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Ações pedagógicas, orientações aos gestores públicos, qualifi cação dos servidores e mudanças estruturais projetam a entidade como referência no cenário nacional

Instrução Normativa 03/2008 

apresenta novidades no exame das 

prestações de contas

anuais e reduz número de 

processos em tramitação
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Ana Cristina Medeiros de Salles Lopes, Jacqueline 
Amédée Péret de Resende e Cláudia Helena Mendes dos 

Santos foram as três servidoras agraciadas com a 
Medalha Especial de Mérito Funcional. O TCEMG 

também homenageou 29 servidores com as medalhas 
nos graus ouro e prata, pelo tempo de serviço prestado.
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Presidente Elmo Braz empossa os primeiros 
procuradores concursados para o Ministério Público junto ao 
TCEMG: Maria Cecília Mendes Borges, Cláudio Couto Terrão 

(foto da esquerda com os Conselheiros Vice-Presidente 
Wanderley Ávila e Presidente Elmo Braz) e Glaydson Santo 

Soprani Massaria (foto da direita)
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Marco histórico na 
Corte de Contas

INTERCÂMBIO
Em visita ao TCE, Ministros do TCU
da União defendem interação dos 
tribunais de contas, e  destacam 
trabalho pedagógico da 
Corte mineira.
Página 4

FECHANDO AS CONTAS
Presidente Elmo Braz orienta 
gestores municipais sobre 
exigências da legislação no 
fi nal de mandato.
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NOVO RITO
Número de processos apreciados 
pelas Câmaras do TCEMG cresce 
148% no primeiro semestre. 
Mudanças na legislação 
aumentam produtividade.
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TCE de Minas ganha 
destaque nacional

Medalha Emílio Moura

Ministro do TCU, Aroldo Cedraz, e o Presidente do 
TCEMG, Conselheiro Elmo Braz Soares

IN
E
d
tr
tr
C
P

F
P
g
ex
fi 
P

N
N
p
14
M
a
P

Conselheiro-Presidente do TCEMG Elmo Braz e Ministro Vice-presidente do TCU Ubiratan Aguiar
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A abertura do XII Simpósio será feita pelo presidente do Senado Federal, Senador 
Garibaldi Alves, às 19 horas do dia 03 de novembro. Logo após, os senadores Leomar 
Quintanilha e Renato Casagrande, presidente e membro da Comissão de Fiscalização e 
Controle, fazem conferência abordando o tema “obra pública”. Na manhã de terça-feira, 
dia 04/11, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Deputado Mendes Ribeiro 
Filho, será o primeiro conferencista.

Para a programação dos dias 05 e 06 de novembro já confi rmaram sua participa-
ção como palestrantes o presidente do TCU, Ministro Walton Rodrigues; o Ministro-che-
fe da CGU-Controladoria Geral da União, Jorge Hage Sobrinho; o presidente da Atricon, 
Conselheiro Victor José Faccioni; o presidente do Instituto Rui Barbosa, Conselheiro 
Salomão Ribas Filho; e o presidente do CONFEA-Conselho Federal de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia, engenheiro Marcos Túlio Melo.

Inscrições

As inscrições para o XII SINAOP encontram-se abertas até o dia 15 de outubro, mas 
são limitadas. Os interessados têm sua inscrição confi rmada após envio do compro-
vante de depósito para o fax de número (41)3350-1744. Maiores informações podem 
ser obtidas no site www.ibraop.org.br/sinaop ou pelo e-mail xiisinaop@ibraop.org.br.

Faleceu na madrugada do dia 27 de agos-
to, o auditor aposentado do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, Frederico Pardini. 
Nascido em Santos, em 23 de agosto de 1927, 
Pardini era casado com Este Cheberle Pardini, 
com quem teve os fi lhos Mário César e Adriano 
Augusto – já falecidos –, Paulo Sérgio, Flávio 
Sandro, Lúcia Maria e Eder Ricardo. Político, 
advogado e professor, ele ocupou o cargo de 
auditor do TCEMG no período de 1967 a 1994. 

Sua carreira política foi iniciada em 
1951, quando eleito vereador da Câmara 
Municipal de Poços de Caldas. Deputado es-
tadual na 4ª Legislatura, nos anos de 1959 a 
1963, Pardini desempenhou, na Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, os 
cargos de presidente da Comissão Especial 
de Turismo e Hidrotermoclimatismo, 3º se-
cretário da Comissão Executiva, membro 
efetivo da Comissão de Redação, vice-líder do Partido Social Progressista 
e 2º vice-presidente da Comissão Executiva da Assembléia. 

Frederico Pardini

Diretoria Médico-Odontológica lança campanha anti-tabagismo

Tribunal perde um dos auditores  mais ilustres da sua história

TCE de Minas participa do XII  SINAOP
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é um dos oito tribunais apoiadores 

do XII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – SINAOP, a ser realizado no 
período de 03 a 07 de novembro, em Brasília, no auditório Petrônio Portela do Senado 
Federal e participa da comissão organizadora do evento, representado pela engenhei-
ra-perita Adelaide Maria Bittencourt Pinto Coelho. Dirigido a servidores e dirigentes de 
órgãos de controle e fi scalização de obras públicas e a profi ssionais que exerçam ativi-
dades em sua gestão ou execução, o Simpósio é promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP e pela Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil – Atricon. 

O objetivo do encontro é focalizar o controle de obras públicas como forma de 
integração das ações institucionais e aumento da efi ciência na administração. Confe-
rências, debates, painéis técnicos e a elaboração da Carta de Brasília – documento que 
consolida o resultado dos quatro dias de trabalho e apresenta sugestões extraídas dos 
debates e refl exões – fazem parte das atividades programadas para o simpósio. 

Representantes do TCU e dos tribunais de contas dos Estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte e do Distrito Federal também 
integram a comissão organizadora do XII Simpósio. O evento é reconhecido dentro e 
fora dos tribunais de contas como de importância signifi cativa na discussão, troca de 
experiências e encaminhamento de soluções relativas aos diversos temas abordados. 

 Frederico Pardini foi também 
professor da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, onde 
concluiu o curso de doutorado, em 1966. 
Fez, ainda, os cursos de especialização 
em métodos de ensino e urbanismo, todos 
pela UFMG. Na mesma universidade, foi 
subcoordenador do curso de urbanismo 
da Escola de Arquitetura e chefe do depar-
tamento de Direito Público na faculdade 
de Direito.

 Os relevantes serviços promovidos 
por Frederico Pardini em favor do controle 
externo e do interesse público foram des-
tacados na homenagem póstuma que os 
conselheiros do TCE prestaram durante a 
sessão plenária do dia 27 de agosto. Para 
o Conselheiro Eduardo Carone Costa, que 
também já ocupou o cargo de auditor, “to-

das as homenagens que o Tribunal puder prestar a essa fi gura serão mereci-
das e poucas, diante de tudo que ele fez para o bem da nossa instituição”. 

  

A Diretoria Médico-Odontológica do TCEMG promove uma campanha 
contra o cigarro destinada aos servidores da Casa. Iniciado em agosto, o 
programa envolve três ações: tratamento à base de medicamentos, terapia 
em grupo e palestras educativas. 

Os 37 servidores que já aderiram à campanha foram submetidos a um 
exame clínico, na própria DMO, para avaliar o grau de dependência à ni-
cotina e a viabilidade de se submeter à medicação indicada. No dia 08 de 
setembro, foi iniciada a terapia em grupo, sob coordenação do titular da 
Diretoria Médico-Odontológica, Dr.Herculano Ferreira Kelles e do Dr. Márcio 
Barreto. As reuniões aconteceram duas vezes por semana no primeiro mês 
e, a partir do segundo, ocorrerão uma vez por semana, freqüência que será 
mantida até março de 2009. 

Ao manter o acompanhamento até o próximo ano, o objetivo da DMO é 
dar suporte terapêutico aos participantes, evitando que se sintam desam-
parados ao fi nal do terceiro mês de tratamento, quando cessa a medicação. 
Com duração de 50 minutos, esses encontros dão ao participante a oportu-
nidade de esclarecer dúvidas, narrar suas difi culdades, relatar os sintomas 
decorrentes da abstinência, aprender com a experiência alheia, além de ser 

estimulado pelos demais no processo de abandono do cigarro.
 ”A campanha é contra o tabagismo, mas é a favor do tabagista, que 

hoje é tão rechaçado pela sociedade”, enfatizou o Dr. Herculano. E com-
pletou: “Na fase de inscrição submetemos os fumantes a um questionário 
para apontar o que mais os motivava a parar com o vício e a resposta foi 
recorrente: o dano à saúde e a rejeição social”.

Função Pedagógica

A função educativa da campanha também foi enfatizada com o ciclo de 
palestras sobre o tema, inaugurado no dia 20 de agosto, com a participa-
ção da pneumologista e presidente da Comissão de Controle do Tabagismo, 
Alcoolismo e Drogas da Associação Médica de Minas Gerais, Dra. Adriana 
Gomes Carneiro. A médica, que também é Conselheira do Conselho Muni-
cipal Anti-Drogas de Belo Horizonte, ministrou palestra sobre “O hábito de 
fumar e seus problemas”. No dia 24 de setembro, o cardiologista Márcio 
Kalil apresentou todos os meios disponíveis para o fumante abandonar o 
vício, ao ministrar a palestra intitulada “Como deixar o cigarro”.
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TCEMG homenageia 32 servidores

O poeta que empresta o seu nome à medalha concedida pelo Tribunal aos 
seus servidores era mineiro, de Dores do Indaiá, e nasceu em 14 de agosto de 
1902. 

Em 1920, transferiu-se para Belo Horizonte e passou a integrar o brilhante 
grupo de jovens intelectuais que logo iriam participar do Movimento Moder-
nista. Desse grupo faziam parte, entre outros, Carlos Drummond de Andrade, 
Milton Campos, Aníbal  Machado, Pedro Nava, Gustavo Capanema, Mário Ca-
sassanta, Martins de Almeida, João Alphonsus e Gabriel Passos.

Anos mais tarde, com Drummond fundou “A Revista”, publicação - manifes-
to do Modernismo em Minas Gerais. 

Além de literato, jornalista e professor, Emílio Moura  fez parte do quadro 
de servidores do TCEMG, na década de 40, ocupando o cargo de Secretário.  
Faleceu em 28 de setembro de 1971.

O Conselheiro-Corregedor informou que “a proposta foi bem com-
preendida pelos parlamentares que aprovaram a Emenda Constitucio-
nal 34/2007 por unanimidade, possibilitando o início de um verdadeiro 
choque de gestão processual no Tribunal”. Após a aprovação, o presidente 
Elmo Braz criou um grupo de trabalho para a elaboração da proposta da 
nova Lei Orgânica do Tribunal, “pois a que estava em vigor era defasada e 
ultrapassada”. Andrada, que atuou como coordenador do grupo e acom-
panhou, em nome do Tribunal e por delegação da presidência, toda a tra-
mitação do projeto de lei, informou que durante dois meses prestou aos 
parlamentares e comissões técnicas do Legislativo as explicações e es-
clarecimentos necessários. “O projeto foi aprovado por unanimidade pelo 
plenário em dezembro de 2007 e a Lei Complementar 102/2008 foi san-
cionada pelo Governador Aécio Neves, sem vetos, em janeiro de 2008”, 
informou. 

Atualmente o Tribunal de Contas está na fase fi nal da elaboração do 
novo regimento interno. “Será a última fase da montagem da nova estru-
tura, que dotará a instituição de instrumentos efi cazes para aumentar a 
celeridade processual e simplifi car os seus ritos”, informou. “O próximo 
passo deverá ser concluído em 2009, com a reforma organizacional do 
Tribunal, que tem a fi nalidade de reorganizar as estruturas administrati-
vas da Casa para que elas possam dar suporte efi ciente às mudanças já 
empreendidas” completou.

Só no primeiro semestre deste ano as duas câmaras de julgamento do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais apreciaram 7.483 processos, 
num crescimento de 148% em relação ao primeiro semestre de 2007, quan-
do foram apreciados 3.017. Para o Conselheiro-Corregedor Antônio Carlos 
Andrada, responsável pelo acompanhamento estatístico da Corte de Con-
tas “os números revelam um crescimento extraordinário e as principais 
causas foram as alterações introduzidas nas câmaras e a simplifi cação de 
outros expedientes”.

O Conselheiro Andrada entende que a melhora da produtividade do Tri-
bunal só foi possível após mudanças na legislação. “No início de 2007, su-
geri ao Conselheiro-Presidente Elmo Braz que fosse proposta à Assembléia 
Legislativa a alteração da Constituição do Estado, modifi cando a estrutura 
das quatro câmaras de julgamento. Elas usavam uma sistemática antiga 
que engessava o andamento dos processos, burocratizava excessivamente 
o rito processual e era um verdadeiro gargalo que difi cultava o bom de-
sempenho da Instituição. A idéia era criar um sistema mais efi ciente para 
o funcionamento das câmaras e possibilitar também a distribuição de pro-
cessos aos auditores, que apresentariam propostas de votos. Assim, além 
de seis Conselheiros atuando nas câmaras, também teríamos os quatro 
auditores trabalhando na instrução dos processos, a exemplo do Tribunal 
de Contas da União”, explicou. A proposta foi acolhida pela presidência da 
Casa e encaminhada ao Poder Legislativo.

Número de processos apreciados cresce 148%

Emílio Moura

Em cerimônia realizada na tarde do dia 26 de agosto, o Tribunal agra-
ciou 32 servidores com a Medalha Emílio Moura da Corte de Contas, co-
menda que reconhece o mérito e o tempo de serviços prestados ao Órgão. 
A condecoração, instituída pela Resolução 03, de 28 de abril de 2004, é 
concedida nos graus Prata, Ouro e Especial de Mérito Funcional. 

Participaram da cerimônia o Presidente do TCEMG, Conselheiro Elmo 
Braz Soares, os Conselheiros Eduardo Carone Costa, Simão Pedro Toledo, 
Gilberto Diniz e Adriene Andrade, o Procurador Glaydson Santo Soprani 
Massaria e a Diretora-Geral do Tribunal, Cristina Márcia de Oliveira Men-
donça. Elmo Braz deu início à entrega das medalhas enfatizando que “valo-
res morais como gratidão, justiça e solidariedade nos levam a homenagear 
esses servidores que, pela sua competência e dedicação, formam essa 
conceituada equipe e vêm transformando o TCE em fator de orgulho para 
Minas”.

Agraciados

Por mais de 20 anos de dedicação à Corte de Contas, 27 servidores 
foram agraciados com a medalha no grau Prata: Ana Cristina Queiroga 
Amaral, Antônio Rodrigues Alves Júnior, Atenísio Claudino Souza, Cláudia 
Helena Mendes dos Santos, Clélia Regina Arruda Álvares, Clenice Soares 
Silva, Cristina Maria Vieira Borges Furletti, Dagmar Elvira Generoso Bran-
dão Murta, Elizabeth Esteves Bonfi oli, Fernando Celso Xavier Moura e Cas-
tro, Fernando Guimarães Foscarini, Flávio Simão Gondin Semenow, Geraldo 
Magela Pereira de Freitas, José Filomeno de Carvalho, José Maria de Olivei-
ra, José Maurício Gibosky, José Trindade Ruas, Langlebert Alvim da Silva, 
Luiz Gualberto Bicalho, Maria de Lourdes Silva Miranda, Maria Regina Pena 
Dolabela, Moema Pimenta de Oliveira Baccarini, Nilso José Borges, Renato 
Flávio Domingos da Silva, Rosane Meire Vinagre, Sebastião Martins Filho e 
Silvana Mara Camargos.

Gloria Maria de Miranda, Norma Sueli de Oliveira e Rubens Carone da 
Costa receberam a comenda no grau Ouro pelos 30 anos de serviços pres-
tados e Jacqueline Amédée Péret de Resende, Ana Cristina Medeiros de 
Salles Lopes e Cláudia Helena Mendes dos Santos foram agraciadas com a 
Medalha Especial de Mérito Funcional. 

Ao discursar em nome dos homenageados, a servidora Jacqueline Péret 
(foto) destacou a capacidade do Tribunal de Contas de Minas de “em face 
às múltiplas mudanças por que passou o país desde a criação da institui-
ção, formar um corpo técnico capaz de lidar com os desafi os que o controle 
externo exige”. 
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Ministros do TCU visitam TCE de Minas

Revista da AMM entrevista  Presidente Elmo Braz Revista da AMM entrevista  Presidente Elmo Braz 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro Elmo Braz Soares, alertou os agentes políticos sobre as exi-O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro Elmo Braz Soares, alertou os agentes políticos sobre as exi-

gências da legislação e obrigações para o último ano de mandato durante entrevista exclusiva concedida à revista Municípios das Gerais, gências da legislação e obrigações para o último ano de mandato durante entrevista exclusiva concedida à revista Municípios das Gerais, 
editada pela Associação Mineira dos Municípios. Transcrevemos, a seguir, trechos da entrevista publicada nas páginas 7,8 e 9 do periódico.editada pela Associação Mineira dos Municípios. Transcrevemos, a seguir, trechos da entrevista publicada nas páginas 7,8 e 9 do periódico.

Das Gerais – Presidente, como é atualmente, o relacionamento do Tribunal de Con-
tas com os municípios mineiros?

Elmo Braz – O relacionamento entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais e os municípios tem um caráter institucional, onde cada um deve cumprir com 
seus deveres e obrigações. Os municípios, atendendo às necessidades da popula-
ção local mediante a implementação de políticas públicas e prestação de serviços 
públicos. E o Tribunal de Contas exercendo o controle externo da administração 
pública. O Tribunal de Contas de Minas Gerais tem suas competências constitu-
cionais e infraconstitucionais relativas à fi scalização fi nanceira, orçamentária, 
contábil, operacional e patrimonial expressamente estabelecidas, e delas não 
pode abrir mão. No entanto, na minha gestão, estamos priorizando as atividades 
pedagógicas por meio de orientações aos gestores públicos mineiros. 

Das Gerais – No segundo ano da sua gestão na presidência do Tribunal de Contas 
de Minas Gerais o que se destaca?

Elmo Braz – Nesse período, mudamos a gestão de um simples modelo de adminis-
tração em um modelo focado em resultados de maneira diferenciada e com total 
transparência. Aliás, ser efi ciente é fazer o máximo possível com o mínimo dispo-
nível. E tenho certeza de que muitos gestores fazem isso o tempo todo. Até por-
que, trata-se do princípio constitucional da efi ciência. Na nossa gestão tomamos 
algumas medidas importantes, tais como a Emenda Constitucional que alterou a 
competência de nossas Câmaras e a edição da nova Lei Orgânica do TCEMG, Lei 
Complementar 102/2008. Isso tudo para dar celeridade processual, pois sempre 
digo aos nossos servidores: “processo não tem pernas”. Portanto, procuramos me-
xer em tudo, na cultura da Casa. Tudo isso, buscando uma gestão pública focada 
para resultados.

Das Gerais – Em 30 de junho, os agentes políticos municipais encerram pratica-
mente sua gestão, com as eleições municipais. Quais são as obrigações legais 

impostas aos prefeitos?

Elmo Braz – As eleições municipais signifi cam uma avaliação que a comunidade 
local fará em relação à gestão, do prefeito municipal. Penso que, nessa data, 
não há o encerramento do mandato. Ao longo do último ano da gestão várias 
cautelas devem ser tomadas, principalmente do ponto de vista da gestão fi scal, 
observando as regras específi cas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, no âmbi-
to eleitoral, observar as normas relativas ao calendário eleitoral para este ano. 
Até porque a legislação que norteia a administração pública municipal é mais 
restritiva e prestigia a continuidade dos serviços públicos, a ação governamen-
tal planejada, bem como o equilíbrio das contas públicas.

Das Gerais – Quais as precauções que o prefeito deve ter com o aumento das 
despesas com pessoal?

Elmo Braz – Principalmente no último ano do mandato, observar o previsto no 
parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz ser nulo de 
pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa de pessoal expedido nos 
180 dias anteriores ao fi nal de mandato do titular de poder ou órgão, ou seja, a 
partir de 5 de julho deste ano.

Das Gerais – Na prática, muitas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal só são 
cobradas aos prefeitos que, no pacto federativo, são os mais fi scalizados do 
país. Quais são as orientações aos prefeitos para que eles possam cumprir o 
que manda a lei e sejam um exemplo para o país?

Elmo Braz – As regras estabelecidas na LRF devem ser observadas pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Entendo que ela dá um norte para o 
gestor público conduzir suas ações para o foco gerencial pautado no estabe-
lecimento de metas, no acompanhamento do desempenho e na avaliação de 
resultados. 

Ricardo Mello Araújo e Lúcia Helena Braga (TCU); Cristina Márcia de Oliveira Mendonça, Diretora Geral 
do TCEMG;  Ministro Aroldo Cedraz,  Neusa Coutinho Affonso e Mauro Moreira Barbosa (TCU)

Auditor Hamilton Coelho, Vice-Presidente Wanderley Ávila, Conselheiro Eduardo Carone Costa, 
Ministro Ubiratan Aguiar, Presidente Elmo Braz e o Secretário da Controladoria e Ouvidoria do Ceará, 

Aloísio Carvalho

O Ministro Vice-presidente do TCU, Ubiratan Aguiar, visitou o Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais  no dia 18 de setembro, acompanhado da 
Auditora Geral do Estado, Maria Celeste Guimarães, do Secretário da Contro-
ladoria e Ouvidoria Geral do Governo do Estado do Ceará, Aloísio Carvalho e 
da Secretária de Controle Externo do TCU em Minas Gerais, Neusa Coutinho 
Affonso. 

Recebido pelos conselheiros, auditores e pela diretora-geral do TCEMG, o mi-
nistro destacou a necessidade de maior interação dos tribunais de contas e a im-
portância de se buscar uma linguagem comum entre os órgãos de todo o Brasil. 

Elogios à Escola de Contas

O Ministro do TCU Aroldo Cedraz também visitou o TCE de Minas no dia 04 de 
setembro e, ao conhecer o trabalho pedagógico da entidade, elogiou especialmen-
te a “Escola de Contas e Capacitação Pedro Aleixo”. 

O presidente Elmo Braz agradeceu a presença dos ministros e salientou que o 
TCU é um modelo para todos os Tribunais de Contas do País. “O TCE de Minas sem-
pre manteve um diálogo aberto com a Corte de Contas federal para cumprir com 
excelência a missão de fi scalizar e orientar os gestores públicos do Estado.”
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TCE acelera análise das prestações 
de contas municipais

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aprovou, em sessão 
plenária, a Instrução Normativa nº 03/2008, que dá novo andamento aos 
processos de prestação de contas municipais. Com a nova Instrução, o 
Tribunal extingue o processo administrativo que tratava apenas das di-
vergências entre os relatórios periódicos – de gestão fi scal e resumido da 
execução orçamentária – exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a 
prestação de contas anual. A partir de agora, os dados confl itantes serão 
analisados no próprio processo de prestação de contas e poderão até mo-
tivar a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas. 

A IN 03/08 também determina que os processos administrativos já 
existentes sejam apensados às prestações de contas anuais e analisados 
dentro delas, o que permite maior uniformidade no controle. Outra pre-
visão legal é de que, quando o processo administrativo ainda estiver em 
andamento e a prestação de contas do ano correspondente já se encontre 
apreciada e com o devido parecer prévio, o processo administrativo em tra-
mitação será encaminhado à DAE  –  Diretoria de Auditoria Externa – , para 
que as divergências sejam examinadas in loco através de inspeções.

A principal fi nalidade da medida é reduzir o número de processos em 
tramitação e, com isso, dar celeridade aos trabalhos da Corte de Contas. 

Segundo o Conselheiro-Corregedor Antônio Carlos Andrada (foto), relator 
da Instrução, “essa medida vai acabar com a ‘fábrica’ de processos que o 
modelo antigo gerava”.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2008
Fixa procedimento a ser adotado, no âmbito do Tribunal de Contas, nos 

casos de verifi cação de divergência entre os dados fornecidos na Prestação 
de Contas Anual, por via do SIACE/PCA, e nos Relatórios de Gestão Fiscal e 
Resumido de Execução Orçamentária, mediante SIACE/LRF. 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício das atribui-
ções que lhe confere o § 4º do art. 180 da Constituição Mineira de 1989, e com 
arrimo no inciso III do art. 72 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 
2008, resolve: 

Art. 1º As divergências verifi cadas entre os dados disponibilizados no SIA-
CE/LRF e no SIACE/PCA deverão ser consideradas na apreciação das contas 
anuais prestadas pelo Prefeito Municipal. 

Parágrafo único - As divergências de que trata o caput poderão ensejar a 
emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, sem prejuízo de apuração 
de responsabilidade de outra natureza, devendo o Relator valer-se do compa-
rativo SIACE/LRF x SIACE/PCA mais atualizado, disponibilizado pela Diretoria 
de Informática. 

Art. 2º Os autos que tratam, de forma isolada, da divergência SIACE/PCA 
e SIACE/LRF, independentemente de sua natureza, deverão ser apensados aos 
das prestações de contas respectivas desde que ambos os processos ainda 
não tenham sido apreciados pela Câmara competente. 

Parágrafo único - Na hipótese de as prestações de contas terem sido apre-

ciadas, os processos de que trata o “caput” deste artigo serão encaminhados 
à Diretoria de Auditoria Externa - DAE para que as divergências sejam objeto de 
exame in loco, observado o plano de inspeção daquela Diretoria. 

Art. 3º A partir das datas-bases do exercício fi nanceiro de 2009, será admi-
tida apenas uma solicitação de retifi cação dos Relatórios de Gestão Fiscal e Re-
sumido da Execução Orçamentária, que deverá ser requerida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a contar do envio dos relatórios, e deverá estar acompanhada 
de cópia da publicação, no órgão ofi cial, do relatório original. 

Parágrafo único - Eventuais ajustes concernentes aos dados contidos no 
Relatório de Gestão Fiscal e no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
relativos aos exercícios fi nanceiros anteriores a 2009, deverão ser solicitados 
impreterivelmente até 28/02/09. 

Art. 4º As prestações de contas anuais relativas ao exercício fi nanceiro de 
2008 e subseqüentes não admitirão pedido de substituição, podendo eventuais 
ajustes ser apresentados no momento da abertura de vista ao gestor, em obedi-
ência ao princípio da ampla defesa e contraditório. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 6º da 
Instrução Normativa nº 07/07. 

Art. 6º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
Plenário Governador Milton Campos, em 27 de agosto de 2008. 
Conselheiro Elmo Braz – Presidente 

Sobre o SIACE
O Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo  –  SIACE –  é 

composto de três produtos: SIACE/PCA (SIACE/Prestação de Contas 
Anuais), SIACE/LRF (SIACE/Lei de Responsabilidade Fiscal) e SIACE/AP 
(SIACE/Atos de Pessoal). As informações remetidas ao TCE pelos entes 
jurisdicionados, via internet, são armazenadas em um banco de dados 
que, através da rede interna de computadores, podem ser acessados 
pelos técnicos do Tribunal encarregados da análise e emissão dos re-
latórios técnicos.

Através do SIACE/PCA, as prestações de contas anuais são enviadas 
ao Tribunal pelos 853 municípios até o dia 31 de março do ano seguinte 
ao do exercício. Já o SIACE/LRF possibilita a remessa do Relatório Re-
sumido da Execução Orçamentária, enviado bimestralmente pelo chefe 
do Executivo municipal, e do Relatório de Gestão Fiscal, enviado quadri-
mestralmente pelos mesmos gestores e também pelos presidentes das 
Câmaras Municipais, com a observação de que os municípios com po-
pulação inferior a 50 mil habitantes podem optar pelo envio semestral.
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Dia 30 – Executivo
 Último dia para publicação do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária – RREO do 5º Bimestre do exercício (art. 165, § 3º
da Constituição Federal e art. 8º, §2º, da IN/TCE 09/2005)

DEZEMBRO

Dia 15 – Executivo
 Último dia para envio ao TCE, da cópia do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – RREO do 5º Bimestre do exercício, em
formato eletrônico, identifi cado como “RREO” (arts. 52 e 53 da LRF,
Portaria nº 471/2000 do STN com suas alterações e art. 8º, §3º, da
IN/TCE 09/2005).

Dia 20 – Executivo
 Último dia para repasse dos recursos fi nanceiros correspondentes 
às dotações orçamentárias da Câmara Municipal (art. 29 A, § 2º, inciso
II da Constituição Federal)

Dia 22 – Legislativo
 Encerramento do 2º período da Sessão Legislativa – art. 57 da
Constituição Federal, alterado pela EC nº 50/2006 – na hipótese da
Lei Orgânica do Município não dispor sobre a matéria.

Dia 31 – Executivo
 Data de encerramento do Balanço Geral do exercício. (art. 34 e art.
101 da Lei nº 4.320/64).

OUTUBRO

Dia 15 – Executivo
 Último dia para o envio ao TCE, da cópia do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – RREO do 4º Bimestre do exercício, em
formato eletrônico, identifi cado como “RREO” (arts. 52 e 53 da LRF,
Portaria nº 471/2000 do STN com suas alterações e art. 8º, §3º, da
IN/TCE 09/2005).

Dia 15 – Executivo e Legislativo
 Último dia para envio ao TCE, da cópia do Relatório de Gestão
Fiscal – RGF do 2º Quadrimestre do exercício, para municípios
com mais de 50.000 habitantes, em formato eletrônico, identifi cado
como “RGF”, (arts. 54 e 55 da LRF, Portaria nº 471/2000 da STN
com suas alterações e art. 4º, §3º, da IN/TCE 09/2005).

Dia 20 – Executivo e Legislativo
 Último dia para repasse dos recursos fi nanceiros correspondentes 
às dotações orçamentárias da Câmara Municipal (art. 29 A, § 2º, inciso
II da Constituição Federal)

Dia 31 – Executivo
 SIDE – Sistema Informatizado dos Demonstrativos do Ensino – 3º
trimestre (IN 06/2007)

NOVEMBRO

Dia 20 – Executivo
 Último dia para repasse dos recursos fi nanceiros correspondentes 
às dotações orçamentárias da Câmara Municipal (art. 29 A, § 2º, inciso
II da Constituição Federal)

C A L E N D Á R I O  D A S  O B R I G A Ç Õ E S
M U N I C I PA I S  PA R A  2 0 0 8

O Conselheiro-Corregedor do TCEMG, Antônio Carlos Andrada, elaborou o Calendário das Obrigações Municipais para 2008 com a 
fi nalidade de orientar os poderes Executivo e Legislativo dos municípios mineiros. Eis a parte referente ao quarto trimestre:

Assembléia Legislativa aprova lei que 
altera o Plano de Carreira no TCE

No dia 31 de julho, o Diário Ofi cial do Estado publicou a Lei nº 17690 que 
alterou o plano de carreira dos servidores efetivos do TCEMG. A lei aprovada 
promoveu alterações na Lei nº 13770, de 6 de dezembro de 2000.

O novo texto modifi ca o desenvolvimento na carreira dos cargos de pro-
vimento efetivo. Foram mantidos os institutos de progressão e promoção ho-
rizontal, porém, atendendo à grande maioria dos servidores da Casa, não há 
mais o critério de vagas para mudança de classe por meio da promoção verti-
cal. Basta que o servidor, ao alcançar o último padrão da classe, apresente o 
título exigido para a referida promoção.

O artigo 7º da Lei nº 13770 foi alterado com a fi nalidade de permitir que 
qualquer servidor, e não só os apostilados, tenham acesso à classe A, encer-
rando antigas divergências sobre esta situação. Assim, foram criados dois 
requisitos para o ingresso na classe A: ter 25 anos de efetivo exercício no 
Tribunal de Contas do Estado e ser detentor de, pelo menos, dois títulos de 
pós-graduação.

A nova lei atendeu às reivindicações dos servidores e possibilitou aumen-
to de remuneração àqueles que investem na formação e capacitação técnica, 
sem, no entanto, ferir os limites orçamentários do TCE mineiro defi nidos pela 
legislação em vigor.

Tribunal já inspecionou 36
OSCIPs em Minas Gerais

O Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro 
Antônio Carlos Andrada, apresentou um balanço da atuação da Corte de Contas na 
fi scalização das OSCIPs – Organizações das Sociedades Civis de Interesse Públi-
co. Os técnicos realizaram 36 inspeções e analisaram 15 termos de parcerias, 10 
contratos e um convênio, todos celebrados entre entidades públicas estaduais e 
organizações classifi cadas como OSCIP.

Todas as inspeções já foram transformadas em processos e a maioria está na 
fase de abertura de vista para as partes, cumprindo as determinações legais que 
precedem a fase de julgamento. Os 15 termos de parceria totalizam mais de 68 mi-
lhões de reais e os contratos, incluindo o único convênio, totalizam 5,5 milhões.

A fi scalização específi ca das OSCIP foi ordenada pelo TCEMG durante a sessão 
extraordinária de 15/06/2007, que tinha a fi nalidade de analisar a prestação de 
contas do Governador Aécio Neves do ano de 2006. O Conselheiro Andrada foi indi-
cado como relator dos processos decorrentes destas inspeções.

A denominação OSCIP foi criada em 1999 por lei federal e se refere às enti-
dades de direito privado sem fi ns lucrativos que executam serviços e atividades 
típicas do setor público. Em Minas Gerais, a lei número 14.870, de 16/12/2003, 
regulamentada pelo decreto número 43.749/2004, editou esta nova concepção de 
entidade do Terceiro Setor.
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Graduou-se em Direito pelo 
Centro Universitário do Espírito 
Santo – UNESC e especializou-se 
duas vezes em Direito Público e 
uma em auditoria. Mediante con-
curso público ocupou o cargo de 
Auditor do Estado do Espírito San-
to, exercendo a função de assessor 
do Auditor Geral do Estado e da Au-
ditora Geral Adjunta. Acompanhou 
processos de grande expressão 
para a gestão pública e elaborou 
instrumentos normativos como 
projetos de Lei de criação, trans-
formação e extinção de Órgãos; 
projeto de Lei regulamentador da 
Lei Complementar nº 123, de 2006; projeto do Decreto regulamentador 
do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Poder Executivo estadu-
al; e projeto da Instrução Normativa que regulamentou a Adesão a Atas 
de Registro de Preços; dentre outros.

Deixou a carreira de Auditor para ingressar na magistratura, tendo 
ocupado o cargo de Juiz de Direito, exercendo as suas funções na Vara 
Crime e Execuções Penais, Fazenda Pública e Execuções Fiscais, Infância 
e Juventude, Registros Públicos e Juizado Especial Cível e Criminal.

Posse dos procuradores concursados

Ministério Público junto ao TCEMG 
tem nova composição após concurso
O dia 23 de julho de 2008 vai fi car marcado na história da 

Corte de Contas mineira com a posse dos primeiros procurado-
res concursados, de acordo com a emenda constitucional que 
defi niu a nova composição para os cargos. Naquele dia o Presi-
dente Elmo Braz Soares empossou Maria Cecília Mendes Borges 
e Cláudio Couto Terrão, os dois primeiros colocados no concurso 
público. Uma semana depois também foi empossado Glaydson 
Santo Soprani Massaria.

Eles foram os primeiros colocados no concurso público rea-
lizado pelo Tribunal através da Fundação Carlos Chagas. Para o 

Foi a primeira colocada no 
concurso público. Nasceu em 
Pouso Alegre, região sul de Minas, 
onde iniciou sua vida escolar no 
Colégio São José, e cursou o en-
sino médio no Colégio João Paulo 
II. Bacharelou-se em Direito pela 
Universidade Federal de Viçosa, 
recebendo menção honrosa do 
Departamento de Direito da Uni-
versidade em razão da aprovação 
com nota máxima e louvor em sua 
monografi a de fi nal de curso.

Obteve o título de Mestre em 
Direito Administrativo pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, e também é pós-graduada em Direito Público. Foi 
aprovada em diversos concursos públicos, sendo professora de gradu-
ação e pós-graduação em direito administrativo. Ingressou no Judici-
ário Federal por concurso público em 2001 e possui diversos artigos 
publicados em periódicos especializados na área pública, jurídica, de 
administração pública, administrativa, econômica e fi nanceira.

Nasceu na capital do Rio de 
Janeiro, no dia 11 de novembro 
de 1968, fi lho de Armando Jo-
aquim Terrão e Aristela Couto 
Oliveira. É casado com Alci-
mone Mello Terrão e tem três 
fi lhos: Yan, Yuri e Aline. Iniciou 
sua carreira profi ssional em 
1985, como militar da Aero-
náutica. Em 1992, após apro-
vação em concurso público, 
tomou posse no cargo Técnico 

presidente Elmo Braz “o início das atividades do Ministério Pú-
blico exclusivo é um marco importante na história do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais e, com certeza, vai aumentar a efi ciência 
da função constitucional de inspecionar o dinheiro público de 
origem municipal e estadual”.

Os cargos de procurador do TCEMG eram preenchidos pelo 
Ministério Público Estadual até que o STF decidiu pela criação de 
um quadro próprio. Após a promulgação da Emenda Constitucio-
nal número 69 pela Assembléia Legislativa, o Tribunal realizou o 
concurso público para o preenchimento das vagas.

Os  novos procuradores 
Maria Cecília Mendes Borges

Cláudio Couto Terrão

Glaydson Santo Soprani Massaria

do Tesouro Nacional, tendo sido lotado na Delegacia da Receita 
Federal em Recife.

Graduou-se em Ciência da Computação pela Universidade 
Católica de Pernambuco – UNICAP em 18 de janeiro de 1994, 
e em Direito, pela Faculdade de Direito do Recife (Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE), em 04 de janeiro de 2000. Em 
2000 tomou posse no cargo de Procurador do INSS. Foi profes-
sor do curso de Direito da Faculdade dos Guararapes – PE, nas 
cadeiras de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Em 
31 de janeiro de 2008, passou a integrar o Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, tendo per-
manecido até a posse como Procurador do Ministério Público 
junto ao TCEMG.
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Mais de mil pessoas 
aplaudem Coral do TCE

Criado em 1996, o Coral Contas & Cantos, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
está na sua melhor fase e entra no segundo semestre de 2008 com a agenda cheia. O grupo foi 
um dos destaques no FIC – Festival Internacional de Corais, que aconteceu em Belo Horizonte 
entre os dias 15 e 24 de agosto, além de ter participado de vários eventos internos da Corte.

No FIC, o Coral se apresentou para uma platéia de mais de mil pessoas, com um repertó-
rio de clássicos que incluiu Baião, de Luiz Gonzaga; Gato na Tuba, de João de Barro e Alberto 
Ribeiro; Minha namorada, de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, e, ainda, Os cinqüenta anos da 
Bossa Nova, uma parceria de Leonardo Cunha e Fernando Brant, cujo título inspirou o tema do 
Festival.

Integrado principalmente por funcionários do Tribunal e regido pelo maestro Cleude 
William, o coral do TCE é composto por contadores, advogados, aposentados e professores, 
além de pessoas da comunidade. Ao longo dos seus 12 anos, o Contas & Cantos já atuou em 
vários eventos culturais e solenidades, como o Minas Canta, promovido pelo Centro Cultural 
da UFMG, o “Mutirão do Amor”, promovido pela Rede Minas de Televisão e o Congresso Euro-
americano dos Tribunais de Contas, entre tantos outros. Além de ter em seu histórico o Réquiem 
de Fauré e o Oratório de Natal, de Camile Sant-Saëns, o coral montou a peça cênica “Brasil a 
quatro vozes”, que conta a história brasileira através da música.

O repertório do grupo é diversifi cado, transitando pela música erudita, sacra, popular e 
folclórica. “Hoje o coral é capaz de executar arranjos bastante complexos”, destaca o maestro 
Cleude William. “Isso tudo é resultado de muita dedicação dos integrantes e do aumento de 
convites para apresentar-se a públicos variados, principalmente após a fi liação do Coral à FEMI-
COR – Federação Mineira de Corais.”
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