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Dentre os 24 eventos orientadores realizados pelo Tribu-
nal em 2009, destacam-se o treinamento sobre o Sistema 
de Fiscalização de Atos de Pessoal–FISCAP e o Congresso “A 
Lei 8666/93 e o TCEMG, com lançamento de edição especial 
da Revista e do TCNotas, que movimentaram 1.120 inscritos 
nos dias 18, 19 e 20 de novembro. Depoimentos dos partici-
pantes revelam importância dessas ações pedagógicas.
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Presidente Wanderley Ávila: “o FISCAP vai permitir o registro 
dos atos concessórios de aposentadorias, reformas e pensões 
de forma célere, reduzindo os procedimentos e custos de envios 
de documentos. Nossa meta é intensifi car o papel pedagógico do 
Tribunal e o controle preventivo”.

Vice-Presidente, Conselheiro Antônio Carlos Andrada, organizador do 
Congresso, destacou o trabalho do Tribunal como “instrumento de cidada-
nia” através da divulgação ampla de seus julgados, da jurisprudência e das 
normas internas. “Aqui existe um grande banco de dados que precisa ser 
movimentado de forma cada vez mais fácil.”
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meio de ações orientativas e de controle. Tais ações resultaram em 24 eventos 
promovidos pelo TCE, dos quais se destacam: o treinamento para 1.200 verea-
dores e servidores das Câmaras Municipais do Estado, em parceria com a As-
sembléia Legislativa, no evento “Capacitação em Poder Legislativo Municipal”; 
o treinamento do novo Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal–FISCAP–que 
reuniu 817 representantes de jurisdicionados municipais e estaduais e o Con-
gresso “A Lei 8666/93 e o TCEMG”, realizado pela Comissão de Jurisprudência e 
Súmula, que orientou 320 jurisdicionados, com o lançamento da Revista especial 
sobre o tema e o TCNotas, nova ferramenta de pesquisa de julgados no Portal do 
Tribunal. 

O estímulo do controle social foi outro avanço alcançado. A reformulação do 
Portal do TCE que publicou 170 matérias sobre as decisões e prestou esclare-
cimentos a mais de 1.200 solicitações encaminhadas pelo canal direto com o 
cidadão, o “Fale Conosco” é um dos exemplos.

Planejamento

Voltando-se já para 2010, o Conselheiro Wanderley Ávila destacou a impor-
tância da implementação da nova estrutura organizacional, aprovada em Plenário 
no mesmo dia 02/12, e do Plano Estratégico 2010-2014, ressaltando o trabalho 
de elaboração da Diretoria Geral e do Núcleo de Planejamento. O Presidente re-
forçou que pretende promover a interação com órgãos públicos e com a Rede de 
Controle (AUGE, CGU, TCU, TCE e mais 14 entidades), processo já iniciado com a 
assinatura de um termo de cooperação mútua. Outras ações ainda serão realça-
das, como a promoção da capacitação do corpo técnico; a implantação da nova 
política de recursos humanos que motive, envolva e premie o empenho do servi-
dor; a intensifi cação do uso da tecnologia da informação nas ações de controle; o 
desenvolvimento de novos sistemas informatizados; o redesenho e unifi cação do 
recebimento das prestações de contas anuais com as da LRF e a ampliação dos 
canais de comunicação com os servidores, os jurisdicionados e a sociedade.

 

O Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio da Presidência e com o apoio 
do Núcleo de Planejamento, promoveu, no dia 02 de dezembro, nos turnos da ma-
nhã e tarde, encontro sobre os “Principais avanços e inovações tecnológicas do 
TCEMG em 2009”. O objetivo do evento foi apresentar o novo portal do servidor, 
a microfi lmagem de processos e documentos do Tribunal, implementado pela 
Coordenadoria de Arquivo, e o plano estratégico de tecnologia da informação 
(PETI). Segundo o Conselheiro Presidente Wanderley Ávila, “caminhamos muito 
neste exercício de 2009, com resultados altamente positivos, que nos animam e 
nos incentivam a prosseguir em 2010.” 

O Conselheiro Wanderley Ávila ressaltou que as metas traçadas para o ano, 
na primeira reunião de trabalho após assumir a Presidência, foram cumpridas e 
enfatizou o empenho de todos os servidores da Corte de Contas para que elas 
fossem realizadas. Dentre os objetivos alcançados, destacam-se a redução no 
tempo de apreciação dos processos e a atuação de forma seletiva em áreas de 
risco e relevância.

Realizações

Nesse sentido, novas ordens de serviço, instruções normativas e sistemas 
informatizados foram desenvolvidos e, com isso, só na DAARP, o volume de Atos 
de Aposentadoria, Reforma e Pensão, foi reduzido em 82%. Na DAC, 2.457 pres-
tações de contas foram analisadas através de mutirão, o que corresponde a 77% 
dos processos existentes na CAE. Todas as contas municipais de 2008 recebe-
ram o parecer do órgão técnico. Na DAE, as auditorias operacionais ganharam 
atenção especial, bem como, as Parcerias Público Privadas do Governo de Minas 
referentes ao Sistema Penitenciário e à Rodovia MG 050 que estão sendo mo-
nitoradas e a fi scalização dos projetos cofi nanciados entre o Estado e o Banco 
Mundial, dentre eles, o empréstimo da ordem de quase U$ 1 bilhão.

O Presidente ressaltou também os projetos de aproximação com os jurisdi-
cionados e a sociedade e de contribuição para a melhoria da gestão pública por 

meio de ações orientativas e de controle. Tais ações resultaram em 24 eventos 
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O Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio da Presidência e com o apoio
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Tribunal apresenta principais avanços 
e inovações tecnológicas em 2009

Servidora lança livro sobre moralidade no Brasil
A Técnica de Controle Externo do Tribunal, Mestre e Doutora em Direito 

Administrativo pela UFMG, Luciana Moraes Raso Sardinha, lançou no dia 17 
de novembro, juntamente com outros nove autores, o livro “Abordagem Mul-
tidisciplinar sobre a Moralidade no Brasil”. A obra é resultado de dois anos de 
estudos e aborda a moralidade desde a formação do povo brasileiro até os 
desafi os contemporâneos.

O capítulo assinado por Luciana discorre sobre mídia e ética, fazendo um 
alerta para a necessidade de respeito aos valores sociais e éticos da pessoa e 
da família, conforme disposto no capítulo V da Constituição Federal, que versa 
sobre a comunicação social e a necessidade da sociedade voltar os olhos para 
a realidade da radiodifusão brasileira, procurando identifi car os problemas e 
encontrar os instrumentos legais indispensáveis para solucioná-los. 

São co-autores do livro: o Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, 
Professor Antonio Augusto Junho Anastasia; a professora e historiadora Carla 
Anastasia;o psiquiatra Marco Aurélio Baggio; a tributarista Misabel Derzi; a 
juíza Mônica Sette Lopes; Frei Cláudio Van Balen; e as advogadas Nilber Andra-
de, Meigla Merlim e Célia Pimenta Barroso Pitchon, esta última presidente do 
Movimento das Advogadas Mineiras–MAM e coordenadora do livro.

O Governador Aécio Neves, com a contribuição do Padre Fábio de Melo e 
da psicoterapeuta Renata Ferreira de Mello, assina o prefácio da obra publica-
da por iniciativa da Editora Del Rey e do MAM, organização não governamental, 
sem fi ns lucrativos, criada com o objetivo de “contribuir na promoção de refl e-
xões e ações destinadas a efetivar o princípio da moralidade no Brasil”.  Gra-

duada em Direito pela UFMG, com especialização pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, professora da Fundação João Pinheiro e da PUC-MG, 
Luciana Raso é, ainda, autora das obras: “A Radiodifusão no Direito Braslileiro”, 
publicado em 1992, pela Editora Del Rey, e ”Radiodifusão: o controle estatal 
e social sobre suas outorgas”, editado em 2004, pela Mandamentos, além de 
vários artigos especializados.

O Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia entre a presidente do MAM Célia Pitchon e a 
professora Luciana Raso: co-autores do livro
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Congresso revela papel pedagógico do 
Tribunal como instrumento de cidadania

Nos dias 19 e 20 de novembro, 320 participantes do Congresso “A Lei 8666/93 e o TCEMG”, 
promovido pela Comissão de Jurisprudência e Súmula – sob a coordenação da Vice-Presidên-
cia –, em parceria com a Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo” cumpriram 
intensa programação de palestras e minicursos, nos turnos da manhã e tarde. Dentro do tema 
de licitações e contratos administrativos, foi especialmente focalizada a atuação cotidiana dos 
controladores internos, procuradores e membros de comissões de licitação. O evento atraiu re-
presentantes de órgãos públicos estaduais e municipais, agentes do terceiro setor, técnicos do 
TCEMG e outros interessados nos debates atuais sobre o tema. O número de 1.024 inscrições 
para as 320 vagas existentes já demonstrou o grau de interesse na temática do Congresso. 

Lançamentos

Durante o evento, em cerimônia concorrida e transmitida ao vivo pela internet, 
também foram lançados a edição especial da Revista do TCE com foco no mesmo tema 
do Congresso e específi ca para a análise da lei 8666/93, que é a principal norma legal 
brasileira sobre as licitações públicas, e o sistema TCNOTAS, ferramenta de pesquisa livre 
de processos julgados , desenvolvida pela Diretoria de Informática, com o apoio da Coor-

denadoria de Área de Biblioteca. 
A cerimônia foi dirigida pelo Conselheiro Wanderley Ávila, presidente da Corte de Contas, 

que classifi cou o sistema e a revista como “atos importantes tanto na atuação do Tribunal 
como órgão fi scalizador quanto em sua respeitável função de orientar os gestores públicos 
para benefício de toda a sociedade”.

Durante sua palestra intitulada “A democratização da jurisprudência das Cortes de Con-
tas”, o Vice-Presidente, Conselheiro Antônio Carlos Andrada, organizador do evento, também 
destacou o trabalho do Tribunal como “instrumento de cidadania” através da divulgação am-
pla de seus julgados, da jurisprudência e das normas internas. “Aqui existe um grande banco 
de dados que precisa ser movimentado de forma cada vez mais fácil. É um banco que também 
tem função de amparo, auxiliando outros órgãos públicos de controle, como o Ministério Pú-
blico e o Poder Judiciário”, explicou.

A seguir, a presidente da Comissão de Jurisprudência e Súmula, Clarice Calixto, falou 
sobre o tema “A Revista Especial ‘A Lei 8666/93 e o TCEMG’: como consultar”, e o. Diretor de 
Informática, Armando de Jesus Grandioso, sobre “TCNotas: como usar essa nova ferramenta 
de busca de julgados do TCEMG”. Fechou a cerimônia o Auditor Licurgo Mourão, com palestra 
sobre “Licitação e as Entidades Fiscalizadoras Superiores”.

O Secretário de Controle Interno da Prefeitura de Santo Antônio do Amparo, 
Ênio Fonseca Sampaio, formado em Administração de Empresas, salientou que o 
Congresso foi altamente esclarecedor: “os palestrantes foram felizes nas exposições 
e comentários, trazendo muita luz para o melhor entendimento da legislação pelo 
jurisdicionado”. O Secretário também observou que o fato de mais de mil pessoas 
tentarem se inscrever no Congresso revela a credibilidade dos eventos promovidos 
pelo Tribunal. “Estávamos ansiosos por essa aproximação que o Tribunal vem pro-
movendo com os jurisdicionados.” Ênio Fonseca também destacou a edição especial 
da Revista do TCE, lançada durante o Congresso: “precisávamos ter essa fonte de 
consulta e a publicação das jurisprudências do TCE sobre vários temas vão ajudar 
em muito os municípios”.

Também o assistente de Auditoria Interna da Escola de Saúde Pública do Estado 
de MG, Fábio Pieroni Figueiredo, diplomado em Gestão e Finanças Públicas e Audi-
toria Governamental, enfatizou o trabalho pedagógico do Tribunal como ampliador 
da sua missão de órgão fi scalizador. “Diante da participação de tantos municípios, 
da abordagem de questões tão pertinentes dentro da programação, inclusive com 

exemplifi cações esclarecedoras, posso afi rmar que, sem dúvida, o Congresso foi 
essencial para o aprimoramento da gestão pública.”

A Procuradora-chefe do Instituto de Geociências Aplicadas, Maria Lourdes de 
Aguiar Machado, formada e pós-graduada em Letras e em Direito, classifi cou de ex-
celente o nível dos palestrantes, pelo conhecimento e boa didática na exposição dos 
temas. “Fiquei impressionada com a competência dos profi ssionais do TCE, o que 
demonstra retorno ao jurisdicionado, do investimento feito pelo órgão em capacita-
ção e especialização dos seus servidores.”

Compartilhando com a opinião dos outros participantes do Congresso sobre a 
oportunidade de interação com o jurisdicionado, sobre o papel pedagógico do TCE e 
sobre o interesse revelado pelo elevado número de inscrições no evento, o Consultor 
técnico legislativo da Secretaria de Governo do Estado, Ronaldo Antunes, diplomado 
em Direito, destaca um dos temas incluídos na programação: “toda a programação 
foi muito bem elaborada, mas, no meu entender, por se tratar de algo novo e atual, 
merece destaque a questão das parcerias e a forma como o Estado está se relacio-
nando com a sociedade civil organizada nesse aspecto”.

Participantes destacam aspectos do Congresso
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TCE condecora 18 personalidades b

...ao Conselheiro do TCM de Goiás Walter José Rodrigues,...

... ao Conselheiro do TCE-SE Reinaldo Moura Ferreira...

Presidente Wanderley Ávila entrega colar ao 
Prefeito Márcio Lacerda,...

 ... ao Conselheiro do TCE-TO Severiano José 
Costandrade de Aguiar,...

... e à jornalista Roberta Zampetti.

Em seu pronunciamento, o Presidente Wanderley Ávila, destacou que o Colar do Mérito distingue 
gestos e atitudes. “Essa condecoração, comenda máxima instituída por este Tribunal, em reconhe-
cimento ao empenho, compromisso e valores éticos daqueles que contribuem para os interesses 
sociais e individuais, é expressão do nosso respeito para com homens que atuam efetivamente 
para a conquista de uma sociedade solidária e justa.”

Discursando em nome dos homenageados, o presidente do TRE José Tarcizio de Almeida Melo 
salientou que o Colar do Mérito outorgado pelo TCEMG “é um gesto de reconhecimento que nos 
leva e incentiva a continuar no caminho certo”. O orador também destacou o enfoque pedagógico e 
didático que marca a atual administração do Presidente Wanderley Ávila no Tribunal de Contas de 
Minas, observando que esse papel orientador das entidades jurisdicionadas é fundamental para a 
prevenção de irregularidades e para a boa aplicação dos recursos públicos.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais condecorou, no 
dia 26 de novembro, 18 personalidades brasileiras com o Colar do Mé-
rito da Corte de Contas “Ministro José Maria de Alkmim”. Realizada 
no Auditório Vivaldi Moreira, a cerimônia contou com a presença de 
importantes autoridades. 

Da mesa de honra presidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila, 
Presidente do TCEMG, participaram o Secretário de Governo Danilo 
de Castro, representando o Governador Aécio Neves; o Presidente da 
Assembléia Legislativa de MG Alberto Pinto Coelho; o Presidente do 
Tribunal de Justiça de MG, Desembargador Sérgio Resende; o Prefeito 
de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; o Procurador de Justiça Epaminon-

das Fulgêncio, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado 
de MG Alceu José Torres Marques; o Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, Desembargador José Tarcizio de Almeida Melo; Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Tocantis, Conselheiro Severiano 
José Costandrade de Aguiar, representando o Presidente da ATRICON; 
e a Auditora Geral do Estado de MG, Maria Celeste Morais Guimarães. 

O Colar do Mérito, que homenageia o primeiro Presidente do TCE-
MG, José Maria de Alkmim, é conferido anualmente a personalidades 
que prestaram relevantes serviços ao País, a Minas Gerais e ao Sis-
tema Tribunais de Contas. A comenda é outorgada desde sua criação 
em 1995. 

Autoridades da mesa de honra
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s brasileiras com o Colar do Mérito 

Deputados Braulio José Tanus Braz, Carlos Pi-
menta e José Henrique Lisboa Rosa, da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Desembarga-
dores Caetano Levi Lopes, Electra Maria de Almeida 
Benevides, José Marcos Rodrigues Vieira, José Ne-
pomuceno da Silva e Cláudia Regina Guedes Maia do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Juiz 
Décio de Carvalho Mitre do Tribunal de Justiça Militar 
do Estado de Minas Gerais; Desembargador do TJMG 
e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais, José Tarcízio de Almeida Melo; Professor e 
Advogado Doutor Décio Fulgêncio Alves da Cunha; 
advogado Doutor José Francisco Milagres Primo; Jor-
nalistas Márcio Fagundes Oliveira e Roberta Zampetti; 
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; 
Conselheiro Reinaldo Moura Ferreira, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; Conselheiro 
Severiano José Costandrade de Aguiar, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Tocantins; e Conse-
lheiro Walter José Rodrigues, Presidente do Tribunal 
de Contas dos Municípios de Goiás.

A Conselheira -Corregedora Adriene Andrade condecora 
a Desembargadora Cláudia Regina,...

... o Desembargador José Nepomuceno,...

... a Desembargadora Electra Maria de Almeida Benevides... ... e o Deputado José Henrique Lisboa.

... o Deputado Bráulio José Tanus Braz,...

... o Desembargador José Tarcízio Almeida Melo...  ... e o Doutor Décio Fulgêncio Alves da Cunha.

E do Conselheiro em exercício Gilberto Diniz receberam o Colar: o 
Desembargador Caetano Levi Lopes,...

... o Jornalista Márcio Fagundes,...

... o Desembargador José Marcos Rodrigues Vieira,...O Conselheiro Eduardo Carone homenageia o 
Juiz Décio de Carvalho Mitre ,...

... o Deputado Carlos Pimenta... ... e o Doutor José Francisco Milagres Primo 
com o Colar do Mérito.

Agraciados de 2009
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Servidores são agraciados com a Medalha Emílio Moura
O Tribunal homenageou no dia 05 de novembro, 52 servidores com a Medalha Emílio Mou-

ra, condecoração destinada àqueles que prestam relevantes serviços à Corte de Contas, seja 
pelo tempo de trabalho ou pelo mérito funcional. Da cerimônia realizada no Auditório Vivaldi 
Moreira, participaram o Conselheiro-Presidente do TCEMG Wanderley Ávila, os Conselheiros 
Sebastião Helvecio e Eduardo Carone Costa, o Conselheiro em exercício Gilberto Diniz e o Au-
ditor Hamilton Coelho.

”Os agraciados do ano de 2009 representam todos aqueles que aqui laboram e empres-
tam a esta instituição o que há de melhor em termos técnicos e de capacitação acadêmica”, 
enfatizou o Presidente Wanderley Ávila em seu pronunciamento. E completou: “cada agraciado, 
dentro da sua especifi cidade, doou a este Tribunal horas de sua vida e ajudou a construir a 
nossa história”.

Homenageados
As servidoras Conceição Aparecida Ramalho França, Eliane Riccoy de Araújo e Janaína de 

Souza Maia foram agraciadas com a Medalha Especial de Mérito Funcional. Agradecendo em 
nome dos homenageados, a Diretora da Diretoria de Análise de Contas, Conceição Ramalho, 
destacou: “é valorosa a equipe de servidores que compõem o Tribunal e se mostram engajados 
na luta diária e cotidiana para estabelecer princípios de ética e correção na gestão dos recursos 
públicos”.

Pelos 30 anos de serviços dedicados ao TCE, recebeu a Medalha Emílio Moura no grau 
ouro, o servidor Arnaldo Sávio Mendonça Mendes.

E com a Medalha grau prata, pelos 20 anos de serviço, foram agraciados os servidores: 
Ana do Rosário Inácio, Ana Maria de Matos Miranda, Antonio Carlos Reis e Silva, Arlete Ferreira 
Mendes Visacro, Celina dos Santos Vieira, Cristina Madalena Ferber, Cristina Márcia de Olivei-
ra Mendonça, Eliana Sanches Engler, Eliane Araújo da Luz Moreira, Eliane Schaefer Martins 
de Souza, Eni de Menezes da Silva, Fátima Batista Ferreira Victor, Fátima da Conceição Costa 

Andrade, Geraldo Mendes Assis, Iara Rosália de Castro, Jose Airton Brandão, Jose Eustáquio 
Xavier da Silva, José Orestes Durigueto, Luiz Antonio Ferreira, Manoel Madeira de Carvalho, 
Márcia Ribeiro Martins Pessoa, Marcos Cattete Blom, Maria Augusta Barbosa Pinheiro, Maria 
Claret Rodrigues Dieguez, Maria da Conceição Figueiredo Freire, Maria das Graças Guimarães 
Peixoto, Maria de Fátima Ribeiro Barreiros, Maria de Lourdes Carreira Alvim, Maria Elisabeth 
de Oliveira Pereira Pawlowski, Maria Elizabeth Pires Pimenta dos Santos, Maria Isabela San-
tiago Gontijo, Maria Laura Hermont Faleiros, Marisa Soares Machado, Olga Nogueira Carneiro, 
Paulo Roberto Machado Botelho, Rita Antônia Vieira Kelles Barnabe, Ruth Maria D’avila, San-
dra Bezerra Gomes, Sérgio Augusto Martins de Souza, Silvia Maria Almeida de Faria Andrade, 
Simone Matta de Miranda Alcântara, Sônia Regina Felizardo Ribeiro, Sonia Regina Ferreira, 
Tânia Barbosa De Luca, Tânia Maria Barra de Oliveira, Tânia Silveira Moreira Junqueira Ribeiro 
e Vanessa de Luca Guimarães.

Escola de Contas participa de evento da Reap
A equipe da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo participou de 

reunião da REAP –Rede de Escolas de Formação de Agentes Públicos–, realizada no 
dia 09 de outubro, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O evento contou com a 
participação de toda a equipe da Escola do Tribunal de Contas e de representantes da 
Assembléia Legislativa do Estado de MG, do Departamento de Estradas de Rodagem, 
do Tribunal Regional do Trabalho, da Escola Superior de Administração Fazendária, da 
Fundação João Pinheiro, do Ministério Público e da Câmara Municipal de Belo Horizon-
te, totalizando 52 participantes.

Entrevistados pela Câmara Municipal durante o evento, os servidores Marcos Vi-

nícius Carone Murta e Carla Lodi, da Escola de Contas do TCEMG, destacaram a im-
portância da troca de experiências e ações conjuntas, enfatizando que “no encontro 
foi possível observar a magnitude com que a Rede pode agir”. Segundo a Diretora da 
Escola de Contas, Renata Machado da Silveira Van Damme “o encontro cumpriu seu 
objetivo, pois possibilitou a confraternização dos membros das várias escolas, não fi -
cando restrito apenas às Diretorias e às Gerências, a interação dos participantes e a 
discussão sobre os objetivos e projetos da Rede”. E concluiu: “uma vez que as Redes 
pressupõem participação voluntária e autônoma dos agentes, os servidores da Escola 
de Contas estão de parabéns”.

O Presidente Wanderley Ávila e os agraciados Janaína de Souza Maia, Conceição Aparecida 
Ramalho França, Arnaldo Sávio Mendonça Mendes e Eliane Riccoy de Araújo

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representado pelo Presi-
dente, Conselheiro Wanderley Ávila, e a Secretaria de Estado de Governo, pelo 
Secretário Danilo de Castro, celebraram, no dia 10 de dezembro, o convênio de 
cooperação técnica de número 010/2009, que prevê a cessão, pela SEGOV ao 
Tribunal, do direito de acesso ao Sistema Transacional – Sistema de Gestão de 
Convênios, Módulo Saída – SIGCON – Saída, ao Armazém de Informações, geri-
do pela SEGOV, e também o treinamento para utilização do referido Sistema. 

De acordo com o parágrafo 1º da cláusula primeira do convênio, “o aces-
so ao SIGCON tem como fi nalidade obter informações constantes do Sistema 
Transacional relativas à disponibilização espontânea de recursos fi nanceiros 
realizados por meio de convênios e aos repasses oriundos do Fundo Estadual 
de Assistência Social e do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Munici-
pais às prefeituras municipais e entidades assistenciais, realizados por meio 
de resoluções dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder 
Executivo”.

O acesso direto ao Sistema Transacional eliminará a exigência do envio 
mensal de documentos relativos à celebração de convênios pelas entidades da 
administração direta e indireta ao Tribunal. Agora o TCE poderá obter as infor-
mações diretamente através do Sistema e não mais dos documentos em papel 
até então enviados mensalmente pelos órgãos e entidades estaduais. 

O convênio de cooperação técnica prevê que a SEGOV disponibilize ao 
Tribunal, de forma gratuita, o acesso a dados do Sistema Transacional do 
SIGCON–Saída e ao Armazém de Informações do SIGCON–Saída, ministre o 
treinamento aos técnicos do Tribunal para utilização do Sistema, e estabeleça 

estreita parceria com o Tribunal para elucidação de possíveis dúvidas a respeito 
do acesso ao Sistema, por meio da Coordenação do SIGCON.

Dentre outras atribuições, ao Tribunal compete disponibilizar o local e 
os recursos didáticos necessários para o treinamento dos seus servidores. O 
acompanhamento e a fi scalização do convênio de cooperação técnica serão 
realizados pela Diretoria de Auditoria Externa do TCEMG e pela Subsecretaria 
de Estado da Casa Civil–Coordenação do SIGCON-Saída. 

TCEMG e SEGOV fi rmam convênio de cooperação técnica

A partir da esquerda, na foto, o coordenador do SIGCON-Saída, Antônio Fernando Soares de Gusmão; a 
Diretora de Auditoria Externa do TCE, Valquíria de Sousa Pinheiro; a Diretora Geral do TCE, Cristina Már-
cia de Oliveira Mendonça; o Secretário de Governo, Danilo de Castro; o Presidente do TCEMG, Conselhei-
ro Wanderley Ávila; o Subsecretário da Casa Civil, Carlos Alberto Pavan Alvim; e o chefe de gabinete da 
Secretaria de Governo, José Antônio Soares Bittencourt, no momento da assinatura do convênio.
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Treinamento sobre FISCAP reúne mais de 800 
participantes de todo o Estado

O evento para “Apresentação e Treinamento do Sistema de Fiscalização de 
Atos de Pessoal – FISCAP” promovido no dia 18 de novembro pelo TCEMG reuniu 
mais de 800 representantes de jurisdicionados de todo o Estado. O objetivo do 
encontro foi explicitar a nova sistemática de fi scalização dos atos concessórios 
de aposentadoria, reforma e pensão, previstos na Resolução nº 08/2009 e Instru-
ção Normativa nº 07/2009, da Corte de Contas mineira e, em especial, apresentar 
o Sistema Informatizado de Fiscalização dos Atos de Pessoal – FISCAP. 

Na abertura ofi cial do evento, o Presidente do TCEMG, Conselheiro Wanderley 
Ávila assinalou que o sistema retrata um novo paradigma de controle, que altera 
substancialmente os procedimentos, a tramitação e o enfoque do exame dos atos 
de pessoal, ao mesmo tempo em que se constitui em ferramenta facilitadora para 
envio de informações. “Vivemos hoje um mundo de profundas mudanças que se 
processam cada vez mais rapidamente”, ressalta o Presidente, ao enfatizar que, 
neste cenário, a Corte de Contas vem buscando instrumentos para conferir maior 
celeridade à tramitação dos processos e aprimorando as técnicas de fi scalização 
com objetivo de dar maior efetividade às ações de controle externo. “Nossa meta 
é intensifi car o papel pedagógico do Tribunal e a sua missão orientativa, bem 
como o controle preventivo, para que falhas possam ser evidenciadas e sanadas 
durante a gestão.”

Toda a programação do evento foi transmitida on line  na rede interna (intra-
net) para os servidores do TCE. Das 9h às 17h30, as atividades foram intensas, 
incluindo palestras da chefe de gabinete do Conselheiro em exercício Gilberto 
Diniz, Elke Andrade Soares de Moura Silva, sobre a “Apresentação da nova siste-
mática de fi scalização dos atos sujeitos a registro”; e da diretora da Diretoria de 
Análise de Atos de Admissão, Aposentadoria, Reforma e Pensão, Janaína Souza 
Maia, sobre “Aspectos pontuais – instrumentos normativos, Instrução Normativa 
07/2009 e Resolução 08/2009”. A apresentação do FISCAP foi feita pelos analis-
tas de sistema pleno da Diretoria de Informática, Breno Assis Soares e Flávia Alves 
Martins Azevedo, e o treinamento técnico pela Diretora Adjunta do Departamento 
de Aposentadoria, Reforma e Pensão, Ornella Maria Luisa Dell’Oro de Oliveira. 

Organizado pelo gabinete da Presidência, pela Escola de Contas e Capacita-
ção “Prof. Pedro Aleixo”, pela Diretoria de Análise de Atos de Admissão, Aposen-
tadoria, Reforma e Pensão e pela Diretoria de Informática do TCEMG, o evento 
alcançou elevado número de inscrições. Como a demanda foi superior ao número 
de vagas oferecidas, o TCEMG já antecipa que repetirá a programação no primei-
ro bimestre de 2010, para atender aos interessados que não puderam participar 
deste primeiro encontro. 

TCEMG adere à Rede de Controle do TCU
O Presidente do TCE, Conselheiro Wanderley Ávila, participou, no dia 

20 de novembro, do I Fórum Rede de Controle em Minas Gerais. Na ceri-
mônia, realizada no Auditório Paulo Camillo Penna no BDMG – Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, o Tribunal assinou, juntamente com 
outras 16 entidades mineiras, um Acordo de Cooperação Técnica que tem 
por fi nalidade promover ações de fi scalização, combate à corrupção, for-
talecimento do controle social e intercâmbio de experiências. A abertura 
do evento foi feita pelo Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Benjamin Zymler. 

A Rede de Controle, idealizada pelo Presidente do TCU, Ministro Ubi-
ratan Aguiar, é uma iniciativa nacional para fortalecer a integração entre 
órgãos que atuam no controle da administração. Ela foi lançada em março 

deste ano e a articulação nos estados tem 
sido feita durante todo o ano. Em cada um 
deles, novos parceiros se unem para tornar 
o combate à corrupção mais efetivo. Minas 
Gerais é o 20º estado a assinar o acordo.

Além de viabilizar a troca de informações 
entre os integrantes, a Rede também propõe 
o fortalecimento do controle social como for-
ma de atuação preventiva no combate à cor-
rupção, desenvolvendo instrumentos para 
conscientização, estímulo e colaboração da 
sociedade.

Tanto no Auditório Vivaldi Moreira...

...quanto no Salão Mestre de Piranga, os jurisdicionados puderam participar...

...da programação de palestras e debates sobre a nova sistemática

a
-
-
a
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Trabalho do Auditor Licurgo Mourão e do inspetor Gélzio Filho sobre 
controle governamental traz prêmio inédito para Minas

A OLACEFS - Organización Latino americana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores agraciou, 
pela primeira vez em sua história, uma Corte de Contas estadual brasileira com o primeiro lugar no “XII Con-
curso Anual de Investigação Omar Lynch” pelo trabalho técnico-científi co “Matriz de Risco, Seletividade e Ma-
terialidade: Paradigmas Qualitativos para a Efetividade das Entidades de Fiscalizacão Superiores”, de autoria do 
Auditor do TCEMG Licurgo Mourão e do inspetor Gélzio Filho.

 O trabalho foi produzido com dados do projeto de otimização das ações referentes à análise e processa-
mento das prestações de contas anuais estabelecido na gestão do Conselheiro Wanderley Ávila, por meio da 
Resolução TCMG nº 04/2009.

No trabalho premiado, os autores destacaram que “a montagem da matriz de risco foi concebida através do 
estudo das freqüências de irregularidades em contas municipais e de que forma essas poderiam impactar na 
efetividade da entidade estudada. O levantamento das ocorrências foi realizado através da técnica de auditoria 
de amostragem probabilística, acerca dos processos de contas apreciados pelo TCE em 2008. Dessa forma, a 
consolidação da matriz de risco direcionará os esforços de fi scalização às matérias de maior relevância e aos 
jurisdicionados com maior movimentação de recursos públicos”. 

O comitê de avaliação dos trabalhos que abordaram o tema “Una Nueva Modalidad de Control Guberna-
mental que sea Efectivo y Oportuno” foi composto por representantes das entidades fi scalizadoras superiores 
de El Salvador, Uruguai e Venezuela, e homologado pela Secretaria Executiva da OLACEFS, órgão atualmente 
presidido pela Controladoria Geral da República do Panamá. O concurso é realizado anualmente e concorreu 
com 26 trabalhos apresentados por 12 países.

À esquerda na foto, o Inspetor Gélzio Filho e o Auditor Licurgo Mourão logo após receberem o prêmio dos dirigentes da Olacefs,...

...durante Congresso no Paraguai que reuniu representantes das entidades de fi scalização superiores do Brasil e outros países 
da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha
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