
DISCURSO DE ABERTURA PARA O ENCONTRO 
“OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL”

É com grande satisfação que o Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso 

do  Sul  sedia  este  Encontro  dos 

Tribunais  de  Contas  e  o 

Desenvolvimento  Local,  que  é  uma 

promoção conjunta do Sebrae, Atricon, 

IRB  e  Assomasul.  Ficamos  mais 

orgulhosos ainda por sabermos que se 

trata de um evento de âmbito nacional, 

que  acontece  em  todas  as  Capitais 

brasileiras.

1



Temos  a  certeza  que  este  treze  de 

março  irá  marcar  definitivamente  o 

destino  de  nossos  municípios,  pois 

possibilitará  o  início  de  um  amplo 

processo para se tirar do papel e tornar 

realidade  nos  municípios  a  Lei  Geral 

das Micro e Pequenas Empresas.

Quero,  inicialmente,  saudar  e 

agradecer  a  presença  de  todos, 

prefeitos,  vereadores  e  gestores 

municipais, que se deslocaram de suas 

cidades  para  debater  conosco  temas 

que visam  potencializar o processo de 

implementação da Lei Geral da Micro e 

Pequenas Empresa nos Municípios. 

2



Os Tribunais, como órgãos de controle 

externo,  terão  um papel  determinante 

neste  processo  sensibilizando, 

orientando  e  apoiando  os  gestores 

públicos;  com  especial  atenção  ao 

tema  das  Compras  Governamentais, 

que  faz  parte  do  dia-a-dia  das 

inspeções e análises dos Tribunais de 

Contas.

Com  este  Encontro  temos  a 

oportunidade  de  conversar  e 

sensibilizar  os  prefeitos  e  presidentes 

de Câmaras de Vereadores e demais 

gestores  a  adotarem  as  providências 

necessárias para a efetiva aplicação da 

Lei  Geral  das  MPE,  atividade  que  se 
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torna  ainda  mais  importante  quando 

constatamos,  com base em dados do 

próprio Sebrae, que em nosso Estado 

quase  80%  dos  municípios  já 

regulamentaram  a  Lei  Geral,  mas 

apenas  18%  tomaram  as  medidas 

necessárias para a sua implementação.

Chegou a hora, portanto, de tirar a Lei 

do papel e partir para a ação concreta.

Um dos  principais  eixos  da Lei  Geral 

diz  respeito  ao  tratamento  jurídico 

diferenciado  que  se  deve  dar  às 

empresas  de  pequeno  porte  nas 

compras  governamentais.  Estamos 

falando  de  processos  licitatórios,  de 

despesas  com  recursos  públicos,  de 
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observância  a  uma  norma  em 

processos  nos  quais  é  comum  se 

atentar  apenas  para  a  Lei  de 

Licitações, a conhecida 8.666/1993. 

É importante que a partir de agora, os 

editais de licitação sejam adequados às 

variadas  situações  previstas  na  Lei 

Complementar 123/2006, que institui o 

Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e 

da Empresa de Pequeno Porte

 

A  implementação  da  Lei  Geral  não  é 

tão  simples  quanto  parece.  Nos 

municípios  os  agentes  políticos 

precisam  tomar  providências  para  a 

sua  regulamentação,  aprovar  lei 
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municipal,  criar  a figura do agente de 

desenvolvimento e, por fim, articular a 

desburocratização e o atendimento ao 

empreendedor individual.

 

Posso  adiantar  que  o  Tribunal  de 

Contas  de  Mato  Grosso  do  Sul  vai 

estabelecer  como  uma  das  metas 

principais  para 2013 a implementação 

de ações de orientação e capacitação 

dos gestores públicos em relação à Lei 

Geral das MPC. 

Vamos fiscalizar e atuar com medidas 

punitivas  ao  descumprimento  da  Lei 

quando  tivermos  a  certeza  de  que 

6



todos  estão devidamente  esclarecidos 

e motivados em relação ao assunto.

Não podemos mais contemporizar  em 

relação a este assunto. É hora de agir! 

 

A maior presença do Estado no campo 

econômico e a ampliação dos serviços 

públicos  oferecidos  à  população 

levaram as Cortes de Contas a buscar 

formas de controle que ultrapassassem 

a  mera  verificação  dos  aspectos 

formais  dos  atos  administrativos, 

exigindo a incorporação de técnicas de 

controle  gerencial  e  o  debate  de 

questões  acerca  da  eficiência,  da 

eficácia  e  da  efetividade  das  ações 
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governamentais.  Vamos  aplicar  estes 

princípios  também  ao  processo  de 

compras governamentais.

De  nossa  parte  posso  afirmar  que 

estamos nos preparando para exercer 

com eficiência este papel, investindo na 

modernização  e  na  informatização  do 

Tribunal de Contas de Mato Grosso do 

Sul de forma a que possamos de fato 

exercer nossas funções com autonomia 

e agilidade, mostrando efetivamente à 

população a importância das Cortes de 

Contas no controle da gestão pública.

Por  isso,  senhoras  e  senhoras,  para 

encerrar  minhas  palavras  gostaria  de 
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deixar  registrado  nosso  compromisso 

para  a  adoção  imediata,  no  âmbito 

desta  corte  de  contas,  das  medidas 

necessárias para dar início ao processo 

de  orientação  e  capacitação  dos 

gestores  públicos  em  relação  à  Lei 

Geral, colocando desde já a disposição 

de todos  a  nossa Escola  Superior  de 

Controle Externo, a Escoex.

Mais uma vez, agradeço imensamente 

a presença de todos, em especial das 

autoridades que compõe esta mesa, e 

desejo  a  todos  os  que  tenham  um 

excelente  aproveitamento  deste 

Encontro e possam sair daqui prontos 

para colocar em prática os preceitos da 
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Lei  Geral  das  Micro  e  Pequenas 

Empresas, que  gera  efeitos  positivos 

para o setor público, para a economia e 

para a sociedade local.

 

Muito obrigado
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