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Estamos na intraCGU!
Neste mês de fevereiro passamos a produzir conteúdo
na página da Superintendência CGU/MS constante da
intranet.
A ideia é disponibilizar links e informações importantes
relacionados
à
gestão
operacional
e
ao
desenvolvimento de nossas atividades, além de canais
de comunicação, calendários de eventos e de
aniversariantes.
A partir desta página é possível acessar nossos PO e
PDP, além de acompanhar o Painel de Ações CGU/MS
2021, onde se encontram relacionados os projetos de
trabalho concluídos e em andamento, associando-se os servidores envolvidos à sua força de trabalho
despendida em 2021. Visitem nossa página!

Atividades e Resultados
A CGU/MS recentemente concluiu dois trabalhos de auditoria (tarefas #877148 e #855177). Ambos se
encontram publicados na página oficial da CGU na internet, em Pesquisa de Relatórios:




Relatório de Avaliação - UFGD - Gestão 2019, publicado em 24/02/2021.
Relatório de Apuração nº 855177 - Unidade Básica de Saúde do Jardim Presidente em Campo
Grande/MS, publicado em 01/03/2021.

A auditoria de contas, realizada pelos AFFC Nelson de Lima e João Higa, teve como destaque avaliar
a atuação docente em pesquisa e o impacto do financiamento na produtividade no âmbito da UFGD.
Já a auditoria na UBS Jardim Presidente, realizada pelo AFFC Mário Abdala, visou a apurar denúncia
de irregularidades no processo de contratação da empresa responsável pela obra, abandonada há
mais de 6 anos, quando restavam menos de 9% de execução para seu término.
Ambos os trabalhos foram supervisionados pelo AFFC Luiz Henrique Rezende.

Dicas e Ideias
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso criou o Programa
Aprimora, cujo produto acarretou no desenvolvimento de uma
metodologia de avaliação dos Controles Internos Administrativos, com
vistas à melhoria da governança pública municipal.
O portal dispõe de amplo material de referência e de apoio para se avaliarem os Controles Internos
em Nível de Entidade (Prefeitura) mas também nas áreas (ou atividades) de Logística de
Medicamentos, de Alimentação Escolar, de Contratações Públicas, de Gestão de Frota e de Gestão
Financeira.
Você sabia que a intraCGU mantém uma página agrupando vários links,
vídeos e documentos para suporte das atividades no sistema e -Aud?
Além de guias e manuais, a página disponibiliza vídeos, links e uma
série de perguntas e respostas tratando das dúvidas mais frequentes aos
usuários do e-Aud.
Destaque para os vídeos explicativos demonstrando o passo-a-passo das funcionalidades do sistema
para as diversas atividades que compõem as ações de auditoria. Vale a pena conferir!

Clipping
Nova News
Com nota máxima da CGU, Nova Andradina se consolida como modelo de transparência (01/02/21).

Enfoque MS
Lia Nogueira sugere auditoria externa nas contas da Funsaud (02/02/21).

Midiamax
TRF-3 nega pedido para suspender investigações da Operação Motores de Lama (17/02/21).

Aniversariantes do Mês
Março:

05 - Janaína

31 - Tiago

Abril:

01 - Djalma

12 - Karine

19 - Rogério

Participe do Informativo CGU/MS enviando sugestões e dicas acessando o Canal de Ideias.



