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Recuperação de créditos
 

Para atender aos cidadãos que já estão incluídos na dívida ativa, a

Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio da Procuradoria de

Controle da Dívida Ativa (PCDA), mesmo diante das limitações

impostas pelas regras de biossegurança, devido à pandemia, adotou

uma rotina de trabalho que possibilitou o atendimento de todos os

contribuintes que desejaram utilizar-se dos benefícios do Programa

de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis) tanto do ICMS, quanto

do Procon, Iagro, Imposto de Transmissão por Causa Mortis ou

Doação  (ITCMD) e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do

Sul (Imasul).

As dívidas que puderam ser renegociadas, até dia 26 de fevereiro,

foram aquelas vencidas até 31 de julho de 2020, constituídas ou

não, às espontaneamente denunciadas pelo sujeito passivo,

inclusive, as ajuizadas e protestadas. 

O trabalho da equipe da PCDA resultou em um crescimento

relevante aos cofres públicos. Enquanto que em 2019 o setor

conseguiu recuperar o valor de R$ 81,1 milhões de créditos

tributários, em 2020 a quantia recuperada passou de R$ 164,1

milhões, ou seja, um acréscimo de mais de 103%.

Outro dado importante refere-se ao número de atendimentos feitos,

o que reflete diretamente na procura dos serviços pelos

contribuintes para resolver a situação com o Estado. Em 2019,

foram aproximadamente 30 mil atendimentos, já no ano passado,

este número se aproximou dos 45 mil.

Independente do momento, o contribuinte que tiver qualquer dúvida

sobre dívida ativa, pode procurar a PCDA que está localizada na rua 7

de Setembro, 676, Centro, em Campo Grande; ligar para os números

(67) 3322-7620, (67) 3322-7613 ou (67) 3322-7636; ou ainda

enviar e-mails: parcelamento.pcda@pge.ms.gov.br  para

parcelamentos e cálculos; certidão.pcda@pge.ms.gov.br para

pedido de certidão; assessoria.pcda@pge.ms.gov.br e

pcda.pge@pge.ms.gov.br para outros requerimentos e dúvidas em

geral.

http://pge.ms.gov.br/
http://pge.ms.gov.br/
http://pge.ms.gov.br/
http://pge.ms.gov.br/


PGE na Alems
 

A procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim,

participou da solenidade de instalação da 3ª Sessão Legislativa da

11ª Legislatura, nas instalações da Assembleia Legislativa de Mato

Grosso do Sul (Alems) realizada no início do mês passado.

Para ela, as parcerias e o comprometimento do Poder Legislativo

não só com a PGE, mas com o Poder Executivo como um todo é de

fundamental importância. “Ter a oportunidade dos Poderes

trabalharem juntos na busca de atender, da melhor forma, os

anseios da sociedade e, além disso, possibilitar a transparência e a

divulgação dos trabalhos e informações como é o caso da nossa

parceria com o programa PGE em Ação, demonstra o quanto a

harmonia e o alinhamento pautados pela legalidade são essenciais

para o êxito de uma boa gestão”, afirmou.

Além de Fabíola Marquetti, outras autoridades foram convidadas

para acompanharem toda a cerimônia. Após a revista à tropa da

Polícia Militar feita pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja,

com a presença do deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo

Corrêa, houve o hasteamento das bandeiras. Na solenidade, antes

do retorno aos trabalhos, ocorreram os discursos dos chefes dos

dois Poderes. Tudo foi transmitido, ao vivo, por todos os canais de

comunicação da Alems.



 

Ainda na Casa de leis, no final de fevereiro, a procuradora-Geral do

Estado e os procuradores, Norton Riffel Camatte e José Aparecido

Barcello de Lima - presidente e vice-presidente, respectivamente -,

da Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul

(Aprems), foram recebidos pelo deputado Paulo Corrêa em seu

gabinete.

Entre as pautas da visita, a reafirmação do compromisso das

instituições em trabalhar pelo desenvolvimento do Estado

enaltecendo e privilegiando a harmonia dos Poderes e o

agradecimento pela parceria estabelecida com a Casa de Leis, por

meio da TV Assembleia. 



PPP
 

Após um trabalho de mais de quatro anos, com a efetiva

participação e contribuição da PGE, como integrante do Escritório de

Parcerias Estratégicas (EPE), um dos principais setores que esteve

à frente de todos os passos até o momento histórico para Mato

Grosso do Sul, ocorrido em 5 de fevereiro, quando o Governo do

Estado concedeu os serviços de esgotamento sanitário, onde a

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) atua, para

a empresa Ambiental MS Pantanal - uma Sociedade de Propósito

Específico (SPE) criada pelo grupo Aegea. A assinatura do

documento ocorreu entre representantes da Sanesul e da Aegea.

O contrato de Parceria Público-Privada (PPP), na forma de

concessão administrativa, assumiu a execução dos serviços de

esgotamento sanitário em 68 municípios com previsão de

aproximadamente R$ 4 bilhões de investimento em infraestrutura,

manutenção e operação do sistema sanitário, durante 30 anos.



 

Sobre a importância do papel da PGE em todo o processo, o

procurador do Estado, Carlo Fabrizio Campanile Braga, que é um dos

integrantes do EPE, pontuou que “a instituição vem atuando

efetivamente dentro do Escritório e realizando uma boa prática que

poucos estados estão conseguindo executar. Isso contou muito

com o entendimento e a visão da gestão da Procuradoria-Geral em

manter um procurador exclusivo atuando no acompanhamento

desses projetos de PPP e concessões. O resultado confere não só

segurança jurídica, mitigando o risco de futuros questionamentos,

mas também todo um caráter de adequação jurídica com as nossas

leis e com a Constituição. Além  disso, para a PGE há um ganho

institucional que é a participação efetiva e direta em uma série de

projetos estruturantes do Estado de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Além dele, outra representante da PGE que também acompanhou e

participou do processo (posteriormente) após o trabalho executado

pelo EPE, é a procuradora do Estado e Consultora Legislativa, Ana

Carolina Ali Garcia. 

De acordo com a procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti

Sanches Rahim, “o fortalecimento da instituição, o legado que o

estado de Mato Grosso do Sul está deixando é resultado de um

trabalho árduo, de toda a equipe. Trabalhamos juntos, tendo como

missão representar o Estado na defesa do interesse público com

foco na legalidade, eficiência e probidade dos atos administrativos

para viabilizar a implementação das políticas públicas em benefício

da sociedade, disse.



Precatórios
 

Em fevereiro completou 90 dias da publicação do edital vigente

sobre Acordo Direto em precatórios. Neste período, 237 credores

aceitaram a proposta de pagamento e mais 324 foram intimados

somente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Mas o que esses números representam? Em relação a valores isso

significa que já foram pagos R$ 26,6 milhões aos credores com uma

economia para o Estado de R$ 1,7 milhão, ou seja, uma injeção

financeira considerável no mercado local.

Das intimações que aguardam a resposta, estão separados para

pagamento mais R$ 44,5 milhões e se todo este montante for pago,

irá refletir em uma economia de R$ 3,5 milhões para os cofres

públicos.

O modelo do atual edital é diferente dos anteriores. Na prática, o

trâmite é mais rápido, pois, todos aqueles que possuem precatórios

com o Governo do Estado estão sendo intimados pelos tribunais de

origem - TJMS, Regional do Trabalho da 24ª Região e Regional

Federal da 3ª Região - já com o cálculo atualizado. Caso o credor

aceite a proposta enviada, o tribunal em questão homologa e efetua

o pagamento; se não concordar, continua na fila da ordem

cronológica. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem

precatórios com o Governo de MS receberão intimação.

A fila de credores diminuiu de quase 18 mil para 6,6 mil, ou seja,

63,3%, enquanto a dívida do Estado com o pagamento deste

procedimento administrativo caiu de R$ 729 milhões para R$ 490

milhões, o que representa uma economia de R$ 239 milhões, ou

seja, em porcentagem temos 32,78% somente no período de 2019

e 2020.

https://www.pge.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/DO10319_09_11_2020.pdf


PGE e TJMS
 

No mês passado, a procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti

Sanches Rahim, levou reivindicações de sua área de atuação, à

Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

(TJMS), visando principalmente que certidões para dívida ativa de

custas e de multa penal sejam enviadas via on-line para a PGE, já que

em alguns processos referidas certidões estão sendo enviadas por

ofício materializado.

O corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Tadeu Barbosa

Silva, se comprometeu a dar prioridade a que todas as certidões

sejam enviadas via sistema operacional, sem qualquer

materialização de ofício, de forma a humanizar e a desburocratizar o

serviço forense. Na ocasião, ele manifestou a preocupação com as

centenas de inventários que estão paralisados, aguardando o

recolhimento do ITCD Causa Mortis, o que tem, de certa forma,

impactado a boa prestação jurisdicional.

Assim, nasceu a ideia da Corregedoria-Geral de Justiça de

estabelecer termo de cooperação com a PGE, de modo a propiciar

em todos os inventários requeridos antes do ano 2015 o

lançamento administrativo do imposto, permitindo, desse modo, ao

juiz, o regular andamento do inventário, com a partilha ou

adjudicação dos bens, condicionado o registro do formal ou carta à

exibição da quitação do imposto no serviço de registro de imóveis.



Procuradores idealizadores
 

Os procuradores do Estado Wagner Moreira Garcia (chefe da

Coordenadoria Jurídica da Sedhast) e Oslei Bega Júnior (chefe da

Procuradoria Judicial), ambas frentes de trabalho da PGE,

participaram da reunião de assinatura de um termo de cooperação

entre a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência

Social e Trabalho (Sedhast) e a Agência de Habitação Popular de

Mato Grosso do Sul (Agehab).

A assinatura é fruto do projeto idealizado por eles com o propósito

de flexibilizar os atendimentos para moradores de diversos

empreendimentos imobiliários localizados em todo o Estado, a

parceria entre as instituições visa alcançar um número maior de

beneficiados.

Para tanto, foi disponibilizado um veículo van com motorista,

adaptado para atendimento - com mesas, cadeiras, entre outros

equipamentos necessários -, visando não somente a regularização e

reversão de inadimplência de contratos habitacionais em diversos

empreendimentos imobiliários, mas também de divulgar ações de

proteção ao consumidor nos bairros de Campo Grande e,

posteriormente, em todos os municípios do Estado.

Com informações da Sedhast



Escolas Superiores 
 

Com o objetivo de promover a cooperação e o intercâmbio

acadêmico, científico, técnico e cultural, visando a formação, o

aperfeiçoamento e a especialização discente, docente e técnica,

bem como o desenvolvimento institucional, a PGE, por meio da

Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), e o Ministério Público

do Estado (MPMS), por meio de sua Escola Superior assinaram, um

protocolo de intenções.

Este é o segundo ano em que as instituições colocam-se em

parceria para oferecer com excelência os serviços prestados pelas

suas respectivas Escolas Superiores. O documento tem a vigência

de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, e foi

publicado na página 6 do Diário Oficial do Estado (DOE). 

A solenidade contou com as presenças do procurador-Geral de

Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda; da procuradora-Geral

do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim; da diretora da Esap e

procuradora do Estado, Ludmila dos Santos Russi; da diretora-Geral

e procuradora de Justiça, Jaceguara Dantas da Silva; entre outras

autoridades.

https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10417_24_02_2021


Edital para Corregedoria-
Geral

 

A Procuradoria-Geral do Estado abriu eleições para as funções de

corregedor-Geral e corregedor-Adjunto Geral da instituição. O edital

foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a publicação o período da nova gestão será de 1º de

abril de 2021 a 31 de março de 2023 e só puderam se inscrever os

procuradores do Estado de Categoria Especial interessados em

desempenhar as atribuições que competem às funções.

O requerimento de inscrição dos interessados foi dirigido ao

presidente do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado,

no caso, a procuradora-Geral de MS, Fabíola Marquetti Sanches

Rahim, e encaminhado por Comunicação Interna Eletrônica à
Secretaria Executiva do Conselho Superior, informando a função

pretendida.

A ausência de candidatos inscritos ou habilitados para as funções,

concede a oportunidade de todos os procuradores do Estado

elegíveis, independentemente de inscrição, participarem do

processo de eleição.

https://www.pge.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/DO10414_19_02_2021.pdf


Capacitações
 

Em fevereiro, a Esap qualificou procuradores do Estado,

procuradores de Entidades Públicas (PEPs), servidores e estagiários

vinculados à instituição. O webinar “Oficina de Treinamento

PGE.Net” teve como objetivos a atualização do público-alvo para a

utilização correta e precisa das ferramentas da plataforma PGE.Net,

também conhecida como SAJ Procuradorias e a preparação para a

execução das diversas tarefas inerentes aos cargos, via PGE.Net,

potencializando o uso da ferramenta, relembrando os

procedimentos disponíveis que podem auxiliá-los e apresentando as

novidades da ferramenta.

Ainda foram ofertadas mais duas capacitações, on-line, durante o

mês passado. A primeira tratou sobre "A importância da organização

financeira para investir" e, a segunda, a respeito de saúde mental

com o evento “Ano novo: Vida nova?”.

Para a diretora da Esap e procuradora do Estado, Ludmila dos Santos

Russi, “os dois primeiros eventos deste ano fugiram um pouco da

nossa sistemática habitual, contudo, trataram de assuntos

extremamente necessários e urgentes nos dias atuais. Já o do

PGE.Net é resultado da necessidade técnica da instituição”, afirmou.



PGE em Ação
 

O programa PGE em Ação exibiu mais dois episódios da série

Coordenadorias Jurídicas. Dessa vez, o assunto foram aquelas que

atuam nas secretarias de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e

de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e

Agricultura Familiar (Semagro).

As entrevistadas para explicarem a funcionalidade e a atuação das

equipes foram as procuradoras do Estado e responsáveis pelos

setores, respectivamente, Ana Carolina Ali Garcia e Senise Freire

Chacha.

A série é composta por 11 episódios e seis já estão disponíveis para

visualização. Todos os procuradores-Chefes que atuam nas

Coordenadoria Jurídicas foram convidados a participarem. 

O programa é exibido quinzenalmente, às terças-feiras, às 7h ou às

quintas-feiras, às 17h; reprises acontecem aos sábados, às 11h30;

e aos domingos, às 9h30 na TV Alems. Todos os programas também

são replicados pela TV Educativa - canal 4.1 (TV aberta) e canal 15
(da NET).

https://www.youtube.com/channel/UCTtFqTUoqJa1x2mtLKA3sJw


Competição internacional
 

O servidor público Maurycio Gyovanni da Silva, que atua como

assistente de serviços operacionais, no setor de Informática, da

PGE, foi o único a representar Mato Grosso do Sul na competição

internacional Casemod World Series, organizada pela empresa

Cooler Master. A disputa consiste em criar a customização estética

e funcional de computadores pessoais concorrendo com

competidores do mundo inteiro.

A máquina elaborada por Gyovanni teve inspiração no personagem

Ozob, que faz parte do universo “Cyberpunk RPG” criado por Deive

Pazos, do Portal Jovem Nerd. Ozob tem grande apelo ao público

brasileiro geek/nerd e com isso teve até sua inclusão como

personagem na franquia “Cyberpunk 2077”, lançado em dezembro

de 2020.



 

Ele sempre foi um apaixonado pela área da tecnologia e pelo

segmento de customização e, desde o início dos anos 2000,

começou a se dedicar mais em conhecimento e técnicas para

aprimorar sua paixão, além de fazer do hobby uma renda extra para a

família. “Jogamos juntos e até já fizemos lives dos nossos

encontros nas redes sociais. Em 2019, levamos as máquinas,

cadeiras e tudo mais até o Parada Nerd. Foi uma experiência incrível

onde pudemos mostrar ao campo-grandense o nosso lado mais

geek. Quando alguém faz um pedido, eu trabalho exatamente de

acordo com o que o cliente deseja”, revelou o corumbaense.

Na 11ª edição da Casemod World Series o servidor concorreu na

categoria Tower Mod, em que máquinas devem seguir como base o

projeto original dos gabinetes em formato clássico de torres. A

divulgação do resultado da competição está prevista para março.

Gyovanni utiliza as redes sociais para divulgar seus trabalhos. Quem

quiser segui-lo é só acessar @meupaijoga.

http://meupaijoga/


Descontos em instituições
 

Com uma lista de 41 instituições de ensino conveniadas e que

oferecem descontos entre 5% a 50% aos servidores públicos

estaduais, a Fundação Escola de Governo (Escolagov) informa que o

serviço de solicitação da declaração do benefício foi simplificado.

O objetivo é tornar mais ágil e menos burocrático o acesso ao

serviço. A principal mudança é que, agora, o servidor precisará inserir

apenas seu CPF e senha no “Portal do Aluno”, no site da Escolagov,

para busca automática dos dados pessoais dos servidores. Caso o

servidor ainda não tenha cadastro na Escolagov, basta realizá-lo e

preencher o formulário no banner do lado esquerdo no “Cadastre-

se”.

Para utilizar o benefício é necessário manter os dados cadastrais

atualizados no setor de Folha de Pagamento, da Secretaria de

Estado de Administração e Desburocratização (SAD), bem como os

dados de seus dependentes. O benefício só é válido para servidores

públicos estaduais do Poder Executivo. Para mais informações, ligar

no setor de Parcerias e Descontos, no telefone (67) 3321-6100.

Com informações da Escolagov

https://www.escolagov.ms.gov.br/


 

 

 

 

Nossa homenagem para elas,

que sem perder o encanto

são a maior força do mundo!

São elas que geram a vida

e com sua força

tornam este mundo

um lugar mais belo.

Parabéns!

8 de8 de
marçomarço

Dia Internacional
da Mulher



Aniversariantes do
mês de Março

 

ELLEN ROCHA DOS SANTOS

LAIS CRISTINA DA SILVA NUNES

CAROLINE CAMARGO MARTINS

FERNANDA LUIZA MENDONÇA SISCAR

TAMARA ANDRADE DOEGE

LIDIA MORRO SILVEIRA

NANCY BRAGA DOS SANTOS ZOTTOS

VALÉRIA DO NASCIMENTO YAHN PETINE

FABIO ALFREDO BENITES SOARES

CAROLINE CHAMORRO DE SOUZA

LISANDRO MESQUITA FANAIA

DANIELA DA COSTA GODOI

RAFAELLA VENITEZ FAGUNDES DE QUEIROZ

ADEMAR DE SOUZA FREITAS JUNIOR

FELIPE BORGES DE SOUZA DOMINGUES

NORTON RIFFEL CAMATTE

AMANDA VERÃO MAZINA

DORIANE GOMES CHAMORRO

ISABELLA MENDONÇA CAPIBERIBE

THATIANE LOPES SIRANGELO

ANDRÉ LOPES CARVALHO

MARY JANAINA OGAYA GALINDO

ANTONIO DE SOUZA RAMOS FILHO

LUANA SENA PEREIRA DA SILVA

KAOYE GUAZINA OSHIRO

LUDMILA SANTOS RUSSI DE LACERDA

YAN DELMONDES PEREIRA

NATALIE BRITO GARCIA

DALVA PROENÇA BRUM CABRAL

FRANCIELLE MARIA DE OLIVEIRA SANTANA

MARISA LEMOS BENANTE

CAIRO GARCIA XAVIER

ELIS CARVALHO SILVA CARDOSO

ROSANA YASMIN MENDES OLIVEIRA
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A PGE/MS agradece este tempo dedicado a sua
interação com nossa instituição.

 
Acesse mais conteúdos atualizados em nosso website

institucional: www.pge.ms.gov.br
 

Para colaborar com sugestões, críticas ou elogios
envie-nos e-mail para:

comunicacao.pgems@gmail.com
 

Edição e Diagramação:
Núcleo de Gestão Estratégica (NGE)
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