
INFORMATIVO CGU/MS 
Um boletim mensal oferecido a você 

EDIÇÃO 1 2021/JAN 

Mudança de Sede 

Começamos o ano de casa nova.  

Desde meados de dezembro de 2020, a 

Superintendência Regional da Controladoria-

Geral da União em Mato Grosso do Sul (CGU/

MS) mudou-se definitivamente para a Rua 

Pimenta Bueno, 139, Amambaí. 

Nossas instalações estão mais modernas, 

oferecendo melhores condições de trabalho e 

qualidade de vida para o desempenho de 

nossas funções.  

Sejamos todos muito bem-vindos! 

 

Atividades e Resultados 

Nosso Plano Operacional (PO 2021) é o documento no qual as atividades 

que a CGU/MS pretende desenvolver no exercício encontram -se registradas.  

Nele são previstas ações de controle específicas, atividades de natureza 

continuada (monitoramento de recomendações, análises de pessoal, ações 

administrativas etc.) e capacitações ou treinamentos, definidos em nosso 

Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP 2021).  

Além dos projetos de trabalho iniciados no ano anterior ainda em andamento, nosso PO 2021 prevê 

novas ações de controle a serem executadas pelos servidores da Regional.  

Para 2021, estão previstas auditorias avaliativas sobre contratações de serviços terceirizados na 

Conab, UFGD e UFMS; aquisições de materiais de consumo no HU/UFGD e HUMAP; obras 

rodoviárias do DNIT e a ampliação e modernização do terminal de Passageiros do Aeroporto 

Internacional de Campo Grande. 

Outro ponto relevante é a reincorporação das ações de Fiscalização de Entes Federativos (FEF) 

suspensas em 2020 em razão da COVID-19. 

No Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção (NAOP), destaque para o Time Brasil, programa 

criado pela CGU para fortalecer o combate à corrupção em municípios e estados em todo o território 

nacional.   

Para maiores detalhes, consultem nosso Plano Operacional 2021, no e -Aud sob a tarefa #887797. 

 

Ações em Andamento 

O Informativo CGU/MS disponibilizará em suas edições o Painel de 

Ações PO 2021, atualizado mensalmente. 

Nele estarão relacionadas as tarefas e projetos de trabalho 

concluídos e em andamento, associando os respectivos servidores à 

força de trabalho despendida em 2021. 

A intenção é informar e compartilhar o desenvolvimento e o 

cumprimento de nossas ações a todos. 

 

Dicas e Ideias 

Condensando legislação, jurisprudência, normas, acórdãos, padrões, estudos e 

pesquisas relacionadas aos riscos considerados mais elevados no processo de 

aquisição, o TCU desenvolveu o documento Riscos e Controles nas 

Aquisições (RCA).  

De caráter doutrinário, contêm 370 afirmativas, sendo 117 riscos, 150 possíveis 

controles internos mitigatórios e 103 definições e outras considerações sobre o 

tema, distribuídas ao longo das fases, etapas e tarefas do meta -processo de 

contratação pública.  

O documento constitui, portanto, fonte de consulta e referencial técnico para 

nossos trabalhos de auditoria baseada em riscos.  

 

Aniversariantes do Mês 

 

Fevereiro:    04 - Mário    27 - Luiz Henrique 

 

Março:     05 - Janaína   31 - Tiago 

 

 
 

Participe do Informativo CGU/MS enviando sugestões e dicas em nosso Canal de Ideias.  
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