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EDIÇÃO Nº 11 Um boletim mensal oferecido a você 2021/NOV 

Os bons filhos a casa tornam 
  

  

Após longo período de trabalhos sendo realizados majoritariamente à distância (home-office), reunimo-
nos todos no dia 19/11, sexta-feira, no auditório da Superintendência Regional da Controladoria-Geral da 
União para a 6ª Reunião de Alinhamento no ano de 2021, iniciativa que consta de nosso plano de ação 
para Melhoria do Clima Organizacional.  

O evento possibilitou momentos de descontração e de reencontro entre colegas. Muitos inclusive 
aproveitaram para conhecer melhor as novas instalações da sede, uma vez que a Superintendência 
mudara-se à Rua Pimenta Bueno, 139 ainda no auge da pandemia de Covid-19. 

Na Reunião, o Superintendente Daniel Silveira apresentou resultados e indicadores gerenciais da Regional 
aferidos no período pela alta gestão da Controladoria-Geral da União, sendo discutidas possibilidades de 
melhoria e estratégias a serem adotadas no próximo ano.  

Adicionalmente, comentou dos projetos de trabalho criados pela Regional, os quais serão propostos às 
Diretorias da casa para compor nosso Plano Operacional 2022. 

Ainda na oportunidade, o Chefe de Núcleo Leandro Sá apresentou a versão atualizada da Planilha de 
Indexação e Controle de Papéis de Trabalho, a qual passará a ser adotada pelas equipes de auditoria da 
Superintendência de forma a aprimorar a gestão documental de seus Papéis de Trabalho, agregando-lhes 
valores como rastreabilidade e referenciabilidade (padronizando citações em relatórios e referências 
cruzadas entre evidências e artefatos). 

O evento seguiu protocolos sanitários exigidos para mitigar os riscos de transmissão da Covid-19. 

 

Atividades Iniciadas 

No mês de novembro, iniciaram-se novas tarefas previstas em nosso Plano Operacional 2021, a saber: 

Unidade e-Aud Descrição Servidor 

SED MS 1065683 
Avaliação do Novo Ensino Médio (PNEM) e do Ensino 

Médio em Tempo Integral (EMTI) no MS 
Lisandra e Renato 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms/SitePages/6%C2%AA-Reuni%C3%A3o-de-Alinhamento.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/:x:/s/intracgu-ms/EblcdkYDcE5KuJfGoICIbdwBZqAU8RBAheZo3LYRjyqhOQ?e=XFkLhv
https://cgugovbr.sharepoint.com/:x:/s/intracgu-ms/EblcdkYDcE5KuJfGoICIbdwBZqAU8RBAheZo3LYRjyqhOQ?e=XFkLhv
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Resultados e Benefícios  

No mês de novembro, a CGU/MS concluiu as seguintes ações: 

 

Relatório de Apuração nº 883953 - Contratações para o combate à 

COVID-19 pelo Governo de Mato Grosso do Sul   

O trabalho consistiu em apurar irregularidades em processos 

licitatórios e de dispensas executados pelo Governo Estadual do Mato 

Grosso do Sul financiados com recursos do Fundo Nacional de Saúde 

para o combate à pandemia de Covid-19. 

Constataram-se diversas falhas na utilização dos recursos. Desde 

cláusulas restritivas nos editais dos pregões na seleção de empresas 

de locação de bens móveis para o Hospital de Campanha, até falhas 

nos procedimentos de recebimento dos objetos adquiridos. Neste 

caso, as máscaras entregues apresentavam divergências em relação 

às especificações exigidas, e materiais locados ao Hospital de 

Campanha permaneceram sem uso diante da demanda existente. 

Nesse sentido, o trabalho ainda aponta falha no planejamento de compras, visto que grande quantidade 

de equipamentos de proteção individual fora localizada em estoque, sem uso pela Secretaria Estadual de 

Saúde (SES). 

O trabalho, iniciado em 21.09.2020, foi realizado pelo Auditor Henrique Weber e supervisionado pelo 

Chefe de Serviço Luiz Henrique Rezende. 

 

Clipping 
   

 
09.11.21 

Paranaíba recebe CGU para realização de monitoria das aplicações dos 
recursos federais repassados na pandemia do novo coronavírus 

 
19.11.21 CGU vê falhas em compra de máscaras e hospital de campanha em MS 

 22.11.21 
Licitação para hospital de campanha cobrava até registro no 
Ministério do Turismo 

 

Servidores em Férias 
    

Servidor Período Servidor Período Servidor Período Servidor Período 

CARLOS 27/12 a 21/01 GUSTAVO 06 a 25/12 LUIZ 13 a 17/12 ROGERIO 13 a 18/12 

CAMILA 08 a 23/12 HENRIQUE 13 a 22/1 MARIO 13/12 a 15/01 TIAGO 20/12 a 05/01 

DANIEL C. 13 a 21/12 LAIS 09 a 23/12 PAULO 26/12 a 14/01 VOLNEY 09 a 23/12 

DANIEL D. 29/11 a 18/12 LEANDRO 29/11 a 11/12 RAFAEL 03 a 17/12   

ELBER 29/11 a 23/12 LISANDRA 13 a 18/12 RENATO 13 a 22/12   

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/?colunaOrdenacao=dataPublicacao&direcaoOrdenacao=DESC&tamanhoPagina=15&offset=0&titulo=883953&fixos=#lista
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/?colunaOrdenacao=dataPublicacao&direcaoOrdenacao=DESC&tamanhoPagina=15&offset=0&titulo=883953&fixos=#lista
https://jornaltribunalivre.com/paranaiba-recebe-cgu-para-realizacao-de-monitoria-das-aplicacoes-dos-recursos-federais-repassados-na-pandemia-do-novo-coronavirus/
https://jornaltribunalivre.com/paranaiba-recebe-cgu-para-realizacao-de-monitoria-das-aplicacoes-dos-recursos-federais-repassados-na-pandemia-do-novo-coronavirus/
https://globoplay.globo.com/v/10056962/
https://correiodoestado.com.br/cidades/cgu-ve-barreiras-em-licitacao-do-hospital-de-campanha/393593
https://correiodoestado.com.br/cidades/cgu-ve-barreiras-em-licitacao-do-hospital-de-campanha/393593
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/?colunaOrdenacao=dataPublicacao&direcaoOrdenacao=DESC&tamanhoPagina=15&offset=0&titulo=883953&fixos=#lista
https://jornaltribunalivre.com/paranaiba-recebe-cgu-para-realizacao-de-monitoria-das-aplicacoes-dos-recursos-federais-repassados-na-pandemia-do-novo-coronavirus/
https://globoplay.globo.com/v/10056962/
https://correiodoestado.com.br/cidades/cgu-ve-barreiras-em-licitacao-do-hospital-de-campanha/393593
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Dicas e Ideias 

Ao longo de nossas ações, não raro necessitamos obter dados afetos às Unidades Auditadas para compor 

análises ou subsidiar testes de auditoria. Todos conhecemos o Portal da Transparência, mas o Informativo 

CGUMS destaca a seguir uma fonte interessante, que pode vir a auxiliá-lo em próximos trabalhos. 

 

O SIGA Brasil é um sistema de informações sobre orçamento público federal, 

que permite acesso amplo e facilitado aos dados do Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI) e a outras bases de dados sobre planos e 

orçamentos públicos. Esse acesso pode ser realizado pelo SIGA Brasil Painéis 

e pelo SIGA Brasil Relatórios. 

   
   

  

 

O Gambito da Rainha conta a história de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), uma 

menina órfã que se revela um prodígio do xadrez. Mas agora, aos 22 anos, ela 

precisa enfrentar seu vício para conseguir se tornar a maior jogadora do 

mundo. E quanto mais Beth aprimora suas habilidades no tabuleiro, mais a 

ideia de uma fuga lhe parece tentadora. 

A minissérie fez uma estreia gloriosa no Emmy e venceu a categoria mais 

aguardada da noite como Melhor Antologia ou Série Limitada. Consolidando o 

maior número de vitórias da Netflix na edição de 2021, a atração se tornou 

uma das produções mais assistidas do streaming, chegando a 62 milhões de 

casas em todo o mundo. 

 

Aniversariantes do Mês 

 

DEZEMBRO 

 

14 – Camila  28 – Josuel 
 

JANEIRO 

03 – Gilberto  30 – Leandro 
   

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil
https://www.youtube.com/watch?v=KoD1DaIlUng
https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil
http://www9.senado.gov.br/painelcidadao
http://www9.senado.gov.br/painelemendas
http://www9.senado.gov.br/painelespecialista
https://www.youtube.com/watch?v=KoD1DaIlUng
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Resumo das Ações 2021 

Tempestividade das atividades totais – PO 2021 CGUMS 

Fonte: Painel CGPLAM (CGUDATA), 29.11.2021 

Painel de Hh alocado por servidor e projeto – PO 2021 CGUMS 

 
Fonte: Painel CGPLAM (CGUDATA), 29.11.2021 (adaptado) 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://pbi-interno.cgu.gov.br/Reports/powerbi/Auditoria_Interna/SFC/CGPLAM/009_Monitoramento_Unidades?rs:embed=true
https://pbi-interno.cgu.gov.br/Reports/powerbi/Auditoria_Interna/SFC/CGPLAM/009_Monitoramento_Unidades?rs:embed=true
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EYQwYvyZ8_BNjSc58iSXcaYBrxshwDk3Nd_OtOr_kO-gSw?e=YFOs4g
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EfSaouGK7J1DtJ9LHwKVXjgBQvW0sPxEDen9NoipmSZcVQ?e=F4aSfr

