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Editorial

2015foi mais um ano de intenso trabalho no TCEMG. Mais um ano
de efetivo cumprimento das funções constitucionais da
Corte de Contas, que basicamente são a fiscalização, o jul-

gamento e a orientação pedagógica aos órgãos públicos que possuem a obriga-
ção – também constitucional – de lhe prestar contas.

Já no plano nacional, o ano se encerra com algumas preocupações, causadas
pela economia, que teve um desempenho aquém das expectativas. Uma das con-
sequências é a necessidade de todos os órgãos públicos investirem na adminis-
tração interna, um caminho indispensável, pois uma característica marcante da
sociedade moderna é a interação entre todos os seus segmentos.

O presidente do TCEMG, conselheiro Sebastião Helvecio, tomou posse em fe-
vereiro e, portanto, foi o seu principal gestor durante a maior parte do ano. Desde
o início, ele já observava os sinais indicativos de problemas econômicos globais,
constatação que o levou a intensificar o controle interno, tomando as medidas
necessárias para a adaptação às novas eventualidades.

Paralelamente, o presidente Sebastião Helvecio determinou a aceleração de
investimento (humano, material e tecnológico) em ferramentas modernas que,
com certeza, aumentarão ostensivamente a capacidade fiscalizatória do TCE. O
presidente concentra especial atenção ao Centro de Integração da Fiscalização e
de Gestão da Informação Estratégica – Suricato, responsável pela construção de
uma malha eletrônica resultante do cruzamento de vários dados e informações.

Também investiu na capacitação dos servidores públicos vinculados aos ór-
gãos que prestam contas ao TCEMG, realizando duas rodadas do evento Encontro
Técnico TCEMG e os Municípios. Técnicos do Tribunal – além de alguns especialis-
tas externos convidados – ministraram cursos e palestras com informações des-
tinadas a elevar a qualificação e reduzir os prejuízos causados por erros no
cumprimento das leis e também na prestação de contas. O evento foi realizado em
cidades-polo, como objetivo de facilitar o acesso de servidores do interior e re-
duzir o gasto das prefeituras, responsáveis pelo deslocamento de seus técnicos.

2016 é outro ano, traz novas perspectivas e, sobretudo, carrega o desejo de
toda a população de uma rápida recuperação econômica. E o Tribunal segue com
a sua preocupação maior: dar continuidade ao seu trabalho, ao cumprimento das
atribuições que lhe foram reservadas pela Constituição Federal de 1988, comple-
mentadas pela Constituição Mineira promulgada um ano depois e pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Umano novo cheio de desafios
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A Prestação de Contas Anual (PCA) com dados do Sicom (Sis-
tema Informatizado de Contas dos Municípios) foi um grande
avançodoTCEMG.Oquemelhora agora comapossibilidadede
vista remota?

A vista remota facilita o contraditório e a ampla defesa, já que
os responsáveis não precisam se deslocar até a sede do Tribunal de
Contas para terem acesso ao processo. Eles receberão, junto com o
ofício de citação, uma chave de acesso que permitirá, por meio do
Portal TCEMG, a consulta aos documentos que compõem os autos
de PCA. Pode haver também uma agilização da fase instrutória
dos processos e, consequente, redução do prazo de tramitação
do processo até a deliberação.

Neste ano o acesso eletrônico aos documentos proces-
suais foi concedido às partes ou interessados dos processos
de prestação de contas do chefe do Poder Executivo do exer-
cício de 2014 e dos processos de auditoria. Em breve, a siste-
mática será aplicada às outras naturezas de processo.

A fiscalizaçãodoTCEMGconta comoauxílio do Suricato, o Cen-
tro de Integração da Fiscalização edeGestãoda Informação Es-
tratégica. Quais ações da Diretoria de Controle Externo de
Municípios (DCEM) em 2015 tiveram suporte das informações
estratégicas?

O Suricato auxiliou algumas equipes de auditoria realizando le-
vantamentos e cruzamentos de dados de bancos

internos e externos na identificação de ris-
cos e definição do objeto que deveria ser

fiscalizado. É importante destacar que
hoje os auditores podem ter acesso a
informações que antes somente pode-
riam ser conhecidas quando da exe-
cução das fiscalizações. Com a
criação de sistemas, a exemplo do
Sicom e do Geo-obras, é possível
acompanhar a gestão dos recursos
públicos. A análise e cruzamento
de dados permitirão cada vez

mais fiscalizações assertivas.

Os municípios mineiros são muito heterogê-
neos.Quais são as irregularidadesmais comuns
nos pequenos, médios e grandesmunicípios?

As irregularidades mais recorrentes estão re-
lacionadas com a falta de planejamento ou plane-
jamento inadequado. O descumprimento do
limite de gastos com pessoal e a não aplicação do percentual mí-
nimo constitucional para os gastos com saúde e educação também
ocorrem em municípios pequenos, médios e grandes. Já identifica-
mos também que os municípios têm muita dificuldade na gestão
de contratos e convênios, o que gera diversas irregularidades na
execução desses instrumentos.

Você poderia citar alguns exemplos?
Em 2015 a DCEM realizou auditorias nos temas transporte es-

colar, medicamentos, regimes próprios de previdência e verbas in-
denizatórias e identificou as seguintes irregularidades recorrentes:
veículos de transporte escolar em condições precárias, sem equi-
pamentos de segurança obrigatórios, como cinto de segurança e
tacógrafo; e superlotados, o que gera risco às crianças transporta-
das. Objetos dos contratos de transporte escolar definidos de forma
imprecisa, insuficiente e sem a devida clareza, como, por exemplo,
ausência de especificação da quantidade de alunos a serem aten-
didos por rota e por veículo, o que pode gerar má qualidade do ser-
viço prestado. Procedimento licitatório para aquisição de
medicamentos sem especificação individual de cada medicamento
e dos respectivos quantitativos a serem adquiridos, o que pode
gerar sobrepreço. Ausência de controles de estoque de medica-
mentos, o que facilita a ocorrência de fraude e desperdício. Reco-
lhimento de contribuições previdenciárias a menor e/ou fora do
prazo estabelecido nas leis municipais, sem a incidência de atuali-
zação e juros, o que pode gerar, no futuro, comprometimento do
pagamento de aposentadorias. E pagamento irregular de despesas
a título de verba indenizatória, gerando prejuízo ao erário.

Além do investimentomínimo determinado em lei para a edu-
cação e a saúde, oTribunal temmeios de fiscalizar se esses gas-
tos estão sendo feitos com qualidade pelos municípios?

Sim. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem como
missão exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, efi-
caz e efetiva, em benefício da sociedade. Nesse sentido, a atuação

do Tribunal tem como foco, além da garantia da correta aplicação
dos recursos públicos, o aprimoramento dos resultados da gestão
pública. A auditoria operacional e o Índice de Efetividade da Ges-
tão Municipal – IEGM/TCEMG são instrumentos que possibilitam
esse controle. Este ano o Tribunal emitiu recomendações à Secre-
taria de Estado da Saúde em virtude de uma auditoria operacional
na área de saúde que avaliou os principais problemas que afetam
a qualidade e a cobertura da Atenção Básica à Saúde no Estado de
Minas Gerais. O Índice de Efetividade da Gestão Municipal foi lan-
çado pelo Tribunal de Contas este ano com o objetivo de avaliar,
mensurar e divulgar a efetividade das políticas públicas. Esse ín-
dice é composto por sete dimensões: educação, saúde, planeja-
mento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e
governança em TI. Nas dimensões saúde e educação são avaliadas
as ações de responsabilidade municipal sobre a gestão da saúde e
educação pública municipal que impactam a qualidade dos servi-
ços e a vida das pessoas.

Resumidamente e considerando todas as limitações legais,
como um gestor municipal modelo deve trabalhar receitas,
convênios, planejamento, compras públicas e execução de
obras?

O gestor municipal deve se guiar pelos princípios da legalidade
e da moralidade e buscar sempre a eficiência, eficácia e efetividade
de seus atos, sem se esquecer jamais que todos os atos devem aten-
der ao interesse público. Um bom planejamento é fundamental
para uma gestão responsável.

Para você, como é odesafio de gerir o controle externomunici-
pal do estado quemais temmunicípios?

De fato Minas Gerais é o estado do Brasil com mais municípios,
além de possuir uma grande extensão territorial e diversidade so-
cial, o que torna o desafio maior. Mas o Tribunal de Contas tem bus-
cado a modernização na fiscalização, com base na tecnologia da
informação, análise de dados e de riscos.
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Entrevista
Apraça vazia e bem cuidada. O largo da matriz. O comércio tradicional. O coreto. Carroças. A

avenida, palco dos desfiles cívicos, artísticos e militares; além do carnaval. Nas pequenas ci-
dades de Minas, que representam a maior parte dos municípios, o Tribunal de Contas não

pode ser visto. Entretanto, graças à tecnologia, a realidade de cada um dos municípios mineiros é co-
nhecida pelos analistas do Tribunal. Os técnicos usam e comparam informações fiscais, contábeis, jor-
nalísticas e até imagens de satélite para ajudar na fiscalização. Nesta edição, entrevistamos Cristiana
de Lemos Souza Prates, responsável direta pela Diretoria de Controle Externo de Municípios.

“ “
“ “O Tribunal de Contas tem

buscado amodernização na
fiscalização, com base na
tecnologia da informação,
análise de dados e de riscos
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Minas passada a limpo

Cristiana de Lemos Souza Prates
Diretora de Controle Externo dos Municípios

Osmunicípios têmmuita
dificuldade na gestão de
contratos e convênios,
o que gera diversas
irregularidades na execução
desses instrumentos
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Opresidente do Tribunal de Contas de Minas Ge-
rais (TCEMG), conselheiro Sebastião Helvecio, foi ree-
leito, no dia 2 de dezembro, presidente do Instituto Rui

Barbosa (IRB) para o biênio 2016/2017. A votação para a com-
posição da diretoria e do conselho fiscal do IRB ocorreu du-
rante assembleia geral realizada como evento complementar
do XXIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, no Recife,
em Pernambuco.

Sob uma comissão eleitoral presidida pelo conselheiro
Wanderley Ávila (TCEMG), a assembleia geral do IRB reelegeu,

com 25 votos favoráveis, um voto branco e oito ausências, a
continuidade da chapa única, fechando os 34 tribunais que
compõem o instituto. O conselheiro Gilberto Diniz foi eleito
para tesoureiro, o conselheiro ouvidor José Alves Viana para o
conselho fiscal e o conselheiro-substituto Hamilton Coelho
para suplente. Participaram da votação os presidentes dos tri-
bunais de contas, ou seus representantes com procuração con-
forme prevê portaria 2/2015, publicada no dia 04/11. A
diretoria eleita deverá tomar posse em fevereiro do próximo
ano, no auditório do TCU, em Brasília.

Sebastião Helvecio é reeleito
paramais ummandato

INSTITUTO RUI BARBOSA

CORPO DIRETIVO DO IRB (2016/2017)

Corpo Diretivo da Atricon (2016/2017)

Gestão voltada para produção de conhecimento
O presidente reeleito apresentou no Congresso dos

Tribunais de Contas o relatório de gestão do seu primeiro
mandato (2014-2015). Na publicação distribuída aos partici-
pantes, Sebastião Helvecio afirma que a instituição está pre-
parada para o momento que vivemos, quando há uma
valorização do controle externo, e focada em que sua prin-
cipal missão: a produção de conhecimento para melhorar a
administração pública.

Sebastião Helvecio ressaltou o lançamento do novo por-
tal do controle público, que foi idealizado para agregar todas
as contas públicas da administração brasileira, na perspec-
tiva do controle externo. Ele celebrou o trabalho de harmo-
nização e internacionalização das Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público (NBASP), a partir da homologa-
ção pela Organização Internacional de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (Intosai).

A rede das escolas de contas não foi esquecida na apre-
sentação. O presidente lembrou que foram capacitados mais
de 21 mil agentes públicos, servidores, membros e pessoas
da sociedade civil. Mereceu destaque também a consolida-
ção da parceria com a Atricon e o TCU para a realização de
auditorias coordenadas, com foco nos resultados em áreas
fundamentais como educação e saúde.

O uso de indicadores _ afirma Sebastião Helvecio _ com
ênfase no Índice Geral de Governança e no Índice da Efetivi-
dade da Gestão Municipal, revelou resultados robustos da
valorização do controle de políticas públicas. Por fim, ele
citou o I Congresso Internacional de Controle e Políticas Pú-
blicas, evento que “trouxe ao Brasil professores de 34 presti-
giosas instituições de ensino de todo o mundo e
oportunizou a qualificação de mais de 1500 pessoas, permi-
tindo o diálogo compromissado com o desenvolvimento
sustentável”, disse o titular do IRB.

Atricon
Na mesma tarde, a assembleia geral da Associação dos

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) reelegeu o
presidente Valdecir Pascoal para permanecer à frente da enti-
dade no biênio 2016-2017. O vice-presidente do TCEMG, conse-
lheiro Cláudio Terrão, foi eleito para compor a diretoria
administrativa da Associação.

O presidente do IRB, Sebatsião Helvecio, o escritor
Affonso Romano de Sant’Anna e o presidente da Atricon, Valdecir Pascoal

Suplentes daVice-Presidência
Manoel Pires dos Santos (TCE-TO)
Ivan Lelis Bonilha (TCE-PR)
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço (TCE-AP)
Waldir Júlio Teis (TCE-MT)
Fernando Rodrigues Catão (TCE-PB)

Conselho Fiscal
Antônio Carlos Flores de Moraes (TCM-RJ)
José Alves Viana (TCEMG)
Maurício Faria Pinto (TCM-SP)
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins (TCE-PI)
José de Ribamar Caldas Furtado (TCE-MA)
Suplentes do Conselho Fiscal
Hamilton Antônio Coelho (TCEMG)
Francisco de Souza Andrade Netto (TCM-BA)
Carlos Thompson Costa Fernandes (TCE-RN)
Arthur Paredes Cunha Lima (TCE-PB)
Érico Xavier Desterro e Silva (TCE-AM)

Presidente
Sebastião Helvecio Ramos de Castro (TCEMG)

Vice-Presidente de Relações Institucionais
Cezar Miola (TCE-RS)

Vice-Presidente de Desenvolvimento Institucional
Cristiana de Castro Moraes (TCE-SP)

Vice-Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão
Edilberto Carlos Pontes Lima (TCE-CE)

Vice-Presidente de Auditoria
Inaldo da Paixão Santos Araújo (TCE-BA)

Vice-Presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas
Domingos Augusto Taufner (TCE-ES)

1º Secretário
Marcos Coelho Loreto (TCE-PE)

2º Secretário
Jonas Lopes de Carvalho Júnior (TCE-RJ)

Tesoureiro
Gilberto Pinto Monteiro Diniz (TCEMG)

Presidente
Valdecir Fernandes Pascoal (TCE-PE)

1ºVice-Presidente
Valter Albano da Silva (TCE-MT)

2ºVice-Presidente
Thiers Vianna Montebello (TCM-RJ)

3ºVice-Presidente
Weber de Oliveira (Ministro Substituto do TCU)

Diretoria deAssuntos Corporativos
Fábio Túlio Filgueiras Nogueira (TCE-PB)
José Valdomiro Távora de Castro Júnior (TCE-CE)
Luiz Henrique Moraes de Lima
(Conselheiro Substituto do TCE-MT)

Diretoria deControle Externo
Sebastião Carlos Ranna de Macedo (TCE-ES)
Jaylson Fabianh Lopes Campelo
(Conselheiro Substituto do TCE-PI)
Paulo Curi Neto (TCE-RO)

Diretoria deRelações Institucionais
Marisa Joaquina Monteiro Serrano (TCE-MS)
Paulo Roberto Chaves Alves (TCE-RN)
Sebastião Cezar Colares (TCM-PA)

DiretoriaAdministrativa
Soraia Thomaz Dias Victor (TCE-CE)
Cláudio Couto Terrão (TCEMG)
Otávio Lessa de Geraldo Santos (TCE-AL)

CONSELHO FISCAL
Titulares

Francisco de Souza Andrade Neto (TCM-BA)
Antônio Fernando Jorge Ribeiro de Carvalho Malheiro (TCE-AC)
Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho
(Conselheira Substituta do TCE-GO)

Suplentes
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior (TCE-SC)
Joaquim Kennedy Nogueira Barros (TCE-PI)
Rodrigo Flávio Freire Faria Chamoun (TCE-ES)
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Governança no combate à corrupção
“Cabe aos tribunais de contas serem o instrumento mais

eficiente para o controle das políticas públicas, dentro do mo-
delo democrático”. Com essa afirmação, o presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) e do Instituto
Rui Barbosa (IRB), conselheiro Sebastião Helvecio, destacou a
importância dos temas a serem tratados no 28° Congresso dos
Tribunais de Contas do Brasil, realizado no Recife, em Pernam-
buco, entre os dias 1º e 04 de dezembro. Para o presidente, a
escolha do tema geral do evento “Governança Pública e Com-
bate à Corrupção” foi muito feliz pela atualidade e urgência
da discussão.

De acordo com Sebastião Helvecio, vários dos escândalos
de corrupção que assolam o país poderiam ter sido evitados
se o princípio da governança tivesse sido elevado à impor-
tância que merece na administração pública. “Governança é
diferente de gestão. Governança é direcionamento, avaliação,
monitoramento. Precisamos que esses conceitos estejam im-
pregnados nas nossas ações de controle para que possamos
avançar, evoluindo da referência formal das análises das con-
tas para dar destaque à qualidade do gasto público”, concla-
mou o presidente.

Ao final, Sebastião Helvecio fez um agradecimento a todas
as entidades que não pouparam esforços para concretizar a rea-
lização do evento e homenageou todos os servidores dos tri-
bunais de contas do país, em nome do seu chefe de gabinete,
Ronaldo Machado.

A abertura do Congresso foi feita pelo presidente da Atri-
con e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE),
conselheiro Valdecir Pascoal, na terça-feira (1º/12), no centro de
convenções do Sheraton Hotel da Reserva do Paiva, no Cabo de
Santo Agostinho (PE). Após dar as boas vindas aos participantes,
Pascoal falou sobre a importância dos órgãos de controle para
o combate à corrupção, assim como sobre a garantia de políti-
cas públicas como instrumentos de transformação social.

Ele lembrou que o último Congresso dos TCs realizado em
Pernambuco foi em 1991, quando o TCE tinha como presidente
o conselheiro (já falecido) Fernando Correia. Este evento, disse
ele, “ficou marcado por profundas discussões sobre as então re-
centes novas atribuições constitucionais conquistadas pelos Tri-
bunais de Contas a partir da Carta Cidadã de 1988, aquela que,
para o ministro Carlos Ayres Britto, foi a mais generosa de todas
para com os Tribunais de Contas”.

Declaração do Recife faz apelo por criação
do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas

Os tribunais de contas do Brasil resolveram, na Declara-
ção do Recife, aprovada no encerramento do seu 28º con-
gresso, no dia 4 de dezembro, reivindicar junto ao Congresso
Nacional a criação do Conselho Nacional dos TCs como órgão
superior de controle e fiscalização dessas instituições, com
atribuições de integração, normatização, correição e instân-
cia fundamental para o aprimoramento do controle ex-
terno no Brasil. O congresso reuniu, durante os primeiros
quatro dias de dezembro, cerca de 600 representantes das
cortes de contas brasileiras.

O documento, que contém 22 resoluções, repudia as ten-
tativas de extinção e/ou de criação de novos tribunais de con-
tas, e propõe ainda, dentre outras ações, intensificar o combate
à corrupção, defender a exigência de “ficha limpa” para o exer-
cício de todas as funções públicas e dar continuidade ao Pro-
grama Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas.

A solenidade de encerramento do congresso começou
com uma homenagem feita pelo presidente do Instituto Rui
Barbosa (IRB) e do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG), conselheiro Sebastião Helvecio, que entre-
gou aos demais presidentes uma placa, dois pendrives con-
tendo vídeos de 18 jornadas científicas, realizadas
pelo IRB durante o ano em diversas partes do país, e do con-
gresso internacional que ocorreu, em setembro, em Belo Ho-
rizonte. Sebastião Helvecio distribuiu, ainda, o Livro
Azul com as Normas Brasileiras de Auditorias do Setor Pú-

blico (NBASP) e o Relatório de Gestão do IRB 2014/2015.
O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais

de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Valdecir Pascoal,
também presenteou os seus pares com um quadro come-
morativo do evento.

O presidente do IRB, Sebastião Helvecio, homenageou os presidentes do TCU,
Aroldo Cedraz, e da Atricon, Veldecir Pascoal

O presidente da Atricon, Valdecir Pascoal, falou sobre a importância dos órgãos de controle para o combate à corrupção

Maratona de Hackers
O encerramento do congresso teve a premiação da maratona de hackers – Hac-

kathon para três equipes que desenvolveram soluções para contribuir com a efetivi-
dade do controle externo e da transparência pública. Os trabalhos durante a semana
foram coordenados pelo facilitador Pedro Markum, do Grupo Transparência Hacker.
Markum afirmou que ainda que existam esforços para liberar dados públicos, as insti-
tuições enfrentam problemas de tecnologia para concretizar essas ações. “O principal
resultado desse trabalho realizado aqui é a quebra da barreira entre o serviço público
e o cidadão”, comemorou.

Palestras
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Aroldo Cedraz (foto),

falou sobre “Parcerias internacionais para a boa governança do controle” e o escri-
tor Affonso Romano de Sant’Anna proferiu a palestra intitulada “Que país é esse?”

Ao final, os presidentes do IRB e da Atricon fizeram os agradecimentos às entida-
des parceiras no congresso e aos participantes que se dedicaram a debater os novos
rumos para o controle externo no Brasil.

O presidente do IRB, Sebastião Helvecio, elogiou a qualidade técnica dos debates
no Congresso do Recife, que, segundo ele, contribuirão para o fortalecimento da ca-
minhada dos tribunais de contas. “O grande avanço na crença de se ter uma nação
mais justa, mais solidária, mais humana, depende do olhar moderno dos tribunais de
contas na avaliação das políticas públicas, para que elas possam atender as verdadei-
ras necessidades da sociedade brasileira”, concluiu.
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Tribunal de Contas nega recurso da PBH
para contratar advogados trabalhistas

Em sessão plenária realizada no dia 4 de novembro, os conse-
lheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) negaram provimento ao agravo interposto pelo mu-

nicípio de Belo Horizonte (processo nº 959.018) contra a decisão pro-
ferida na Denúncia nº 952.091, referendada pela Primeira Câmara
doTCEMG, na sessão de 8/9/2015, que determinou a suspensão cau-
telar da Concorrência nº 01/15. A licitação objetiva a contratação de
escritório prestador de serviços de advocacia na área contenciosa
trabalhista para defesa em juízo dos interesses de entes da admi-
nistração indireta do município de Belo Horizonte.

Na decisão agravada, foi determinada a suspensão do cer-
tame pelo fato de não haver no projeto básico qualquer deta-
lhamento sobre o conteúdo dos processos trabalhistas a serem
patrocinados pelos advogados contratados e, também, pelo
fato de o objeto da licitação não se enquadrar nas hipóteses le-
gais de terceirização pela Administração Pública. A decisão foi
publicada em 15/9/2015 e o recurso interposto
em 24/9/2015.

A prefeitura alegou, em síntese, que a
terceirização, no caso, é possível tendo em
vista o conflito ético-profissional existente
entre as atribuições funcionais dos advo-
gados das entidades da administração
indireta e as “causas de pedir” das
ações judiciais, que, em grande parte,
envolvem direitos assegurados
aos empregados públicos do mu-
nicípio de Belo Horizonte, cate-
goria na qual os advogados
integrantes das entidades
da administração indireta
também estão inseridos. As
entidades abrangem a Supe-
rintendência de Limpeza Urbana (SLU), a Superintendência de De-
senvolvimento da Capital (Sudecap), o Hospital Odilon Behrens
(HOB), a Empresa de Informática e Informação do Município de
Belo Horizonte S/A (Prodabel), a Empresa Municipal de Turismo
de Belo Horizonte S/A (Belotur), a Empresa de Transporte e Trân-
sito de Belo Horizonte S/A (BHTRANS) e a Companhia Urbaniza-
dora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel).

O conselheiro relator Cláudio CoutoTerrão, em seu voto, con-
trapôs a alegação da Prefeitura e esclareceu que a estimativa das
ações em curso, elaborada pela administração, tomou como base
todo o universo das reclamatórias trabalhistas e não apenas aque-
las em que há declaração de impedimento ou suspeição dos ad-
vogados integrantes das entidades da Administração Indireta.

Com base no processo nº 952.091, ele também apresentou
dados em que se confirma que o número de suspeição é pequeno
em relação ao montante geral de ações.“Verifica-se que o número

de ações em que os advogados das entidades da administração
indireta declararam-se suspeitos é de somente 45, enquanto o
quantitativo de ações estimado no edital é de 1600, podendo ser
adicionadas mais 1150 ações”. Para o relator,“o município adotou
a terceirização das reclamatórias trabalhistas como regra, e não
como exceção, ou seja, a administração passaria todo o seu acervo
de ações trabalhistas (e não apenas aquelas em que houvesse sus-
peição ou impedimento de advogados das entidades da admi-

nistração indireta) para o particular contratado e, apenas de
forma excepcional em face da relevância da causa e ou ma-

téria, ela poderia retomar ações específicas”.
Cláudio Terrão concluiu que, ao comparar o mon-

tante apresentado pelo município de Belo Horizonte
como justificativa e a descrição do objeto da licitação,
não se verifica que a terceirização tem por finalidade
atender a demandas excepcionais, que representariam

1,63% do total a ser contratado pela ad-
ministração pública. Para ele, “não há
razão na alegação apresentada pela PBH
de que a licitação tem como fundamento

exclusivo o fato de os advogados das enti-
dades integrantes da administração indi-
reta negarem-se a patrocinar causas que,
supostamente, os atinjam.”

A decisão pela suspensão da Con-
corrência nº 01/2015 foi mantida e a
Prefeitura de Belo Horizonte será in-
timada sobre a decisão do Tribunal
de Contas.

Histórico
Supostas irregularidades

apontadas em Denúncia (pro-
cesso nº 952.091) motivaram a Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) a referendar a deci-
são monocrática do conselheiro presidente, Sebastião Helvecio
pela suspensão cautelar da Concorrência Pública nº 01/2015, pro-
movida pela Procuradoria do Município de Belo Horizonte, no dia
8/9/2015. À época, o conselheiro em substituição, Licurgo Mou-
rão, relatou a decisão.

De acordo com a determinação do TCEMG na ocasião, os res-
ponsáveis deveriam se abster de qualquer ato relativo à efetivação
da contratação até um pronunciamento definitivo do Tribunal
sobre a matéria, sob pena de multa diária de R$ 1mil. O procura-
dor-geral de Belo Horizonte, Rúsvel Beltrame Rocha, e o presi-
dente da Comissão Especial de Licitação, Bruno Manoel de Assis
Azevedo Cadete, também receberam prazo de cinco dias para
comprovar a publicação do ato de suspensão em diário oficial e
em jornal de grande circulação.

Licitação para instalação de
radares emMG é suspensa

Oadvogado
Paulo Sérgio de Queiróz
Cassete representou
o DER-MG e fez uma
sustentação oral
de defesa

Os radares nas rodovias mineiras devem
aguardar mais um tempo para serem insta-
lados, pois o Pleno do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais (TCEMG) manteve a sus-
pensão da Concorrência Pública nº 001/2015, do
Departamento de Estradas e Rodagens (DER-MG),
em sessão realizada no dia 18/11/2015. O provi-
mento ao agravo (processo nº 965.755) foi negado
pelo conselheiro relator Wanderley Ávila e seu voto
aprovado pela maioria dos membros do Colegiado;
o conselheiro Cláudio Couto Terrão ficou vencido
em seu voto. Representando o DER-MG, o advo-
gado Paulo Sérgio de Queiróz Cassete fez uma sus-
tentação oral de defesa.

A possibilidade de dano aos cofres públicos
decorrente da inclusão da taxa de gerenciamento
de 5,659% dentro do BDI (benefícios e despesas in-
diretas) utilizado e a probabilidade de restrição à
competitividade do certame devido às exigências
da especificação do objeto do edital foram os motivos que levaram à suspensão. BDI (benefícios
e despesas indiretas) é o elemento orçamentário destinado a cobrir todas as despesas em um
empreendimento (obra ou serviço).

A área técnica do Tribunal apurou que a retirada da taxa de gerenciamento inserida no BDI
poderá trazer uma economia aos cofres públicos de mais de R$7 milhões, considerando que o
valor da licitação é de R$138 milhões. Os técnicos informaram, ainda, que taxa de administra-
ção, gerenciamento, ou qualquer outra denominação, pode ser aplicada sobre o valor do con-
trato, mas não pode estar inclusa no BDI.

Outra irregularidade apontada foi em relação aos equipamentos de detecção de velocidade
do tipo fixo e do tipo estático. O edital pede “capacidade de capturar veículos trafegando com
velocidade entre 10 km a 250 km/h”, no item 16.1.2.9. Em outro item, de número 13.2.9, o ob-
jeto cita que“deverá possuir sistema de medição de velocidade por sensores, capazes de efetuar
a medição de velocidade entre 5 e 220 km/h com a precisão indicada pela legislação vigente”.

O entendimento dos técnicos é de que seja adotado o intervalo de velocidade de 10 a 220
km/h, tanto para o item 16.1.2.9 como para o item 13.2.9, retirando do edital qualquer exigên-
cia de caráter restritivo que poderia vir a prejudicar os licitantes que não possuem equipamen-
tos capazes de capturar ou registrar veículos trafegando com velocidade abaixo de 10 km/h ou
acima de 220 km/h.

O relator do processo, conselheiroWanderley Ávila,
no dia da sessão, em 18/11/2015

NOTÍCIAS DO PLENO
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Irregularidades no edital demonitoramento
das estações do BRT gerammulta

Definidos órgãos e entidades
que devem prestar contas de 2015

Doze mil reais é o valor da multa aplicada pelo Tribunal
Pleno do TCEMG aos responsáveis pelo Edital de Licita-
ção SCO nº 047/2012, publicado pela Secretaria Municipal

de Obras e infraestrutura (SMOBI), do município de Belo Hori-
zonte, para aquisição de um sistema de câmeras para monito-
ramento das estações e corredores dos BRTs (Bus Rapid Transit).
Na sessão plenária do dia 4/11/2015, o Tribunal julgou irregular
o edital e aplicou multas a Murilo de Campos Valadares e Se-
bastião Espírito Santo de Castro, respectivamente ex-secretário
municipal de obras e infraestrutura de Belo Horizonte e diretor
jurídico da Sudecap, além de fazer recomendações ao atual se-
cretário de obras para certames futuros.

De acordo com o voto do relator do processo nº 879.820,
conselheiro Cláudio Terrão, as multas foram em razão das irre-
gularidades praticadas pela SMOBI no edital, cujo valor contra-
tado à época (maio de 2012), foi de R$ 1.366.539,45. O Tribunal
aplicou a eles multas individuais no valor total de R$ 12 mil em
quatro itens do edital.

A vedação à participação de empresas estrangeiras, por con-
trariar a Lei de Licitações (Lei nº 8666/93), gerou multa de 1 mil
reais (item 2). A mesma multa foi aplicada na análise do item 4,
referente à “desoneração da apresentação do BDI para propos-
tas com descontos inferiores a 10% (dez por cento) dos preços
orçados”. Segundo a análise técnica, a desoneração da apresen-

tação do BDI (bonificação e despesas indiretas) para propostas
com descontos inferiores a 10% dos preços orçados criou situa-
ção dúbia capaz de interferir no julgamento objetivo da licita-
ção, privilegiando a proposta menos vantajosa para a
administração. Segundo o conselheiro Terrão,“a obrigatoriedade
de que todos os licitantes apresentem a composição do BDI não
só privilegia a igualdade entre eles, mas ainda possui a finali-
dade de proteger a administração de forma mais efetiva quanto
a propostas que contenham preços incompatíveis com os de
mercado”.

A possibilidade de alteração qualitativa e quantitativa sem
a correspondente motivação (item 5), segundo a área técnica
do Tribunal, afronta a Lei de Licitações, que estabeleceu que
“os contratos poderão ser modificados unilateralmente pela
Administração ou por acordo das partes, sendo que, em todos
os casos, é necessária a justificativa expressa quanto aos mo-
tivos que levaram a essa alteração”. A multa foi de cinco mil
reais, mesmo valor aplicado para o item 10, que analisou a au-
sência de composição de preços unitários dos serviços a
serem executados.

No mesmo processo, o Tribunal extinguiu a responsabili-
dade de Rogério Carvalho Silva, gerente de coordenação de mo-
bilidade urbana da PBH na época do edital, por entender que
ele não tinha relação com os itens irregulares.

Sistema informatizado classifica
benefícios das ações de controle

Opresidente
do Tribunal de
Contas do Estado
deMinas Gerais
(TCEMG),
Conselheiro
Sebastião
Helvecio, na
sessão plenária

Oresultado das ações de controle externo realizadas pelas
unidades técnicas do Tribunal passará a ser classificado
em qualitativo ou quantitativo e registrado em sistema

informatizado a partir de agora. O ato normativo que regula-
menta a nova sistemática de controle foi apresentado pelo pre-
sidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), conselheiro Sebastião Helvecio, no dia 11/11/2015,
em sessão plenária e aprovado pelos conselheiros.

A resolução aprovada define como Ação de Controle Ex-
terno“toda ação de controle empreendida para a consecução
da missão institucional do TCEMG, no âmbito da fiscalização,
como função essencial garantidora à gestão pública efetiva e
transparente”.

Os benefícios serão classificados em qualitativo e quanti-
tativo. Benefícios qualitativos serão aqueles de mensuração
inviável ou subjetiva e estão relacionados a recomendações,
determinações ou orientações para o aperfeiçoamento da
gestão pública. Benefícios quantitativos, de mensuração viá-
vel, poderão ser classificados como financeiro ou não finan-
ceiro, sendo expresso em unidades monetárias ou em outras
unidades de medida, conforme cada caso. Propostas de res-
sarcimento ao erário, glosa ou impugnação de despesas; in-
terrupção do pagamento em folha de vantagem indevida;
redução de valor contratual e de tarifa pública se enquadram
neste tipo de benefício.

A resolução (nº 06/2015) da sistemática de identificação,
avaliação e registro dos benefícios das ações de controle ex-
terno foi publicada no Diário Oficial de Contas (D.O.C.) do dia
17/11/2015.

OColegiado do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG) aprovou, no dia 9/12/2015, projeto
de decisão normativa que define as unidades jurisdicio-

nadas da administração pública direta e indireta estadual que
deverão apresentar contas anuais relativas ao exercício de 2015,
para fins de julgamento, além dos documentos e informações
que vão compor as contas do ano. O projeto de relatoria do con-
selheiro Cláudio Couto Terrão foi aprovado em sessão plenária.

Os titulares dos órgãos e entidades jurisdicionados relacio-
nados deverão encaminhar ao Tribunal as contas anuais
referentes ao exercício de 2015. São eles, os órgãos da admi-
nistração direta estadual: Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais (ALMG); Procuradoria Geral de Justiça do Estado
de Minas Gerais (PGJMG); Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (TJMG); Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais (TJMMG); Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais (DPMG); Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais (CBMMG); Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS);
Secretaria de Estado de Educação (SEE); Secretaria de Estado de
Saúde (SES); e Secretaria de Estado de Transportes e Obras Pú-
blicas (Setop).

Deverão encaminhar, também, as seguintes entidades da
administração indireta autárquica e fundacional: o Departa-
mento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

(DER-MG); o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais (Idene); o Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG); o Instituto de Previ-
dência do Legislativo do Estado de Minas Gerais (IPLEMG); o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM); a Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de Minas Gerais (Fapemig); a Fundação Ezequiel Dias
(Funed) e a Fundação TV Minas Cultural e Educativa.

Os responsáveis pelas seguintes empresas públicas e socie-
dades de economia mista: Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. (BDMG); a Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig); a Cemig Distribuição S.A.; a Cemig Geração e Transmis-
são S.A.; a Cemig Participações Minoritárias S.A. (CemigPar); a
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
(Codemig); a Companhia de Desenvolvimento do Gás de Minas
Gerais (Codegas); a Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa); a Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS); a
Minas Gerais Participações S.A. (MGI); e a Rádio Inconfidência.

E, por fim, o Fundo Estadual de Saúde (FES) E o Fundo Espe-
cial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (FEPJ), tam-
bém deverão encaminhar as contas de 2015 ao TCEMG.

As contas devem ser encaminhadas em até 90 dias, conta-
dos do encerramento do exercício de 2015. A decisão entrará
em vigor em 1º de janeiro de 2016.

O Projeto de relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão, foi aprovado em sessão plenária
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Panorama

AConcorrência 11/2015, referente ao processo licitatório 964/2015,
promovido pela Prefeitura Municipal de Ubá para outorga da

concessão de prestação dos serviços públicos de abastecimento de
água potável e esgotamento sanitário no município foi suspensa pela
Primeira Câmara, na do dia 24/11. A determinação referendou o voto
do relator, conselheiro Cláudio Terrão, que suspendeu monocratica-
mente a licitação antes do dia 19 de novembro – data prevista no edi-
tal para a entrega dos envelopes – até que sejam examinadas as
irregularidades apontadas pela representação 969123 e que pode-
riam comprometer o caráter competitivo da concorrência.

Suspensa licitação para abastecimento
de água e esgotamento sanitário emUbá

ASegunda Câmara do TCEMG suspendeu no dia 29 de ou-
tubro o Pregão Eletrônico SPAL nº 05.2015/0163-PES, da

Copasa, para contratação de serviços de impressão corpora-
tiva. A decisão monocrática foi proferida pelo conselheiroWan-
derley Ávila e referendada pelos demais membros do
Colegiado. A área técnica do Tribunal entendeu que a desclas-
sificação de empresa que concorria no certame foi irregular.
De acordo com o voto, a empresa foi reprovada no item“Prova
de Conceito” e as razões apresentadas pela Copasa pela não
aprovação, por meio do seu parecer técnico, tiveram como
base critérios que não constam no edital do Pregão Eletrônico.

Pregão eletrônico da Copasa para
contratação de serviços é suspenso

Ochefe do Poder Legislativo Municipal de Guanhães, no exercício
financeiro de 2010, deverá devolver ao erário municipal o valor

histórico de R$61.335,06 por pagamentos irregulares de ajudas de
custo aos vereadores e ao presidente da Câmara em 2010. O voto
do conselheiro relator Cláudio Terrão foi aprovado dia 10 de no-
vembro na sessão da Primeira Câmara do TCEMG. Segundo o voto,
o subsídio mensal a ser pago aos vereadores, de acordo com a
norma regulamentadora da Câmara, deveria ser de R$3.104,00.
Porém, em todos os meses de 2010, os membros do Legislativo de
Guanhães receberam valores superiores ao fixado.

Tribunal determina devolução
de ajuda de custo irregular

Oex-prefeito do município de Jequitaí, José Humberto
Ribeiro da Cruz, deverá devolver aos cofres públicos o

valor de R$ 60 mil, devidamente atualizado, por não ter
aplicado o recurso recebido por meio de convênio na me-
lhoria das vias públicas da cidade. O voto do conselheiro
relator Wanderley Ávila foi aprovado pela Segunda Câmara
do TCEMG, dia 19 de novembro. José Humberto Ribeiro re-
cebeu o repasse de R$ 60 mil por meio do convênio Setop
nº 1209/2008 firmado entre Secretaria de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas e o município de Jequitaí.

Dinheiro que não foi aplicado na
melhoria de ruas deve ser devolvido

As irregularidades apuradas pelos técnicos do TCEMG no edital
de Concurso Público nº 001/2011, promovido pela Câmara Mu-

nicipal de Borda da Mata, foram corrigidas e a Casa legislativa pode
dar prosseguimento ao concurso. A decisão foi tomada pela Se-
gunda Câmara dia 5 de novembro após a aprovação do voto do
conselheiro relator, Wanderley Ávila. O concurso havia sido sus-
penso por decisão monocrática da relatora à época, conselheira
Adriene Andrade, e sua decisão referendada na sessão da Primeira
Câmara do dia 30/8/2011.

Concurso público na Câmara de
Borda daMata pode ser retomado

DECISÕES DAS CÂMARAS

1ª Câmara suspende concorrência para
concessão de serviço de transporte

APrimeira Câmara do TCEMG aprovou no dia 17 de novembro a
suspensão cautelar, na fase em que se encontra, da concorrên-

cia pública 003/2015, realizada pela Prefeitura Municipal de Unaí
para a concessão dos serviços regulares de transporte público ur-
bano e rural de passageiros. A existência de supostas irregularidades
no procedimento licitatório, conforme apontou a denúncia 958380
encaminhada ao TCEMG, motivou a determinação, em referendo à
decisão monocrática do conselheiro relator, Mauri Torres.
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Ex-vereadores de Juiz de Fora terão que
devolver R$ 1,67milhão aos cofres públicos

Pagamentos de remuneração a maior a vereadores de Juiz
de Fora, região da Zona da Mata, de responsabilidade de
Eduardo José Lima de Freitas e Paulo Rogério dos Santos,

chefes do Legislativo nos exercícios de 1998 e 1999, terão que
ser devolvidos aos cofres públicos.

A decisão do conselheiro relator Cláudio Couto Terrão foi
aprovada pelo Colegiado da Primeira Câmara, em sessão reali-
zada no dia 20/10/2015. Os presidentes da Câmara terão que de-
volver, cada um, R$106.746,84 recebidos a maior a título de
subsídio, ajuda de custo, participações em reuniões extraordiná-
rias e verba de representação pelo exercício do cargo diretivo. Ao
todo, R$ 1,67 milhão deve ser devolvido aos cofres do município.

As irregularidades apuradas são decorrentes de inspeção or-
dinária realizada na Câmara Municipal de Juiz de Fora que teve
como objetivo fiscalizar a arrecadação de receitas e o ordena-
mento de despesas, abrangendo a comprovação da legalidade
dos atos praticados, o cumprimento das disposições legais a que
o órgão está sujeito, a verificação dos controles internos, a re-
muneração dos agentes públicos, os demonstrativos contábeis
e os aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no período de
janeiro de 1998 a dezembro de 2000. Os autos da inspeção
foram convertidos em processo administrativo (nº 677.577).

Os vereadores receberam valores indevidos quanto ao
subsídio, participação em reuniões extraordinárias em desa-
cordo com a Resolução nº 1078/96 do município e pagamento
de ajuda de custo sem previsão na mesma norma fixadora da
remuneração.

A resolução municipal previa para os exercícios de 1997 a
2000 uma remuneração aos vereadores de 75% da remunera-
ção total dos deputados estaduais, que seria de R$ 7 mil, à
época. Determinou, ainda, que por reunião extraordinária, o ve-
reador receberia 1/30 da sua remuneração mensal, com um li-
mite de quatro por mês.

De acordo com os cálculos apresentados pelo relatório doTCE,
os vereadores de Juiz de fora deveriam ter recebido R$ 70 mil no
exercício de 1998 e outros R$ 70 mil no exercício de 1999. Porém,
receberam anualmente o valor de R$ 96 mil, R$ 26 mil a mais do
que o devido, totalizando um valor de R$ 52 mil no biênio. Além
disso, receberam indevidamente R$ 9 mil por ano, R$ 18 mil no
biênio, de ajuda de custo sem a previsão na norma fixadora.

Outro pagamento irregular deveu-se às reuniões extraordi-
nárias no valor de pouco mais de R$ 2,5 mil a maior no ano de
1998 e R$ 2,2 mil, também a mais, em 1999.

O conselheiro
relator Claudio
Couto Terrão

DETALHAMENTO

Os seguintes valores recebidos indevidamente devem
ser ressarcidos ao eráriomunicipal (extraído do voto)

a) R$106.746,84 (cento e seis mil setecentos e quarenta e
seis reais e oitenta e quatro centavos), pelo Senhor
Eduardo José Lima de Freitas, Presidente da Câmara em
1998;

b) R$106.746,84 (cento e seis mil setecentos e quarenta e
seis reais e oitenta e quatro centavos), pelo Senhor
Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara em
1999;

c) R$74.766,84 (setenta e quatro mil setecentos e sessenta
e seis reais e oitenta e quatro centavos), por cada um
dos Senhores Antônio Zaidan, Domingos Caputo, João
Batista de Oliveira, João Carlos Arantes, Gabriel dos San-
tos Rocha, Isauro José de Calais Filho, Lourival Ribeiro
de Toledo, Júlio Carlos Gasparette, Vicente de Paula Oli-
veira, Sebastião Ferreira da Silva, Sueli Reis de Souza e
Carlos Henrique da Silva, Vereadores à época, sendo
R$37.566,76 (trinta e sete mil quinhentos e sessenta e
seis reais e setenta e seis centavos) em solidariedade
com o Senhor Eduardo José Lima de Freitas e
R$37.200,08 (trinta e sete mil duzentos reais e oito cen-
tavos) em solidariedade com o Senhor Paulo Rogério
dos Santos;

d) R$73.300,12 (setenta e três mil trezentos reais e doze
centavos) pelo Senhor Odilon Pereira de Andrade Neto,
Vereador à época, sendo R$37.566,76 (trinta e sete mil
quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis cen-
tavos) em solidariedade com o Senhor Eduardo José
Lima de Freitas e R$35.733,36 (trinta e cinco mil sete-
centos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) em
solidariedade com o Senhor Paulo Rogério dos Santos;

e) R$75.550,17 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta
reais e dezessete centavos) pelo Senhor Flávio Procópio
Cheker, Vereador à época, sendo R$38.350,09 (trinta e
oito mil trezentos e cinquenta reais e nove centavos) em
solidariedade com o Senhor Eduardo José Lima de Frei-
tas e R$37.200,08 (trinta e sete mil duzentos reais e oito
centavos) em solidariedade com o Senhor Paulo Rogé-
rio dos Santos;

f ) R$74.583,50 (setenta e quatro mil quinhentos e oitenta
e três reais e cinquenta centavos) pelo Senhor Antônio
Carlos Guedes Almas, Vereador à época, sendo
R$37.383,42 (trinta e sete mil trezentos e oitenta e três
reais e quarenta e dois centavos) em solidariedade com
o Senhor Eduardo José Lima de Freitas e R$37.200,08
(trinta e sete mil duzentos reais e oito centavos) em so-
lidariedade com o Senhor Paulo Rogério dos Santos;

g) R$68.575,07 (sessenta e oito mil quinhentos e setenta e
cinco reais e sete centavos) pelo Senhor João Batista
Barbosa Júnior, Vereador à época, sendo R$36.575,07
(trinta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e

sete centavos) em solidariedade com o Senhor Eduardo
José Lima de Freitas e R$32.000,00 (trinta e dois mil
reais) em solidariedade com o Senhor Paulo Rogério dos
Santos;

h) R$75.100,17 (setenta e cinco mil cem reais e dezessete
centavos) pelo Senhor Laurindo Antônio Neto, Vereador
à época, sendo R$37.566,76 (trinta e sete mil quinhen-
tos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) em
solidariedade com o Senhor Eduardo José Lima de Frei-
tas e R$37.533,41 (trinta e sete mil quinhentos e trinta e
três reais e quarenta e um centavos) em solidariedade
com o Senhor Paulo Rogério dos Santos;

i) R$75.100,16 (setenta e cinco mil cem reais e dezesseis
centavos) pelos herdeiros do Senhor Amadeu Cortes
Rossignoli, Vereador à época, sendo R$37.566,76 (trinta
e sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e
seis centavos) em solidariedade com o Senhor Eduardo
José Lima de Freitas e R$37.533,40 (trinta e sete mil qui-
nhentos e trinta e três reais e quarenta centavos) em so-
lidariedade com o Senhor Paulo Rogério dos Santos,
respeitado o limite do valor da herança;

j) R$73.325,15 (setenta e três mil trezentos e vinte e cinco
reais e quinze centavos) pelo Senhor Josemar da Silva,
Vereador à época, sendo R$37.383,42 (trinta e sete mil
trezentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centa-
vos) em solidariedade com o Senhor Eduardo José Lima
de Freitas e R$35.941,73 (trinta e cinco mil novecentos
quarenta e um reais e setenta e três centavos) em soli-
dariedade com o Senhor Paulo Rogério dos Santos;

k) R$26.345,93 (vinte e seis mil trezentos e quarenta e
cinco reais e noventa e três centavos) pela Senhora
Maria Luiza de Oliveira Novaes, suplente de Vereador à
época, sendo R$2.116,68 (dois mil cento e dezesseis
reais e sessenta e oito centavos) em solidariedade com
o Senhor Eduardo José Lima de Freitas e R$24.229,25
(vinte e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte
e cinco centavos) em solidariedade com o Senhor Paulo
Rogério dos Santos;

l) R$7.227,82 (sete mil duzentos e vinte e sete reais e oi-
tenta e dois centavos) pelo Senhor Orlando José da
Silva, suplente de Vereador à época, solidariamente com
o Senhor Paulo Rogério dos Santos;

m) R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) pelo
Senhor Vanderlei Dornelas Tomaz, suplente de Vereador
à época, solidariamente com o Senhor Paulo Rogério
dos Santos;

n) R$1.949,82 (mil novecentos e quarenta e nove reais e oi-
tenta e dois centavos) pelo Senhor Juracy Sheiffer, su-
plente de Vereador à época, solidariamente com o
Senhor Eduardo José Lima de Freitas.
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Suspensa concorrência para
sinalização de semáforos em Contagem

Oedital de Concorrência Pública nº 002/2015 para a con-
tratação de empresa para prestação de serviços de im-
plantações e manutenções corretivas e preventivas na

rede semafórica de Contagem, região metropolitana de Belo
Horizonte, no valor de R$ 5,6 milhões, foi suspenso pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), em ses-
são realizada no dia 23/10/2015, na sessão da Segunda
Câmara. A decisão monocrática do conselheiro Wanderley
Ávila pela suspensão do certame foi referendada pelos de-
mais membros do Colegiado pelo fato de o edital conter vá-
rias irregularidades. As falhas foram apuradas após análise de
Denúncia (processo nº 965.706).

De acordo com o relatório técnico do TCE, o edital pede
que o licitante apresente relação da equipe técnica mínima
para a execução dos serviços com o compromisso de contra-
tação antes mesmo da fase da contratação e, ainda, exige
como requisito para a qualificação técnica a comprovação de
experiência feita por profissional de nível superior, contra-
riando o art. 30 da Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações.

Outra irregularidade encontrada foi uma diferença de
mais de R$ 100 mil no cálculo da planilha de preço básico com
os valores de referência constantes somados da planilha. Para

a área técnica do Tribunal, essa divergência prejudica a for-
mulação dos preços das propostas e o julgamento delas.

A exigência de apresentação de laudos prévios de mate-
riais, de curso de manutenção nos equipamentos promovido
por seus fabricantes e prazo de apenas dois dias úteis para
recursos dos licitantes também são itens irregulares apura-
dos na análise da Denúncia (processo nº 965.706). De acordo
com o voto, o Tribunal já rejeitou a exigência de laudos pré-
vios pelos licitantes em vários julgamentos. Além disso, assi-
nala ainda, que o prazo certo para recursos é de cinco dias e
que é ilegal exigir obrigações de terceiros alheios ao processo
licitatório no caso do curso dado pelos fabricantes dos equi-
pamentos.

O presidente da autarquia municipal de Trânsito e Trans-
portes (Transcon), Agostinho Fernandes da Silveira, e a presi-
dente da Comissão de Licitação, Kênia Janaína de Sousa
Madureira Silveira serão intimados via fax e e-mail para que
comprovem a suspensão da licitação, no prazo de cinco dias.
O descumprimento da determinação poderá implicar na apli-
cação de multa no valor de R$10 mil. Eles também devem se
abster de qualquer ato relativo à efetivação da contratação,
sob pena de multa no mesmo valor.

Ação do Tribunal resulta na
valorização domagistério emMinas

Oconselheiro substituto Hamilton Coelho informou, na ses-
são da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCEMG) do dia 22/10/2015, que o jornal

Estado de Minas publicou notícia sobre a implantação do plano
de cargos e salários por 822 municípios mineiros, de acordo com
o previsto no art. 6º da Lei n.º 11.738/08, lei que institui o piso sa-
larial profissional nacional para os profissionais do magistério pú-
blico da educação básica.

O conselheiro ressaltou a importância do TCE na valorização
do magistério nesse sentido, pelo esforço e atenção em dar prazo
aos gestores para comprovar o cumprimento da legislação, sob
pena de ação e consequente aplicação de multa.“Poucos sabem
que a disseminação desse instrumento fundamental, que não se
confunde com a mera instituição de piso remuneratório, é tam-
bém fruto do esforço deste Tribunal desde 2009”, frisou. Para ele,
a implantação do plano tem como objetivo o aperfeiçoamento
profissional contínuo dos professores e, por consequência, o apri-
moramento dos serviços públicos de ensino básico.

O conselheiro substituto Hamilton Coelho destacou a
importância do Tribunal na valorização domagistério

Opresidente do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais (TCEMG), Sebas-
tião Helvecio, informou que recebeu,

juntamente com os conselheiros e o procura-
dor-geral do Ministério Público junto ao Tribu-
nal de Contas, a Declaração de Garantia de
Qualidade do Marco de Medição de Desempe-
nho dos Tribunais de Contas referente ao
TCEMG. O documento, que oferece uma visão
geral das áreas mais importantes do desempe-
nho da Casa, indica a adequação de 532 crité-
rios num universo de 535 critérios avaliados,
portanto, 99% de adequação de suficiência das
evidências e de veracidade dos fatos narrados e
registrados. “É um resultado muito satisfatório e que nos orgu-
lha”, comemorou o presidente Sebastião Helvecio.

O programa Marco de Medição de Desenvolvimento-Quali-
dade e Agilidade dosTribunais de Contas (MMD-TCs), coordenado
pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon), objetiva, principalmente, verificar o desempenho dos
tribunais de contas em comparação com as boas práticas inter-
nacionais e diretrizes de qualidade estabelecidas pela Atricon e
identificar os seus pontos fortes e fracos. O instrumento de ava-

liação tomou como referência dois documentos
fundamentais: as resoluções da Atricon, cujas di-
retrizes para o aprimoramento dosTCs foram pu-
blicadas em julho de 2014, e o marco de medição
desenvolvido pela Intosai denominado Supreme
Audit Institutions–PerformanceMeasurementFra-
mework – SAI PMF, com o qual procurou conver-
gir metodologicamente.

A equipe avaliadora, composta pelo conse-
lheiro Sérgio Leão, vice-presidente do Tribunal
de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), e
pelos servidores Luiz Genédio Mendes Jorge, do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCEDF),
e Rômulo Lins de Araújo Filho, do Tribunal de

Contas do Estado de Pernambuco (TCEPE), trabalhou no TCEMG
desde a segunda-feira, 26 de outubro de 2015.

O presidente Sebastião Helvecio agradeceu e parabenizou
todos servidores da Casa que se dedicaram ao trabalho, espe-
cificamente, Ana Cristina Salles, que presidiu as atividades, Es-
meralda Madureira, Gislaine Fois Fernandes, responsáveis pelo
Controle de Qualidade; e Alexandre Assunção Lima, que repre-
sentou a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Or-
ganizacional.

TCEMG atinge grau de qualidade em
99% dos itens avaliados pela Atricon

OTCEMG recebeu Declaração de Garantia de Qualidade doMarco deMedição de Desempenho dos Tribunais de Contas

O Presidente Sebastião Helvecio
assina o recebimento do documento
ao lado do Conselheiro Sérgio Leão,

Vice-Presidente do TCM-PA

A equipe do TCEMG comemorou os 99% de adequação de suficiência das evidências e de veracidade dos fatos narrados e registrados
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Extrapauta
Presidente é homenageado com o Colar do

Mérito do TCM do Rio de Janeiro

Opresidente do Tri-
bunal de Contas
do Estado de

Minas Gerais (TCEMG) e
presidente do Instituto
Rui Barbosa (IRB), conse-
lheiro Sebastião Helve-
cio, foi homenageado na
terça-feira, 03/11/2015,
no Palácio da Cidade, no
Rio de Janeiro, com o
Colar do Mérito Ministro
Victor Nunes Leal. A sole-
nidade contou com a

presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembar-
gador Luiz Fernando Ribeiro, do cônsul-geral de Portugal,
Nuno de Mello Bello, do presidente do Tribunal de Contas do
Rio de Janeiro (TCE-RJ), conselheiro Jonas Lopes de Carvalho,
do presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Con-
tas dos Municípios (Abracom), conselheiro Francisco Neto,
entre outros.

O Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal é entregue

anualmente pelo Tribunal de Contas do Municipíos do Rio de
Janeiro (TCMRJ) desde 2004 e homenageia personalidades
que conferiram expressão e relevância ao Sistema Tribunal de
Contas. Os outros homenageados deste ano de 2015 foram o
ex-presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Guilherme
Oliveira Martins; o conselheiro aposentado do TCMRJ, Jair
Lins Netto; o juiz-conselheiro do Tribunal de Contas de Por-
tugal, José Fernandes Farinha Tavares; o juiz de direito Mar-
cius Costa Ferreira; e o presidente da Atricon, conselheiro
Valdecir Pascoal.

O presidente do TCMRJ, conselheiro Thiers Vianna Mon-
tebello, fez um agradecimento especial ao prefeito Eduardo
Paes pela cessão do Palácio da Cidade para a realização do
evento. Segundo o presidente, o Estado dispõe de mecanis-
mos para coibir, apurar e punir a corrupção, contando com
um aparato bastante eficiente e instrumentalizado, a exem-
plo das controladorias internas, dos órgãos de fiscalização e
controle externo - tribunais de contas, Polícia Federal, Minis-
tério Público e Justiça. Ele ressaltou que a atuação firme e
exemplar das instituições republicanas no combate à cor-
rupção devem, ao mesmo tempo, fortalecer a democracia,
que não pode ser, segundo Thiers Montebello, ameaçada sob
nenhum pretexto.

ConselheiroWanderleyÁvila
ganha títulodeCidadãodaPaz
Oconselheiro Wanderley Ávila foi homenageado no dia

26/11/2015, na sede da Associação Mineira do Minis-
tério Público do Estado, em Belo Horizonte, com o tí-

tulo de Cidadão da Paz, concedido pela Fundação Escola
Superior do Ministério Público de Minas Gerais, pela Funda-
ção Nacional de Mediação de Conflitos e pela Fundação Ca-
minho Verdade e Vida. De acordo com o diploma assinado
pelas entidades, Ávila recebeu a honraria por “ter contribuído
de maneira inequívoca por uma humanidade mais feliz”.

A homenagem foi realizada no encerramento do curso“Is-
rael: judaísmo e democracia”, que aconteceu entre os dias 24
e 26 de novembro de 2015. A solenidade contou com a pales-
tra da holandesa Nanette Blitz Konig, que lançou o livro “Eu
sobrevivi ao Holocausto”, da editora Universo dos Livros.

Na obra que o
conselheiro Wander-
ley Ávila recebeu
com dedicatória, Ko-
nig, de 86 anos, conta
como sobreviveu aos
horrores impostos à sua família de origem judaica quando,
aos 14 anos, foi levada ao campo de concentração em Ber-
gen-Belsen, na Alemanha. No mesmo local, morreu sua
amiga de infância Anne Frank, famosa pelo diário que virou
best-seller. Quando foi libertada pelos ingleses em 1945, Na-
nette, que perdeu no campo de concentração os pais e o
irmão, pesava 31 quilos. A autora holandesa mora no Brasil
desde a década de 50.

Conselheirossãohomenageadoscommedalhas

GRANDE MEDALHA DE MÉRITO DE SETE LAGOAS

Opresidente do TCEMG, conselheiro Sebastião Helvecio, o
conselheiro corregedor Mauri Torres e o conselheiro ou-
vidor José Alves Viana foram homenageados no dia 24

de novembro de 2015 com a Grande Medalha de Mérito de
Sete Lagoas.

A solenidade de entrega da comenda ocorreu no auditório
do Centro Universitário UNIFEMM. O presidente Sebastião Hel-
vecio foi representado pelo seu chefe de gabinete Roberto

Saada e o corregedor Mauri Torres pelo chefe de gabinete Car-
los Alberto Pavan. O conselheiro Viana recebeu a honraria pes-
soalmente.

A Grande Medalha de Mérito Cidade de Sete Lagoas foi ins-
tituída em dezembro de 1987 e em 2015 homenageou 123 per-
sonalidades entre autoridades federais, estaduais e municipais;
representantes da sociedade civil e militares que prestaram re-
levantes serviços à cidade de Sete Lagoas.

MEDALHA SANTOS DUMONT

Em cerimônia realizada dia 29 de outubro de 2015, na Fazenda Cabangu, recebe-
ram a Medalha Santos Dumont, em grau ouro, o conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Wanderley Ávila, e, em grau bronze, o

vice-presidente do TCEMG, conselheiro Cláudio Terrão. O agraciamento aconteceu
onde, em 1873, nasceu o inventor do avião e onde hoje está instalado um museu em
sua homenagem.

A medalha é considerada a segunda condecoração mais importante entre as ofe-
recidas pelo Estado. Ela foi criada em 1956 para comemorar o primeiro vôo do 14-Bis,
realizado no dia 23 de outubro de 1906, em Paris. A homenagem simboliza o reco-
nhecimento pelo feito de Alberto Santos Dumont, denominado “patrono da aviação
brasileira”. A partir da lei nº 1493/1956, a comenda passou a ser entregue pelo go-
verno de Minas a pessoas que contribuem para o desenvolvimento e o progresso do
estado e do país.

A solenidade contou com a presença do governador de Minas Gerais, Fernando
Pimentel, do presidente do TCEMG, conselheiro Sebastião Helvecio, do ministro da
Defesa, Aldo Rebelo, do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
Adalclever Lopes, do deputado federal Marcelo Aro, e do prefeito de Santos Dumont,
Carlos Alberto de Faria.

MEDALHA DE MÉRITO DESEMBARGADOR RUY GOUTHIER DE VILHENA

Opresidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), conselheiro Se-
bastião Helvecio, foi agraciado com medalha de mérito Desembargador Ruy Gouthier de
Vilhena, na noite de 23 de outubro de 2015. A cerimônia foi realizada no auditório do 1º

Tribunal do Júri, do Fórum Lafayette, ao som da orquestra de cordas da Polícia Militar.
Sebastião Helvecio recebeu a medalha das mãos do corregedor-geral de justiça do Estado

de Minas Gerais, desembargador Antônio Sérvulo dos Santos, com quem dividiu a mesa de
honra, junto ao 2º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e superin-
tendente da Escola Judicial, desembargador Kildere Gonçalves Carvalho; a secretária de estado
adjunta da Casa Civil, Mariah Brochado, que representou o governador; e, o conselheiro Carlos
Augusto de Barros Levenhagen, do Conselho Nacional de Justiça.

A medalha homenageia, há 29 anos, os magistrados e pessoas que têm prestado relevantes
serviços à Corregedoria Geral do Estado e à Justiça de 1ª instância.
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OTribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG)
recebeu no dia 20 de novembro de 2015, na Escola de
Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, três es-

pecialistas no assunto recursos hídricos. A secretária execu-
tiva dos Conselhos Empresariais de Meio Ambiente e
Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Patrícia Boson, o assessor jurídico do Instituto
BioAtlântica, Lúcio Moacir Gonçalves, e o instrutor de Tributa-
ção no mercado de Óleo e Gás do Instituto Brasileiro de Pe-
tróleo (IBP), Tácito Ribeiro falaram sobre o tema.

A secretária executiva dos Conselhos Empresariais de
Meio Ambiente e Infraestrutura da Fiemg abordou o assunto
A Cobrança pelo Uso da Água e o Sistema Nacional de Recursos

Hídricos – a cobrança como instrumento de gestão. Em seguida,
o assessor jurídico do Instituto BioAtlântica, Lúcio Moacir,
falou sobre A Cobrança pelo Uso da Água e sua Aplicação - as-
pectos práticos e dificuldades. O instrutor de Tributação no mer-
cado de Óleo e Gás do IBP, Tácito Ribeiro, encerrou o evento
com a palestra A cobrança e o gerenciamento dos recursos – as-
pectos e soluções legais.

Alunos do curso de pós-graduação da Escola de Contas;
alunos do curso de Aperfeiçoamento em Direito Público Apli-
cado ao Controle Externo e servidores do TCEMG acompa-
nharam as palestras que tiveram como principal objetivo
qualificar e preparar o corpo técnico do Tribunal para realizar
futuras inspeções na área.

lizado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais (ALMG), onde foi discutida a seguridade social do servidor
público, sob a gestão do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Os participantes, entre eles
servidores públicos e usuários do Ipsemg, puderam apresentar
e avaliar propostas para a definição das políticas de atuação e
dos serviços prestados pela instituição.

A mesa da solenidade de abertura foi composta pelo depu-
tado estadual Rogério Correia; pelo secretário de estado de Pla-
nejamento e Gestão, Helvécio Magalhães; pelo presidente
do Ipsemg, Hugo Vocurca Teixeira; pelos deputados estaduais
Arlen Santiago, Noraldino Junior e Professor Neivaldo; pela di-
retora de Recursos Humanos da Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais, Carla Aparecida de Souza Carvalho; pelo presi-
dente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Ipsemg,
José Pereira Souza; pela presidente do Sindicato dos Servidores
do Ipsemg (Sisipsemg), Maria Abadia de Souza; e pela diretora
do Sisipsemg, Antonieta de Cássia Dorledo de Faria.

Adiretora-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG), Raquel de Oliveira Simões, participou, no
dia 26 de novembro, da abertura do fórum técnico 103

Anos do Ipsemg: Reorganização e Valorização. O evento foi rea-

TCEMG recebe especialistas em palestra
sobre Gestão de Recursos Hídricos

Futuro do Ipsemg é avaliado em fórum

Políticas públicas da educação
são destaque na Revista do TCE

OTribunal de Contas do Estado de Minas Gerais lançou no
dia 18 de novembro a segunda edição de 2015 da Re-
vista do TCEMG. As políticas públicas da educação são o

tema da publicação. A contracapa é dedicada ao antropólogo,
humanista e filósofo Darcy Ribeiro, também citado no abertura
da publicação com o título “Um mineiro em busca da identi-
dade nacional”.

A procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, Cristina Andrade Melo, em ensaio pu-
blicado na revista, entende que“é preciso ter em
mente que as metas e estratégias criadas pelo
Plano Nacional de Educação (PNE) para a pró-
xima década se insiram no ordenamento com a
natureza jurídica de obrigação legal de fazer, de
caráter vinculante, portanto”. Diz ela: “é impor-
tante deixar claro que as metas não têm caráter
programático e o gestor não tem opção entre
cumpri-las ou não”.

Na seção “Resenhas, Resumos e Comuni-
cações Científicas”, a professora Marisa Ribeiro
Teixeira Duarte, doutora em educação pela
Universidade Federal Fluminense, defende que
“a disseminação de testes nacionais padroni-
zados são importantes instrumentos para a

construção de metas educacionais aferidoras de uma possível
qualidade da educação”.

A seção “Estudo Técnico” traz um estudo de caso do Mato
Grosso do Sul apresentando os fatores do insucesso escolar,
numa perspectiva social e financeira. Para as autoras Maria Ce-
cília Amendola da Motta e Fernanda Olegário dos Santos Fer-
reira, “além da importância como direito humano, a educação
é um bem público da sociedade na medida em que oportu-

niza o acesso aos demais direitos”.
Segundo a editora da Revista do TCEMG,

Denise Mariano de Paula, o foco da publica-
ção é a disseminação de conhecimento cien-
tífico produzido por pesquisadores nacionais
e internacionais, e voltado para a gestão e o
controle dos recursos públicos. Sua proposta é
“fomentar o pluralismo de ideias, estimular a
inovação, além de incentivar o controle social
por meio da interlocução com a academia”.
Denise faz um apelo aos profissionais da área
para que colaborem com o periódico me-
diante envio de artigos inéditos, o que, se-
gundo ela, “enriquecerá o seu acervo,
acrescentando densidade acadêmica e cientí-
fica às publicações”.

A secretária Executiva dos Conselhos Empresariais deMeio Ambiente e Infraestrutura da Fiemg, Patrícia Boson, o assessor jurídico do Instituto Bioatlântica,
Lúcio Moacir Gonçalves e o instrutor de tributação nomercado de óleo e gás do IBP, Tácito Ribeiro fizeram palestras para alunos do curso de

pós-graduação da Escola de Contas; alunos do curso de Aperfeiçoamento em Direito Público Aplicado ao Controle Externo e servidores do TCEMG
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Faleceu em 25/10/2015 o ex-presidente do
TCE Elmo Braz Soares, vítima de um aci-
dente com helicóptero na sua fazenda,

na cidade mineira de Guarani, Zona da Mata.
Ele tinha 74 anos e atuou no Tribunal como
conselheiro por 11 anos, de maio de 2000 a
maio de 2011, quando se aposentou. Exerceu
a presidência de fevereiro de 2007 a fevereiro
de 2009.

Ao final da sessão plenária do dia 28 de
outubro os conselheiros registraram pesar
pelo falecimento. O presidente Sebastião Hel-
vécio salientou que Elmo Braz foi uma pessoa
importantíssima na casa e que “sua contribui-
ção ficará registrada entre nós”. O Pleno deter-
minou à Secretaria que encaminhasse uma
moção de pesar à família enlutada.

Elmo Braz Soares tomou posse como con-
selheiro do TCEMG no dia 29 de maio de 2000, indicado pela As-
sembleia Legislativa em eleição direta para substituir o

conselheiro Fued José Dib, que se aposentara.
Em dezembro de 2002 foi eleito corregedor
para um período de dois anos e no dia dois de
fevereiro de 2005 assumiu a vice-presidência,
também por um biênio. No dia sete de feve-
reiro de 2007 chegou à presidência do TCEMG,
que exerceu até fevereiro de 2009, retornando
ao cargo de conselheiro até a aposentadoria.

Elmo Braz era mineiro de Descoberto,
também na Zona da Mata, nascido em 25 de
maio de 1941. Advogado e bancário, foi ve-
reador em Belo Horizonte por três mandatos
(1967/74), ocupando os cargos de 2º secretá-
rio e vice-presidente da Câmara Municipal. Na
sequência, elegeu-se deputado estadual e
permaneceu na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) por sete legislaturas con-
secutivas, onde foi vice-presidente da Comis-

são de Segurança (1979/81); 2º secretário (1981/82) e 1º
secretário (1989/91 e 1993/95).

Ex-presidente Elmo Braz Soares deixa saudade

Salas comequipamentos de última geração
homenageiam conselheiros falecidos

Sala de Videoconferência Conselheiro Elmo Braz foi inaugurada com a presença
do Presidente Sebastião Helvecio, do ConselheiroWanderley Ávila, do Procurador-
Geral doMPC Daniel Guimarães e do filho do ex-conselheiro, Wallace Soares

OTribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) inau-
gurou no dia 15 de dezembro, a“Sala deVideoconferência Con-
selheiro Elmo Braz Soares” e a ampliação do seu Datacenter

que recebeu o nome de“Conselheiro Nilson Gontijo dos Santos”. A sala
de videoconferência é equipada com uma TV touch de 65 polegadas,
uma câmera HD e um computador preparado para realizar videocon-
ferências com alta qualidade. O Datacenter é um ambiente projetado
para concentrar servidores, equipamentos de processamento e ar-
mazenamento de dados, sistemas de rede e é, como comparou o pre-
sidente do TCEMG, conselheiro Sebastião Helvecio, o “coração do
Tribunal”.

A sala de videoconferência homenageia o ex-presidente do
TCEMG, conselheiro Elmo Braz Soares, que para o atual presidente do
Tribunal “tinha o poder de usar a palavra para agregar e motivar”.
“Tenho certeza que onde ele estiver vai ficar muito feliz de ver a tec-
nologia sendo usada para aproximar as pessoas”, completou o conse-
lheiro Sebastião Helvecio. Elmo Braz tomou posse como conselheiro

em 2000, presidiu o Tribunal nos anos 2007 e 2008, aposentou-se em
2011 e faleceu em outubro de 2015.

“O senhor foi muito assertivo quando disse que meu pai agregava
muito”. Dessa forma, o filho do ex-conselheiro,Wallace Soares, ratificou
as palavras do presidente do TCEMG e lembrou que o homem Elmo
Braz foi sempre“vital até os últimos momentos de sua vida”.

Logo após a solenidade na sala de videoconferência foi inaugu-
rada a ampliação doDatacenter do Tribunal de Contas. A sala recebeu
o nome do conselheiro Nilson Gontijo Santos (1925-2006), que presi-
diu oTCEMG em 1989 e 1990, quando implantou ações pioneiras de in-
formatização no TCE. Trata-se de um local de segurança, com acesso
restrito, pois contém todas as informações armazenadas peloTribunal
sobre seus jurisdicionados e também dados de entidades parceiras.

“É uma alegria para o Tribunal de Contas de Minas Gerais inau-
gurar este espaço homenageando o Conselheiro Nilson Gontijo.
Quando o Nilson Gontijo estava aqui dando os primeiros passos para
informatizar o Tribunal eu fiz o mesmo na Assembleia e na época tro-
camos muitas ideias sobre como seria o nascimento desta ferramenta
completamente nova.”, contou o presidente do TCEMG.

De acordo com Sebastião Helvecio,“o equipamento já armazena
cerca de 22 milhões de notas fiscais que somam aproximadamente
R$72 bilhões. Os dados serão utilizados para o acompanhamento no
Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Es-
tratégicas - Suricato”.

A diretora de tecnologia de informação, CristianaVeloso, destacou
que a ampliação faz com que o Tribunal aumente em“90% a capaci-
dade de processamento de dados. Isso significa um aumento do
tempo de resposta de consultas feitas ao TCE. Também tivemos um
incremento de 100% no armazenamento das informações que são
gravadas atualmente. Hoje esse processo é realizado com duas má-
quinas que funcionam simultaneamente, o que impede que sistema
fique fora do ar”, explicou a diretora.




