocha (1º se-
cretário) e Dr. Jamal Salem 
(2º secretário) e do chefe 
de gabinete da presidência 
da Câmara, André Scaff. A 
visita teve por objetivo estreitar os 
laços de cooperação e integração 
entre os órgãos.
   Logo depois da reunião, o presi-
dente do TCE/MS e o diretor geral 
da Escola Superior de Controle Ex-
terno (Escoex), conselheiro Iran Co-
elho das Neves, acompanharam os 
vereadores a uma visita ao prédio 
da Escoex, inaugurada pelo conse-

lheiro Cícero de Souza em abril des-
te ano. O conselheiro Iran Coelho 
relatou aos visitantes os objetivos e 
metas da Escoex que, segundo ele, 
“foi criada como espaço de treina-
mento, capacitação, qualificação 
e atualização para os servidores 
e jurisdicionados, além de firmar 
convênios que oferecem cursos de 
extensão, com nível de pós-gradu-
ação”.

ção do TCE/MS que vem sen-
do implantado pelo conselheiro 
Cícero de Souza. Foram digita-
lizadas 35.850 páginas com re-
cortes de notícias relacionadas 
ao TCE/MS, gerando um total 
de 7,5 Gb (gigabytes) de arqui-
vos em PDF, agora disponíveis 
para consulta de todos os inter-
nautas. 
   Os recortes de notícias des-
tes 13 anos podem ser pesqui-
sados clicando diretamente nos ar-
quivos ou digitando o mês e/ou ano 
da publicação. O mesmo tipo de 
pesquisa pode ser agora realizada 
em relação aos clippings do período 
2006 até a data de hoje. Para ter 

acesso aos arquivos digitalizados, 
basta selecionar a aba “clipping” 
que aparece na página de abertura 
do site do Tribunal e depois selecio-
nar o quadro “clippings anteriores a 
2006” que aparece no final da pá-
gina.

Presidente Cícero de Souza fala de realizações
do TCE/MS com vereadores
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TCE/MS participa do Iº Congresso de Previdência de Campo Grande

TCE/MS nega recurso e mantém recomendações
ao balanço geral de 2008 do governador

   O TCE/MS, em sessão do Pleno 
realizada no dia 22/09, negou por 
unanimidade de votos o recurso in-
terposto pelo governador do Esta-
do, André Puccinelli, que tinha por 
objetivo ver reformado o Parecer 
Nº 00/0014/2009. O referido pa-
recer aprovou as contas do gover-
no referentes ao exercício de 2008, 
mas fez ressalvas registrando 12 
recomendações a serem cumpridas 
pelo governo para atendimento às 
normas legais. O conselheiro Iran 
Coelho das Neves foi o relator do 
processo.
   Inconformado com o resultado 
do julgamento, o ordenador de 
despesas e governador do Esta-
do, oficiou ao TCE/MS no sentido 
de que “sejam revogadas todas as 
recomendações integrantes do pa-
recer”. Segundo o recorrente, as 
recomendações seriam improce-

dentes e o “Balanço Geral de 2008 
atende todas as normas estabeleci-
das para sua elaboração”.  O pleno 
do Tribunal, no entanto, concordou 
em excluir, apenas e tão somente, 
a recomendação de nº 2, referen-

te ao cumprimento do § 1º do Art. 
165, da Constituição Federal no 
sentido de estabelecer as metas go-
vernamentais separadamente, por 
exercício, mantendo inalteradas as 
demais recomendações. 

   O TCE/MS apoiou a realização 
do 1º Congresso de Previdência 
de Campo Grande que aconteceu 
no período de 06 a 09 de outubro. 
O evento aconteceu no Centro de 
Convenções Rubens Gil de Camilo 
promovido pelo Instituto Municipal 
de Previdência de Campo Grande e 
que reuniu importantes nomes do 
setor para discutir temas relaciona-
dos à área previdenciária, contri-
buindo para a compreensão deste 
assunto indispensável aos diversos 
setores públicos e privados.
   O analista de Controle Externo 
e chefe de gabinete do conselhei-
ro José Ancelmo dos Santos Ante-
nor Martins de Oliveira substituiu o 
conselheiro Iran Coelho das Neves 
e ministrou palestra com o tema 
“O papel do Tribunal de Contas no 
RPPS”.
   A conferência fez parte da pro-
gramação do 1° Congresso de Pre-
vidência e, segundo Antenor de Oli-
veira, foi dividida em três partes: a 
primeira abordou a missão do TCE/
MS, em seguida foi apresentado o 
SICAP (Sistema Informatizado de 
Controle de Atos de Pessoal) e por 
último a concessão dos benefícios 
previdenciários (aposentadorias e 
pensões) dos servidores. Ele ainda 
destaca: “É um momento bastan-

te grandioso e 
o TCE/MS ficou 
honrado em par-
ticipar”.
   Antenor expli-
cou aos partici-
pantes que com-
pete ao TCE/MS, 
de acordo com a 
legislação, apre-
ciar, para fins de 
registro, a legali-
dade dos atos de 
admissão de pes-
soal, a qualquer 
título, na admi-
nistração direta 
e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, excetuadas as nomeações 
para cargo de provimento em co-
missão, bem como a das conces-
sões de aposentadorias, reformas 
e pensões, ressalvadas as melhorias 
posteriores que não alterem o fun-
damento legal do ato concessório.
   O diretor-presidente do Instituto 
Municipal de Previdência de Cam-
po Grande e coordenador do con-
gresso, Cezar Luiz Galhardo, afir-
mou que a parceria com o TCE/MS 
é muito importante, pois todos os 
atos de pessoal, incluindo aposen-
tadorias, são analisados pela Corte 

de Contas. Ele ressaltou a impor-
tância da previdência social para 
que o funcionário receba uma valor 
suficiente para manter a qualidade 
de vida. “Com esse congresso esta-
mos antecipando futuras discussões 
sobre a previdência social, uma vez 
que ela deve ser planejada e exige 
uma preparação antecipada, afir-
mou”.

Palestrante
Antenor Martins de Oliveira é gra-
duado em Ciências Jurídicas e par-
ticipou de vários congressos e trei-
namentos referentes às Reformas 
Previdenciárias no serviço público.

Conselheiro Iran Coelho relatou processo mantendo recomendações ao Governador

Antenor Martins fala sobre RPPS e SICAP no 1º Encontro de Previdência



O conselho deliberativo 
do Tribunal de Contas 
de Mato Grosso do Sul 
(TCE/MS) aprovou na 

20ª sessão ordinária do Pleno, rea-
lizada no dia 22.09.10, a Resolução 
Normativa n° 069, que dispõe so-
bre a Política de Gestão de Pessoas. 
A resolução, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do TCE/MS desta 
quinta-feira (23/09), faz parte do 
programa de modernização implan-
tado pelo presidente do TCE/MS, 
conselheiro Cícero Antônio de Sou-
za, com consultoria da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).
   A resolução tem a finalidade de 
estabelecer diretrizes para a formu-
lação, execução de projetos e ações 
que assegurem o contínuo desen-
volvimento profissional e humano 
dos servidores. De acordo com o 
conselheiro Cícero de Souza, o novo 
modelo organizacional idealizado e 
integrado pelo TCE/MS, visa a efe-
tividade da Missão Institucional, e 
adequação com o planejamento 

estratégico a que se refere à Reso-
lução Administrativa nº 105/2010, 
o qual requer excelência profissio-
nal,  compromisso,  envolvimento e 
satisfação das pessoas que a inte-
gram. 
   Segundo Cícero de Souza, esta 
realidade exige que cada líder - seja 
ele diretor, chefe ou supervisor – 
deve estar apto a desempenhar 
funções administrativas que cons-
tituem o processo administrativo, a 
saber: planejar, organizar, dirigir e 
controlar. Ele lembra que o desen-
volvimento humano e social busca 
a valorização do bem maior da ins-
tituição, que são as pessoas que a 
compõem, objetivando uma gestão 
de qualidade, com a devida valori-
zação do trabalho como instrumen-
to importante para a obtenção do 
resultado que refletirá na valoriza-
ção institucional.
   De acordo com o documento, o 
Departamento de Gestão de Pesso-
as do TCE/MS orienta-se por diver-
sas diretrizes, das quais 13 foram 

citadas. Entre elas, está a valoriza-
ção das pessoas, estímulo ao tra-
balho em equipe, a aprendizagem 
institucional como estratégia para 
alcançar o propósito da instituição, 
oferecimento e garantia de cursos 
introdutórios ou de formação, com 
a participação das lideranças e da 
ESCOEX, comprometimento com 
a transparência, eficiência, eficácia 
e melhoria contínua na gestão de 
pessoas. A política de gestão ressal-
ta ainda as definições de líder, ca-
pacitação, aperfeiçoamento, quali-
ficação, aprendizagem institucional, 
entre outras.
   Por fim, a resolução é constituída 
também com os deveres do líder e 
dos servidores na realização da Po-
lítica de Gestão de Pessoas. Foram 
mencionados sete deveres do ser-
vidor, dos quais destacam-se, atuar 
com empenho na concretização do 
propósito da unidade e da institui-
ção e contribuir para a efetivação  
da  Política  de  Gestão de Pessoas  
do TCE/MS.
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Pleno aprova política de 
gestão de pessoas

Tribunal em Pauta TCE/MS

Política de Gestão de Pessoas, aprovada por conselheiros, prevê desenvolvimento profissional e humano dos servidores



   O conselho deliberativo do Tribu-
nal TCE/MS aprovou na 18ª sessão 
ordinária do Pleno, realizada no dia 
01.08.10, a Resolução Administra-
tiva n° 105 que determina a disse-
minação da missão, visão de futuro, 
valores organizacionais e objetivos 
estratégicos do TCE/MS.
   A Fundação Getúlio Vargas de-
senvolveu o trabalho de pesquisa 
no qual resultou, o Sub-projeto 3- 
gestão estratégica, desenvolvido no 
âmbito do projeto de modernização 
e fortalecimento da gestão do TCE/
MS. 
   A resolução ainda estabelece oito 
objetivos estratégicos que vão au-
xiliar no desenvolvimento do TCE/
MS. Além dos objetivos, criou-se o 
comitê gestor do planejamento es-
tratégico, do qual farão parte três 
conselheiros: o diretor geral de ad-

ministração interna, o diretor geral 
de gestão e modernização, dois re-
presentantes de gabinetes de con-
selheiros e dois representantes de 
inspetorias escolhidos por delibera-
ção em reunião administrativa. 
   Ao comitê compete validar as 
metas e indicadores estabelecidos 
nos objetivos estratégicos, institu-
cionalizar o plano estratégico além 
de outras funções que se encon-
tram na resolução publicada no diá-
rio oficial eletrônico.
   Fazem parte do plano estratégi-
co do TCE/MS os valores organi-
zacionais, dos quais foram citados: 
proatividade, transparência, ética, 
competência e comprometimento. 
A resolução ressaltou também a 
missão do TCE/MS, de fiscalizar e 
julgar atos administrativos dos Po-
deres Municipais e Estadual e ações 

que envolvam a gestão das verbas 
públicas.
   Por fim, foi publicada a visão de 
futuro do TCE/MS, que constitui em 
ser conhecido e reconhecido como 
órgão indispensável na fiscalização 
e controle da gestão de verbas pú-
blicas.
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   Convocados pelo diretor geral da 
Escola Superior de Controle Externo 
(Escoex), o conselheiro Iran Coe-
lho das Neves, diretores, chefes de 
gabinetes, inspetorias, informática, 
cartório, gestão de pessoas, comu-
nicação social e outros setores esti-
veram reunidos para apresentação 
de sugestões e propostas de cursos 
de capacitação para os servidores e 
técnicos dos órgãos jurisdicionados, 
a pedido do conselheiro.
   Segundo o conselheiro Iran Coe-
lho, “após sediar o I Encontro das Es-
colas dos TC’s, em Campo Grande, 
com a participação de 26 escolas e 
assumir a diretoria geral, identifica-
mos a necessidade de diagnosticar 
as reais necessidades de servidores 
e técnicos jurisdicionados para ado-
ção de cursos de capacitação e for-
malização de parcerias, a exemplo 
daquelas feitas recentemente com 
a Escola Superior de Administração, 
Estácio e outras, que venham con-
tribuir na formação e, consequen-
temente, na melhoria dos serviços 
prestados à sociedade, e aplicação 
dos recursos públicos”.
   Após a mensagem do conse-
lheiro, a coordenadora da Escoex, 
Adriana Fedrizzi Marques, fez a 
apresentação de uma proposta de 
atuação da Escoex. Entre as propos-
tas apresentadas para este segundo 
semestre de 2010 estão a realização 
de diagnóstico de necessidades de 

capacitação de servidores e dos ju-
risdicionados (necessidades pesso-
ais/individuais da instituição, hoje e 
futuras – de acordo com a missão 
e visão); e ainda a elaboração de 
Projeto Pedagógico Institucional - 
2011/2012 (com revisão em 2011).
    Junto ao público interno, a dire-
ção pretende buscar o alinhamento 
do trabalho da Escola com as neces-
sidades do Tribunal, capacitando e 
preparando os servidores para atin-
gir metas propostas. A conclusão 
do MBA em Gestão Pública com 
Ênfase em Controle Externo com 
monitoramento dos artigos a serem 
elaborados pelos servidores. Segun-
do a coordenadora, os artigos serão 
pontuados, classificados e selecio-
nados para publicação. A realiza-
ção de Oficinas com apresentação 
e debates sobre os melhores artigos 
apresentados, dentro de critérios 
pré-definidos. 
   A proposta de atuação da Esco-

ex prevê ainda o credenciamento, 
por processo seletivo interno de 
instrutores para capacitação de ju-
risdicionados. Segundo Adriana, 
haverá formatação dos cursos a se-
rem ministrados por servidores do 
TCE, com os instrutores aprovados 
no credenciamento, nos moldes do 
que hoje é feito pela Escola de Go-
verno.
   O diretor geral de Administração 
Interna e coordenador da Unidade 
Local do Promoex (UEL/MS), Ale-
xandre Augusto Brandes, informou 
que através do Programa de Mo-
dernização do Sistema de Controle 
Externo (PROMOEX) serão realiza-
dos também os cursos de Contabi-
lidade e Custos Aplicado ao Setor 
Público – conforme NBCASP, Audi-
toria de Obras Públicas, Gerencia-
mento de Rede, Pregão Eletrônico, 
Previdência Pública e Matemática 
Financeira. 

Resolução administrativa cria comitê gestor do planejamento estratégico

Escoex debate plano de atuação junto com servidores

Conselheiro Iran Coelho apresenta metas da Escoex

Conselheiro Osmar Dutra analisa projeto
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TCE/MS apresenta novo sistema LRF Transparência

Tribunal promove inspeção ordinária na Prefeitura de Dourados

   O TCE/MS, através da Diretoria 
de Gestão de Modernização (DGM) 
e do Departamento de Gestão de 
Tecnologia da Informação (DGTI) 
reuniu, no dia 07 de outubro, 23 
representantes de empresas pres-
tadoras de serviços na área de in-
formática de prefeituras, câmaras e 
autarquias para apresentar o novo 
Sistema LRF Transparência, que en-
tra em funcionamento a partir de 
2011, aperfeiçoando ainda mais o 
que estabelece a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. No dia 08, a reunião 
aconteceu com os técnicos e analis-
tas do TCE/MS.
   De acordo com o diretor geral 
da DGM, Parajara Moraes Alves 
Júnior, o Sistema LRF Transparência 
hoje existente foi totalmente re-
modelado para facilitar ainda mais 
os órgãos jurisdicionados e as em-
presas prestadoras de serviços nas 
prestações de contas junto ao Tri-
bunal. Segundo o diretor, além do 
envio das informações on-line uti-
lizando-se de anexos e formulários 
padronizados, os documentos serão 
assinados digitalmente para que te-
nham sua validade e autenticidade.
   Segundo o chefe do Departa-
mento de Gestão de TI, Ary Silvio 
Alves de Lima, o novo Sistema foi 

aperfeiçoado pelos próprios técni-
cos do quadro do Tribunal, e estará 
disponível para testes dos órgãos e 
empresas prestadoras de serviços 
aos jurisdicionados, numa lingua-
gem simplificada, utilizando-se de 
arquivos em XML e XSD. Ele avisa 
que a DGM deverá divulgar uma 
Orientação Técnica, além de dis-
ponibilizar um manual para que se 
possa tirar dúvidas.
   Para o diretor executivo da Qua-
lity Sistemas, Denis da Maia, o 
novo sistema irá facilitar em muito 
a vida das empresas que atendem 
esses órgãos. Segundo Maia, sua 
empresa atende aproximadamen-
te 60 órgãos jurisdicionados em 
Mato Grosso do Sul, e ainda atua 
nos Estados de Mato Gros-
so e Goiás. “A consolidação 
destes sistemas vai permitir 
que as empresas que pres-
tam esse tipo de serviço 
busquem novos mercados”, 
destacou.
   Também o diretor da 
empresa Controle Técnico 
– Grupo Assessor Público, 
Glaubi Araújo Leite, afir-
mou que “o novo sistema 
vem de encontro ao anseio 
das empresas. “Antes tínha-

mos problemas no envio destas in-
formações. Agora, com esse novo 
Sistema apresentado, vamos evitar 
os erros, possibilitando desempe-
nhar um serviço de melhor quali-
dade, mais confiável e rumo às exi-
gências contidas na Lei 131”, (Lei 
da Transparência).
   Parajara Alves Júnior informou 
que, ainda neste mês de outubro, 
deve apresentar o novo Sistema 
LRF Transparência aos servidores e 
técnicos do Tribunal, e no mês de 
novembro será marcada uma data 
para que todos os gestores públi-
cos municipais venham ao TCE/MS 
para tomar conhecimento sobre o 
novo Sistema, prazos, necessidades 
e responsabilidades.   

   O TCE/MS deu início no dia 
13/09 a uma inspeção ordinária na 
prefeitura municipal de Dourados, 
com o objetivo de levantar a exis-
tência de irregularidades nas con-
tas do município, tendo em vista 
os fatos que vieram à tona com a 
Operação Uragano, realizada pela 
Polícia Federal (PF) e que resultou 
na prisão do prefeito de Dourados, 
Ari Artuzi (PDT), do vice-prefeito 
Carlinhos Cantor (DEM), de 9 dos 
12 vereadores e, ainda, de diversos 
secretários municipais, servidores e 
empresários, totalizando 60 pesso-
as indiciadas.
   A fiscalização ocorre em mais de 
20 setores da Prefeitura, entre eles 
saúde, educação e finanças que têm 
mais denúncias. Na Secretaria de 
Obras, uma equipe de engenheiros 
fará toda a inspeção. O próximo 
alvo das auditorias será a Câmara 
de Dourados. Todas as contas pú-
blicas serão analisadas no período 

de janeiro a agosto deste ano.
   A inspeção está a cargo da 3ª Ins-
petoria de Controle Externo (IGCE) 
do TCE, subordinada ao conselheiro 
Waldir Neves Barbosa, que esteve 
em Dourados, acompanhando os 
trabalhos dos analistas.
   De acordo com o diretor da Ins-
petoria, Walter Vargas Mattos, além 
da análise das 
contas, contra-
tos e convê-
nios, o trabalho 
dos analistas 
terá também 
um caráter pe-
dagógico, no 
sentido de le-
var orientações 
e recomenda-
ções ao novo 
s e c r e t a r i ado 
do município 
que acabou de 
assumir e, em 

razão disso, poderia ter muitas dú-
vidas.
   Segundo Mattos, o serviço dos 
analistas é feito por amostragem e 
não tem prazo determinado para 
ser encerrado. Contatada a irregu-
laridade, o TCE denuncia o caso ao 
Ministério Público e cobra medidas 
imediatas do gestor público.

Prestadores de serviço conhecem novo
sistema LRF Transparência

Técnicos do TCE examinam documentos da Prefeitura de Dourados
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   O TCE/MS implantou o Sistema 
Informatizado de Controle de Atos 
de Pessoal (SICAP), que permite o 
encaminhamento, por parte dos 
órgãos jurisdicionados, de informa-
ções e documentos relativos a atos 
de pessoal através do meio eletrôni-
co de dados. Os dados começaram 
a ser apresentados dia 1° de abril, 
iniciando pelo cadastro dos planos 
de cargos e carreiras, concursos pú-
blicos e quadro de pessoal.  
   O diretor da Inspetoria de Con-
trole de Atos de Pessoal (ICAP), Se-
bastião Mariano Serrou, afirma que 
o encaminhamento teve uma boa 
receptividade. Segundo ele, “70% 
dos planos de cargos foram envia-
dos, 15% estão no modo de edi-
ção, fase intermediária a remessa e 

15% ainda serão encaminhados”.
   São seis grupos no total, com 
quatro unidades gestoras. No total 
já foram registrados o envio de 132 
planos de cargos, sendo que 77 ain-
da estão pendentes de remessa por 
parte dos órgãos jurisdicionados. 
Em relação a concurso público fo-
ram remetidos 84 e não remetidos 
125. O quadro de pessoal não co-
meçou a ser enviado, pois faz parte 
da terceira etapa do programa. 
   A Analista de Sistemas da Asses-
soria de Informática do TCE/MS, 
Gisele Venier, garante que dentro 
desses cinco meses de uso do pro-
grama, a participação tem sido sa-
tisfatória. “O número de usuários 
querendo usar a ferramenta é sur-
preendente e o sistema está dispo-

nível 24 horas por dia. Estão ven-
do a ferramenta não só como uma 
ferramenta de atos de pessoal e sim 
uma ferramenta de trabalho que 
beneficia o jurisdicionado”. 
   A tramitação dos processos acon-
tece virtualmente e o próximo pas-
so é disponibilizar a análise também 
com a mesma eficácia e agilidade. 
Gisele Venier ressalta que o TCE/MS 
está auxiliando os órgãos. “Temos a 
disposição uma equipe de apoio e 
uma estrutura de suporte para cor-
reção e ajustes necessários”, expli-
ca. Informações sobre o sistema po-
dem ser obtidas por meio do e-mail  
suporteicap@tce.ms.gov.br ou pelo 
telefone 3317-1652 e 3317-1654.

   Os conselheiros do TCE/MS 
aprovaram por unanimidade, du-
rante a sessão do Pleno realizada 
em 15.09, a INSTRUÇÃO NORMA-
TIVA TCE/MS Nº 034/2010  que 
dispõe sobre a remessa dos contra-
tos entre outras providências, como 
a regulamentação de prazos para o 
envio destes documentos sujeitos à 
análise pela Corte de Contas.
   De acordo com as justificativas 
apresentadas, o Tribunal levou em 
consideração que um expressivo 
número de órgãos jurisdicionados 
adota na licitação por item, na mo-
dalidade Pregão ou outra moda-
lidade, gerando mais de um con-
trato e que a remessa de cópia do 
procedimento licitatório com cada 
contrato, tem gerado elevados cus-
tos, quando se trata de licitação por 
item.
   Os órgãos jurisdicionados re-
meterão ao Tribunal de Contas, 
obrigatoriamente, os documentos 
contidos na Instrução Normativa 
034/2010, nos respectivos prazos, 
como por exemplo, a cópia dos 
contratos e outros instrumentos 
hábeis que o substitui, previstos no 
artigo 62 da Lei nº 8.666/93.

   O TCE/MS publicou no seu Diário 
Oficial Eletrônico, do dia 01.10.10, 
a nova Orientação Técnica aos Ju-
risdicionados - OTJ DGGM/PRES. 
N°. 06 que altera as disposições da 
OTJ DCE/PRES. nº 001/2010 de 17 
de março de 2010. Para download 
da OTJ completa, clique no link aci-
ma ou faça o download do suple-
mento do Diário Oficial Eletrônico 
do TCE/MS n° 0167, no site do Tri-
bunal: www.tce.ms.gov.br
   Segundo o diretor geral de Ges-
tão e Modernização do órgão, Pa-
rajara Moraes Alves Junior, “tendo 
em vista as diretrizes determinadas 
pela Resolução Normativa TC/MS 
nº. 066/09, de 16 de dezembro de 
2009, que instituiu a obrigatorieda-
de de formalização e apresentação 
eletrônica de dados ao TCE/MS, 
mais precisamente aos instrumen-
tos de planejamento governamen-
tal (PPA, LDO e LOA), às contas de 
gestão (balancetes) e às licitações e 
contratos dos municípios de Mato 
Grosso do Sul resolvemos proceder 
algumas alterações”.
   De acordo com o artigo 1° da OTJ 
DGGM/PRES. n° 06, o TCE/MS de-
termina que os códigos de Fontes/
Destinação de Recursos deverão ser 
apresentados pelos municípios de 
Mato Grosso do Sul, quando da re-
messa das informações relacionadas 
aos instrumentos de planejamento 

governamental (PPA, LDO e LOA), 
contas de gestão (balancetes) e lici-
tações e contratos.
    Estabelece ainda que, excepcio-
nalmente no ano de 2010, o reen-
vio das informações contábeis, via 
Sistema SICOM, poderão ser auto-
rizadas pelo Diretor Geral de Gestão 
e Modernização. A nova OTJ altera 
a redação dos Anexos I, III, IV e V 
da OTJ DCE/PRES nº 001/2010, 
conforme redação constante, res-
pectivamente, dos ANEXOS I, II, III 
e IV desta OTJ; ficando revogada a 
OTJ DGGM/PRES. nº 05 de 12 de 
agosto de 2010, e as demais dispo-
sições em contrário.
   A nova Orientação Técnica en-
trou em vigor no dia 01 de outubro, 
produzindo efeitos somente para o 
exercício de 2011.

Nova Orientação Técnica aos
Jurisdicionados sobre PPA, LDO e LOA

SICAP tem boa receptividade

Adotado novos prazos 
para remessa de 

contratos e documentos

Parajara Moraes, diretor da DGM
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Dia do Servidor comemorado com torneio,
inauguração, show e campanha de doação

   O Dia do Servidor este ano será 
comemorado de forma completa 
no TCE/MS. O Sinsercon, em par-
ceria com o TCE/MS, organizou 
uma programação diversificada que 
começa com uma campanha de 
doação de alimentos para o Asilo 
São João Bosco. Os produtos serão 
trocados por vales que darão direi-
to a corte de cabelo e massagem. A 
festa do dia 28 terá como atrações 
torneio de futebol, inauguração da 
sede social do Sinsercon com 800 
m², brincadeiras para as crianças e 
almoço com show ao vivo. 
   O Asilo São João Bosco é uma 
entidade mantida com doações da 
população, o que corresponde a 
83% de sua receita, sendo 14% 
referentes a verbas governamentais 
e os 30% restantes compostos por 
alugueis, aposentadorias e pensões 
da parte dos idosos. O Asilo man-
tém em suas instalações 125 idosos, 
69 homens e 56 mulheres.
   O quadro de pessoal é composto 
por cerca de 140 funcionários, di-
vidido entre a administração, tele-
marketing, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, cuidadores de idosos, 
motoristas, porteiros, cozinheiras, 
lavadeiras e o pessoal de serviços 
gerais. Esse pessoal é responsável 
pelo bem-estar dos internos, 24 ho-
ras por dia. O asilo recebe ajuda de 
voluntários que entre outros traba-
lhos organizam equipes de lanches 
e almoços especiais aos domingos. 
Sua doação é importante! 
PARTICIPE!

Nova sede tem 800 metros quadrados

Fachada da sede social do Sinsercon


