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Jurisdicionados têm novos prazos para remessa 
eletrônica do PPA, LDO e LOA

       Através da Resolução Normativa 
TCE/MS nº 070/2011, de 23 de março 
de 2011, aprovada pelos conselheiros 
durante a sessão do Pleno do TCE/MS 
e publicada no Diário Ofi cial Eletrônico 
do dia 25 de março, o Tribunal instituiu 
excepcionalmente para o exercício de 
2011, prazos para apresentação eletrô-
nica de dados ao TCE/MS com rela-
ção aos instrumentos de Planejamento 
Governamental (PPA, LDO e LOA), 
contas de gestão (balancetes), licitações 
e contratos dos municípios de Mato 
Grosso do Sul.
 De acordo com a Resolução, 
em seu artigo 1°,  os Planos Plurianu-
ais, as Leis de Diretrizes Orçamentárias 
e os Orçamentos Gerais deverão ser re-
metidos ao Tribunal de Contas do Esta-
do, também por meio da rede mundial 
de computadores (internet), conforme 
layout especifi cado no Anexo I da OTJ 
DGGM/PRES nº 06 de 30/09/10 até o 
dia 15 de abril do exercício de 2011.

 Já o artigo 2°, determina que 
as prestações de contas de gestão dos 
órgãos da Administração Direta, Fun-
dos Especiais e Fundações dos Muni-
cípios, das Prefeituras e das Câmaras 
Municipais serão remetidas ao Tribu-
nal de Contas por meio da rede mundial 
de computadores (internet), conforme 

layout especifi cado no Anexo II da OTJ 
DGGM/PRES nº 06 de 30/09/10, con-
forme os prazos estipulados na tabela 
abaixo. O não cumprimento dos prazos, 
presente no ato resolutivo sujeitará o 
responsável às penalidades previstas no 
artigo 6º da Resolução Normativa TC/
MS nº 06 de 16/12/2009.

Mês de Referência  Data limite para envio 
    eletrônico dos dados

  Jan/2011   15/05/11
  Fev/2011   04/06/11
  Mar/2011   24/06/11
  Abr/2011   04/07/11
  Mai/2011   03/08/11
  Jun/2011   23/08/11
  Jul/2011   15/09/11
   Ago/2011   15/10/11
  Set/2011   15/11/11
  Out/2011   15/12/11
  Nov/2011   15/01/12
  Dez/2011   15/02/12

Mais de 10 mil processos julgados em 2010, 
média de 1,5 mil por conselheiro

 Contando com sete conse-
lheiros, o TCE/MS, no período de 
janeiro a dezembro de 2010, julgou 
10.672 processos nas Câmaras e Ple-
no e através de Decisões Singulares. 
De acordo com o relatório de ativida-
des da Secretaria das Sessões, a mé-
dia de processos julgados para cada 
um dos sete conselheiros foi de 1.524. 
           Estes números referem-se a 

prestações de contas dos órgãos jurisdi-
cionados (Prefeituras, Câmaras Munici-
pais, Fundos, Autarquias e órgãos esta-
duais), que passaram pela análise da 1ª, 
2ª Câmara e Tribunal Pleno, totalizando 
3.680 processos julgados nas sessões. 
Já as decisões singulares, elaboradas 
pelos sete conselheiros que compõem o 
Pleno, totalizaram 6.992, que somadas 
chegam a mais dez mil no ano.Com a informatização os números crescem a cada ano
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Bancada federal de MS discute o 
fortalecimento dos TC’s

O
s conselheiros do TCE/
MS se reuniram com a 
bancada federal do Es-
tado no dia 15 de abril 

na sede da Corte Fiscal. O objetivo 
foi sensibilizar os senadores e depu-
tados federais para que defendam a 
aprovação dos projetos em tramitação 
no Congresso Nacional que dão maior 
autonomia e promovem o fortaleci-
mento das cortes de contas. Ao fi nal 
da reunião, que durou cerca de duas 
horas, os participantes visitaram as 
dependências do Tribunal e da Escola 
Superior de Controle Externo (Esco-
ex).

 A iniciativa faz parte de uma 
estratégia nacional da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
(Atricon), que decidiu recentemente 
que os Tribunais de Contas devem se 
reunir com as respectivas bancadas 
federais para esclarecer a importância 
destes projetos. O TCE/MS foi o pri-
meiro do Brasil a reunir a bancada fe-
deral para discussão do assunto, con-
seguindo de forma pioneira debater 

os temas com os senadores Delcídio 
do Amaral, Waldemir Moka e Marisa 
Serrano e os deputados federais Ed-
son Girotto, Vander Loubet, Reinal-
do Azambuja, Fábio Trad e Henrique 
Mandeta, representando a maioria da 
bancada federal de MS.

 O conselheiro presidente do 
TCE/MS, Cícero Antonio de Souza, 
agradeceu aos três senadores e cin-
co deputados da bancada federal que 
participaram da reunião, destacando 
a importância dos parlamentares que 
conheceram de perto a atuação do 
Tribunal e registrou que o objetivo 
principal é o entrosamento de con-
selheiros e parlamentares em favor 
da população. Para o conselheiro, a 
aprovação destes projetos vai garantir 
mais autonomia e propiciar agilidade 
na ação dos Tribunais de Contas. 

 De acordo com o conselheiro 
Waldir Neves, um dos coordenadores 
da Comissão de Acompanhamento de 
Projetos no Congresso Nacional junto 
à Atricon, a Associação destaca como 

de grande importância a aprovação 
da PEC 28/2007 que cria o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas; o 
Projeto de Lei 229/2009, do Senado, 
que trata da criação da Lei de Respon-
sabilidade Orçamentária, em subs-
tituição à parte da Lei 4.320/64 (Lei 
de Orçamentos Públicos), no que se 
refere a aplicação fi nanceira, e ainda 
a PEC 25/2009, de autoria da senado-
ra Marisa Serrano, que possibilita aos 
Tribunais de Contas executarem suas 
próprias decisões.

 Waldir Neves destacou ainda 
que: “O TCE de Mato Grosso do Sul 
sai na frente com essa reunião, nós so-
mos os pioneiros dessa iniciativa. Ne-
nhum Tribunal conseguiu ainda pro-
mover estas reuniões e nós queremos 
mostrar essa iniciativa para que ela 
se propague”. Segundo o conselhei-
ro, “os Tribunais de Contas estão se 
modernizando e a legislação necessita 
acompanhar estas mudanças, princi-
palmente no que se refere a conferir 
mais autonomia e agilidade no cum-
primento das decisões”. 

Os três senadores e cinco deputados federais participaram 
das discussões em torno das propostas
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Plenário recebe o nome de 
“Celina Martins Jallad”

Procurador-geral 
do MPC/MS recebe 

“Medalha Tiradentes”

O TCE/MS, através de 
Resolução Administra-
tiva n° 108/2011, publi-
cada no Diário Ofi cial 

Eletrônico do dia 25 de março, propôs 
a denominação do Plenário para “Celina 
Martins Jallad”, considerando o faleci-
mento da conselheira ocorrido no dia 28 
de fevereiro de 2011. Os conselheiros: 
Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, 
José Ancelmo dos Santos, José Ricardo 
Pereira Cabral, Iran Coelho e Waldir Ne-
ves, juntamente com o presidente Cícero 
Antonio de Souza, e ainda, com parecer 
favorável do procurador-geral de contas 

       O procurador-geral do Ministério Público de 
Contas, Ronaldo Chadid recebeu das mãos da vice-
governadora de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet a 
“Medalha Tiradentes”, no dia 20 de abril, durante so-
lenidade no Palácio Tiradentes, no comando-geral da 
PM em alusão ao dia do Patrono da instituição e mártir 
da Inconfi dência Mineira, comemorado no dia 21 de 
abril, em todo o País. A Polícia Militar do Estado con-
cedeu a honraria a 84 personalidades civis e militares 
em reconhecimento ao importante trabalho desenvol-
vido junto à sociedade e à segurança pública de Mato 
Grosso do Sul.

do MPC/MS, Ronaldo Chadid votaram 
a favor da escolha do nome para home-
nagear a amiga e colega conselheira.
 
 De acordo com o presidente 
Cícero de Souza, esta é a oportunidade 
de prestar uma última homenagem à pri-
meira mulher a integrar o TCE/MS. “A 
trajetória pública dessa mulher que hon-
rou a história do Estado de Mato Gros-
so do Sul e prestou relevantes serviços 
à sociedade Sul-mato-grossense e em 
especial, num breve espaço de tempo, 
contribuiu para o engrandecimento des-
ta Corte”, justifi cou.
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Biblioteca da Escoex passa a se chamar 
“Conselheiro Nelson Benedito Netto”

 O TCE/MS publicou no dia 
23 de março, no Diário Ofi cial Ele-
trônico a Resolução Administrativa 
n° 107/2011, aprovada pelo Pleno em 
sessão do dia 23 de março, que no-
meia o espaço da Biblioteca da Escola 
Superior de Controle Externo (Esco-

ex) de “Conselheiro Nelson Benedito 
Netto”. Além disso, os interessados 
poderão acessar a lista completa do 
acervo da biblioteca, com mais de 
5 mil títulos através do site do TCE 
(www.tce.ms.gov.br). 
 A Resolução foi proposta 

pelo diretor da Escoex, conselheiro 
Iran Coelho, que destacou a trajetó-
ria do ex-colega. “A carreira sempre 
esteve pautada na preocupação com 
o exercício da gestão pública voltada 
para o bem-estar da sociedade”, justi-
fi cou. 
 
 “A designação do nome é em 
reconhecimento ao legado deixado 
pelo Conselheiro Nelson Benedito 
Netto, cuja atuação marcou profunda-
mente a dinâmica das sessões realiza-
das no Plenário desta Corte”, afi rma 
Iran Coelho. Nelson Benedito Netto 
foi conselheiro no ano de 1980 e fale-
ceu em exercício na função, em 1988.

 Biblioteca conta com mais de cinco mil títulos

TCE/MS e TCE/AC assinam termo de 
cooperação para utilização de sistemas  

 O Sistema Informatizado de 
Controle de Atos de Pessoal (SICAP) 
e o Sistema LRF Transparência, de-
senvolvidos pelo TCE/MS, servirão 
de modelo para serem implantados 
pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Acre (TCE/AC). Termo de Coopera-
ção neste sentido foi assinado no dia 
28 de abril pelos presidentes do TCE/
MS, conselheiro Cícero Antonio de 
Souza e do TCE/AC, Ronald Polan-
co Ribeiro, durante reunião na sala 
de presidência, antes da solenidade de 
encerramento da 1ª Jornada Técnica 
da Escoex.
 O governador do Acre, Tião 
Viana; o prefeito de Rio Branco (AC), 
o ouvidor do TCE/AC, conselheiro 
Valmir Ribeiro, o conselheiro Valdir 
Neves Barbosa do TCE/MS e o Dire-
tor Geral de Gestão e Modernização 
do TCE/MS, Parajara Moraes Alves 
Junior acompanharam a solenidade de 
assinatura do Termo de Cooperação 

que prevê o com-
par t i lhamento 
dos conhecimen-
tos no âmbito do 
controle externo 
e da tecnologia 
da informação 
em relação aos 
dois sistemas de-
senvolvidos pelo 
TCE/MS.  O presidente do TCE/AC, 

conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, 
agradeceu o apoio do presidente do 
TCE/MS, afi rmando que a possibilida-
de de utilizar sistemas já implantados 
e testados, permitirá a Corte de Con-
tas do Acre pular etapas e economizar 
algo em torno de R$ 1 milhão, valor 
estimado por ele, caso a implantação 
dos sistemas tivesse de ser desenvol-
vida pelo próprio órgão.  “Somos mui-
to gratos por este gesto de cooperação, 
que possibilitará acelerar o nosso pro-
cesso de informatização”, afi rmou.

Conselheiros Ronald (AC) e Cícero (MS) assinam convênio

 O Termo de Cooperação Téc-
nica compreende o intercâmbio e a 
cooperação técnica visando o com-
partilhamento de conhecimentos e a 
transferência de tecnologias, mediante 
a disponibilização de sistemas infor-
matizados desenvolvidos pelo TCE/
MS e TCE/AC, bem como dos conhe-
cimentos utilizados na sua construção 
e desenvolvimento, capacitação de 
técnicos, intercâmbio de informações, 
estudos e pesquisas de assuntos de in-
teresse comum.
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1ª Jornada Técnica da Esc
de 136 servidores

uma economia substancial e fazendo 
com que a tramitação de informações 
seja mais rápida e segura, otimizando 
o trabalho desenvolvido pelos servi-
dores e técnicos desta Corte, tendo 
como resultado fi nal um atendimento 
mais efi ciente aos jurisdicionados”, 
frisou.

 Também o diretor da Escoex 
e vice-presidente do TCE/MS, conse-
lheiro Iran Coelho das Neves em seu 
discurso de abertura informou que a 
realização do evento era em come-
moração a um ano de atividades da 

A 1ª Jornada Técnica 
da Escoex (Escola 
Superior de Con-
trole Externo) do 
TCE/MS realiza-

da de 26 a 28 de abril último, contou 
com a presença e participação de 136 
técnicos de 54 municípios do Estado. 
Diante do auditório da Escoex lota-
do, o conselheiro presidente do TCE/
MS, Cícero Antonio de Souza, ressal-
tou que a Escola é motivo de orgulho 
de sua gestão: “a Escoex está aí para 
orientar os gestores, prefeitos, presi-
dentes de câmaras”. É como diz o di-
tado, “uma grande caminhada começa 
com o primeiro passo e nós demos o 
primeiro passo”, destacou.

 O presidente também disse 
que não poderia deixar de falar do 
Programa de Modernização, que está 
sendo implantado no TCE/MS ao lon-
go desses últimos quatro anos. “Den-
tre outros objetivos, queremos que o 
processo eletrônico esteja totalmente 
implantado até o fi nal do ano, gerando Representantes dos três poderes, prefeitos e servidores lotaram 

auditórios do Plenário e da Escoex



07

coex registrou participação 
s de 54 municípios

Escola Superior de Controle Externo 
(Escoex). “Na verdade temos muito 
que comemorar, pois neste curto perí-
odo de tempo, a Escoex promoveu 18 
eventos, entre cursos, palestras, semi-
nários, encontros e outras atividades 
conceituadas como “educação cor-
porativa. Além disso, a Escoex abriu 
suas portas para sediar diversos even-
tos de outros órgãos governamentais e 
de classe”, salientou.

 Segundo o diretor da Escoex, 
com essas ações foram capacitadas 
1.140 pessoas, sendo 325 servidores 

do TCE/MS e 815 jurisdicionados. “É 
um resultado expressivo para uma Es-
cola que ainda está lançando as suas 
bases para um futuro que promete ain-
da mais realizações”, enfatizou.

 O conselheiro Iran Coelho 
lembrou ainda do grande investimen-
to feito por Cícero de Souza na cons-
trução da Escola, elogiando a grande 
capacidade administrativa e gerencial 
do presidente do TCE: “com seu ele-
vado espírito empreendedor e privile-
giada visão de futuro, regulamentou o 
funcionamento da Escoex e edifi cou 
esta sede própria”, concluiu.

 Para o presidente da União 
das Câmaras de Vereadores de Mato 
Grosso do Sul (UCV/MS), Edilson 
Seikó Miahira, é sempre importante a 
realização desse tipo de evento, pois 
“ajuda o jurisdicionado a fi car atento 
à LRF, como o mandato do presidente 
da união das câmaras é de dois anos, 
sempre virão novos gestores e por 

isso também é bom para estar sempre 
se aperfeiçoando para não ter proble-
mas”. 

 Além da presença maciça de 
servidores e técnicos do interior, a so-
lenidade de abertura do evento contou 
com as presenças dos conselheiros, 
José Ancelmo dos Santos, José Ri-
cardo Pereira Cabral, Waldir Neves 
Barbosa, do procurador-geral de Con-
tas do Ministério Público de Contas 
(MPC/MS), Ronaldo Chadid, dos pro-
curadores do MPC, José Aêdo Camilo 
(Adjunto), e João Antônio de Oliveira 
Martins Junior (Corregedor-geral), e 
ainda, diretores, chefes de setores e 
servidores da Corte de Contas. 



Palestras
TCM / GO - Após a solenidade de 
abertura da 1ª Jornada Técnica da Es-
coex, o evento seguiu com a apresen-
tação da palestra “Os Instrumentos de 
Planejamento da Ação Governamen-
tal (PPA, LOA, LDO) e a Constitui-
ção Federal, LRF e o equilíbrio das 
contas públicas”, ministrada por Mar-
cos Antônio Borges, Diretor de Plane-
jamento e Implantação de Sistemas do 
TCM/GO.

SICAP – Ainda no dia 26 de abril, à 
tarde, o Analista de Controle Exter-
no do TCE/MS e Chefe de Gabinete 
do Conselheiro José Ancelmo dos 
Santos, Antenor Martins de Oliveira, 
abordou o tema: “Evolução da Apre-
ciação da Legalidade dos Atos de 
Pessoal: SICAP”. Ele disse que teve 
o intuito de mostrar as três etapas do 
SICAP (Sistema Informatizado de 
Controle de Atos de Pessoal), passa-
do, presente e futuro.

Obras - Já o segundo tema tratado 
no período vespertino foi “Obras e 
Execução Orçamentária”, tendo como 
palestrante o Analista de Controle 
Externo do TCE/MS e Engenheiro, 
Domingos Sahib Neto, que lembrou 
que a palestra ajuda os funcionários 
dos municípios a entender a necessi-
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dade de planejar os gastos públicos. 
“O objetivo foi o de apresentar alguns 
aspectos relevantes para que na elabo-
ração anual do orçamento possamos 
executar obras dentro do prazo e com 
boa qualidade, atendendo a demanda 
da população do município”, resumiu. 

Licitações - O segundo dia da 1ª 
Jornada Técnica da Escoex (27.04) 
contou com o Seminário Sobre Pro-
cedimentos Licitatórios, abordando 
os princípios gerais de licitação, evo-
lução da participação das ME e EPP, 
ministrado pelo analista de Controle 
Externo e presidente da Comissão de 
Licitação do TCE/MS, Márcio Lolli 
Ghetti. 

OAB/MS - No segundo dia, à tarde, 
os participantes acompanharam a pa-
lestra com o presidente da OAB/MS, 
advogado e professor universitário, 
Leonardo Avelino Duarte, cujo tema 
foi  “Concessões e Permissões no Ser-
viço Público”. 

MPC/MS - Também o procurador-ge-
ral do Ministério Público de Contas, 
Ronaldo Chadid (MPC/MS) e profes-
sor universitário participou do evento 
abordando o tema “A Essencialidade 
do Ministério Público de Contas no 
Controle Externo da Administração 
Pública” que lembrou a importância 
do MPC/MS, sendo uma instituição 
centenária e que também existe nos 
países desenvolvidos democráticos. 
“Tive a oportunidade de mostrar 
como é a atuação do MPC/MC, a sua 
essencialidade e uma demonstração 
das atividades que desempenha, além 
de fazer um resgate histórico desta 
instituição centenária”.

Improbidade - No último dia da 
Jornada, (28/04), 50 prefeitos dos mu-
nicípios do estado e 40 presidentes 
de câmaras, participaram da palestra 
de André Borges, advogado, juiz do 
TRE/MS e professor universitário, 
com o tema “Improbidade Adminis-
trativa”. Ele argumentou que “a im-
probidade ocorre quando há corrup-
ção, desonestidade, quando há o uso 
de má fé, quando tem o interesse de 
causar prejuízo aos cofres públicos”.

1ª Jornada Técnica da Escoex



Tião Viana defende 
integração dos Poderes

bém orientar e contribuir na capacita-
ção dos técnicos responsáveis pelas 
prestações de contas. “Com isso, os 
gestores públicos passam a errar me-
nos, e quem sai ganhando é a socie-
dade que vê a aplicação dos recursos 
melhor aplicada, e o País mais desen-
volvido”, destacou.
 Durante seu discurso de en-
cerramento, Cícero de Souza afi rmou 
que “aqui em Mato Grosso do Sul, já 
vivemos esse entrosamento na práti-
ca, com todos os poderes, legislativo, 
executivo e judiciário”. De acordo 
com Cícero de Souza, os gestores dos 
órgãos jurisdicionados ao Tribunal, 
encontram apoio na Corte de Contas, 
através da capacitação de seus técni-
cos e orientação necessária para as 
prestações de contas. “Não queremos 
ser apenas diretor, também queremos 
ser ator. É desta forma que vamos as-
segurar o desenvolvimento e cresci-
mento que a sociedade espera de nós 
gestores”, frisou.
 O presidente disse ainda, que 
através do Programa de Modernização 
da Corte de Contas em andamento, “a 
meta prioritária é informatizar com-
pletamente nossos procedimentos até 

o fi nal deste ano, gerando economia e 
tornando a tramitação de informações 
mais rápida e segura”. 
 Segundo o diretor geral da 
Escoex, conselheiro Iran Coelho das 
Neves, “o pilar de uma sociedade, 
assim como das instituições, é a edu-
cação. Nenhum País alcançou o sta-
tus de desenvolvido sem investir pro-
fundamente na educação”. Para ele, 
o mesmo se dá com as instituições: 
“sem a disseminação organizada do 
conhecimento nenhuma instituição 
poderá ser considerada avançada e 
moderna”.
 Além da presença dos con-
selheiros José Ancelmo dos Santos, 
José Ricardo Pereira Cabral, Waldir 
Neves Barbosa, do procurador-geral 
do Ministério Público de Contas, 
Ronaldo Chadid, procuradores, di-
retores, prefeitos e presidentes de 
câmaras municipais, também estive-
ram presentes na 1ª Jornada Técnica 
da Escoex, o presidente do TCE/AC, 
conselheiro Ronald Polanco Ribei-
ro, o conselheiro e ouvidor daquele 
Tribunal, Valmir Ribeiro e o prefeito 
de Rio Branco, Capital do Acre, Rai-
mundo Angelim.

D
urante a Confe-
rência de encer-
ramento da 1ª 
Jornada Técnica 
da Escola Supe-
rior de Controle 

Externo (Escoex), do TCE/MS, rea-
lizada no dia 28 de abril em Campo 
Grande (MS), o governador do Acre 
(AC), Tião Viana, defendeu maior di-
álogo entre os Poderes como forma 
de fortalecimento das instituições pú-
blicas no País. Viana, que falou sobre 
“A Evolução dos Órgãos de Controle 
Público e o Desenvolvimento Social”, 
também elogiou o presidente do TCE/
MS, conselheiro Cícero de Souza, e 
o diretor da Escoex, conselheiro Iran 
Coelho das Neves “pela iniciativa em 
promover um evento através da Esco-
la com temas importantes e participa-
ção de todos os poderes constituídos”. 
 Falando para uma platéia de 
120 pessoas, entre conselheiros, pro-
curadores de contas, auditores, depu-
tados estaduais, 50 prefeitos, 40 pre-
sidentes de Câmaras de Vereadores 
e servidores, o governador enfatizou 
que o TCE/MS cumpre seu papel his-
tórico, que é o de fi scalizar, mas tam-
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Lançada a Revista 
da Escoex 

D
urante a soleni-
dade de encer-
ramento da 1ª 
Jornada Técnica 
da Escola Supe-
rior de Controle 

Externo (Escoex), no dia 28 de abril, 
o presidente do TCE/MS, conselhei-
ro Cícero Antonio de Souza, realizou 
o lançamento da Revista da Escoex, 
entregando o primeiro número da pu-
blicação para o governador do Acre, 
Tião Viana. O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Jerson 
Domingos, recebeu o seu exemplar 
das mãos do diretor da Escoex, conse-
lheiro Iran Coelho da Neves.

 Com 120 páginas a Revista da 
Escoex traz a publicação de artigos de 
servidores que concluíram o curso de 
“MBA em Gestão Pública”, entrevis-
ta, matérias e balanço das atividades 
e capacitações realizadas pela Escoex 
durante o primeiro ano de atividades. 
A publicação será enviada para todas 
as Escolas de Contas e Tribunais de 
Contas do País, além de autoridades e 
bibliotecas públicas.

 De acordo com o presiden-
te Cícero de Souza, “trata-se de uma 
publicação de caráter eminentemente 
técnico que vem suprir uma lacuna 
que sempre existiu em nossa Corte de 
Contas: a inexistência de um espaço 
apropriado para a publicação e o de-
bate de ideias sobre o controle exter-
no, a partir de artigos e textos produ-
zidos por nossos técnicos”.

 Segundo Cícero de Souza, 
“em trinta e um anos de existência 

do TCE/MS, essa é, com certeza, a 
primeira vez que reunimos em uma 
publicação - de esmerado acabamen-
to gráfi co - a produção intelectual de 
nossos servidores”. Ele elogiou o es-
forço dos servidores afi rmando que 
“como o conteúdo é importante, o 
acabamento merece esmero”.

 Já o diretor da Escoex, con-
selheiro Iran Coelho, explicou que 
a revista apresenta um balanço de-
talhado das atividades da Escoex no 
período 2010-2011, registrando com 
texto e fotos a realização de 18 even-
tos, entre cursos, palestras, seminá-
rios e encontros, o que proporcionou 
a capacitação de 1.140 pessoas, sendo 
325 servidores do TCE e 815 jurisdi-
cionados. “Como destaque a revista 
apresenta sete artigos produzidos por 
alunos que participaram do curso de 
MBA promovido pela Escoex e ainda 
descreve o nosso plano de metas para 
2011/2012”, fi nalizou.

 Presidente entrega primeiro número da revista ao governador do Acre

Conselheiro Iran Coelho destaca importância da revista

1ª Jornada Técnica da Escoex
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Anunciado processo 
seletivo para instrutores 

da ESCOEX

Escoex promove Curso de 
Auditoria de Obras Públicas 

Presidente do TJ/MS 
visita o conselheiro 

Cícero de Souza

 Durante o encerramento da 1ª 
Jornada Técnica da Escoex, no dia 28 
de abril, o conselheiro e diretor geral 
da Escola Superior de Controle Exter-
no (Escoex), Iran Coelho, anunciou 
com autorização do presidente do 
TCE/MS, Cícero Antônio de Souza, 
que irá promover o 1º Processo Sele-
tivo de Credenciamento de Provas e 
Títulos/2011, destinado ao provimen-
to de cargo de Instrutor da Escoex.

 O processo de credencia-
mento é para os servidores da Corte 
de Contas e tem como objetivo sele-
cionar profi ssionais qualifi cados para 
atuarem no cargo de instrutor nas 

 A Escola Superior de Contro-
le Externo (Escoex) encerrou no dia 
04 de março o Curso de Auditoria de 
Obras Públicas, onde participaram 30 
servidores da Assessoria de Obras, 
Engenharia e Meio Ambiente do Tri-
bunal de Contas de Mato Grosso do 
Sul (TCE/MS). O curso teve início no 
dia 02.03 e foi ministrado pelo atual 
secretário Adjunto de Planejamento e 
Procedimentos do Tribunal de Contas 

ações de capacitação, previamente 
propostas no Plano de Diretrizes do 
TCE/MS e, com isso, formar o Corpo 
Docente da Escoex, abrangendo todas 
as áreas de interesse e atuação da Cor-
te de Contas. 

 Entre as metas prioritárias 
para 2012 está também a elaboração 
de uma Proposta de Política Institu-
cional (PPI) em consonância com o 
Planejamento Estratégico do TCE/
MS. A PPI apresentará uma proposta 
condizente com os objetivos da Esco-
ex, que visa pontuar a diretriz institu-
cional, com vistas às áreas de interes-
se do TCE/MS.

 O conselheiro Cícero Antonio 
de Souza, presidente do TCE/MS, re-
cebeu no dia 23 de fevereiro a visita 
do presidente do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), de-
sembargador Luiz Carlos Santini. A 
visita teve por objetivo estreitar os la-
ços de cooperação e integração entre 
os órgãos, notadamente no setor de 
informática e capacitação de pessoal.

da União (TCU), Marcelo Eira.

Segundo o instrutor do curso, Marce-
lo Eira, o objetivo é ampliar a compe-
tência dos profi ssionais de engenharia 
e arquitetura dedicados à auditoria de 
obras públicas, mediante a apresenta-
ção e discussão de princípios de audi-
toria e de aspectos práticos da atuação 
dos tribunais de contas na fi scalização 
das licitações e contratos de obras.

Conselheiro recebe 

Medalha Egydio Salles

 O conselheiro do TCE/MS, 
Waldir Neves Barbosa, foi uma das 
22 personalidades homenageadas no 
dia 18 de março, em Belém do Pará, 
durante o Segundo Encontro Norte 
e Nordeste dos Tribunais de Contas 
com o Diploma e Medalha EGYDIO 
SALLES, em comemoração aos 25 
anos de instalação do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do 
Pará (TCM-PA). 

Mais 30 servidores passam por capacitação




