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Editorial

Com o rompimento da barragem do Fundão, uma enxurrada de
lama composta por rejeitos de mineração avançou vale abaixo,
destruiu o subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, matou

19 pessoas, atingiu o Rio Doce, contaminando seu leito, até chegar ao
Oceano Atlântico. O acidente foi considerado o maior desastre am-
biental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barra-
gens de rejeitos.

Segundo especialistas, a tecnologia atual poderia evitar erros desse
quilate, mas a tragédia aconteceu e as responsabilidades ainda estão
sendo apuradas. Como a ação preventiva falhou nesse caso, a atenção
precisa ser redobrada! Afinal só em Minas Gerais existem 317 barra-
gens de rejeitos de mineração, quase a metade do total existente no
território nacional.

No ano de 2015, este Tribunal agregou ao conjunto de suas ativi-
dades o processo de apuração de indicadores finalísticos destinados a
compor o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), cuja fina-
lidade é mensurar e divulgar a efetividade das políticas públicas em
prol da sociedade.
Cidades Protegidas é uma das 7 dimensões que compõem o IEGM,

por meio da qual o TCEMG coletou informações sobre a existência nos
municípios de Plano de Contingência de Defesa Civil, de mapas de po-
tenciais ameaças, sistema de alerta e alarme para desastres, dentre ou-
tras, o que propiciará o aperfeiçoamento da ação fiscalizatória,
considerando que, após apurados, os dados compõem demonstrativos
de eficiência e eficácia que servem como aferição de resultados, corre-
ção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planeja-
mento tanto para prefeitos e vereadores quanto para os munícipes.

A partir deste mês de maio de 2016, equipes técnicas do Tribunal
irão visitar 63 municípios mineradores e, nesta ação proativa, dará sua
efetiva contribuição para que acidentes como o ocorrido em Mariana
possam ser evitados.

De olho nas barragens
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Comoéaexperiência de secretariar opresidentedeuma ins-
tituição com tamanha responsabilidadede fiscalizar as con-
tas públicas?

Os Tribunais de Contas brasileiros têm acumulado atribui-
ções relacionadas ao controle da gestão de recursos públicos,
tanto sobre o aspecto da regularidade da aplicação quanto
sobre o da eficiência das políticas públicas. A relevância e as pe-
culiaridades de Minas Gerais tornam essas tarefas mais desafia-
doras, uma vez que estamos falando de um volume
orçamentário anual de mais de 133 bilhões de reais distribuídos
pelo Estado e por 853 municípios. São, também, aproximada-
mente 3300 entidades estaduais e municipais sob a fiscalização
do nosso Tribunal.

Sob a ótica da Secretaria da Presidência, quais são os prin-
cipais processos de gestão, no TCEMG, que representarão
mudanças positivas?

Diante do grande volume de recursos e de entidades sob a
jurisdição do Tribunal, é importante desenvolvermos e aprimo-
rarmos as estratégias de planejamento e de seleção no desem-
penho das atividades fiscalizatórias. Incrementar nosso trabalho,
com melhor aproveitamento das ferramentas de tecnologia da
informação e da grande massa de dados disponível interna e ex-
ternamente, é o caminho para que possamos fiscalizar mais, des-
pendendo menos recursos humanos e materiais. O
desenvolvimento dos diversos projetos de fiscalização inte-
grada, da triagem criteriosa de documentos e do redesenho de
processos, dentre outras iniciativas, também se mostram bons
caminhos para a elevação da qualidade e tempestividade do
controle externo que fazemos.

ASecretaria tem coordenadorias subordinadas que cuidam
da entrada de processos (protocolo) até os seus resultados
(acórdão). Quais são as ações e os objetivos da Secretaria em
relação à tramitação processual?

A Secretaria-geral da Presidência passou, a partir da Reso-
lução nº 2/2015, a supervisionar quatro coordenadorias: Proto-
colo e Triagem, Taquigrafia e Acórdão, Arquivo Geral e Assessoria
de Súmula, Jurisprudência e Consultas Técnicas. De fato, são
coordenadorias relevantes no desenvolvimento da marcha pro-
cessual e, em última análise, na entrega ágil e segura dos resul-
tados de nossos processos de contas. Essencialmente, a Casa
está trabalhando para aperfeiçoar os processos de tratamento
de documentação e de formação de processos para que se con-
siga maior assertividade e racionalidade nas ações de fiscaliza-
ção. Está-se buscando, também, na outra ponta, o
aperfeiçoamento dos processos de divulgação e de registro do
conteúdo de nossas decisões.

Quais serão os ganhos para a sociedade?
Os objetivos dessa racionalização da fiscalização são a re-

dução do estoque e do tempo médio de tramitação processual
e a atuação contemporânea aos fatos fiscalizados e à gestão mu-
nicipal ou estadual, promovendo mais efetividade no controle
do gasto público.

Não há dúvida de que émuito importante para o jurisdicio-
nado conhecer a jurisprudência e pareceres do TCEMG.
Quais as novidades nessa área?

Os sistemas de pesquisa jurisprudencial e o informativo de
jurisprudência do Tribunal de Contas são referências nacionais e
são constantemente aprimorados. Nosso Tribunal integra o Co-
mitê de Jurisprudência do Instituto Rui Barbosa, com papel de
destaque nos encontros nacionais sobre o tema. O projeto de
melhoria das ementas jurisprudenciais e dos acórdãos do Tribu-
nal também já está gerando frutos porque vem servindo de base
para a construção do nosso Informativo de Jurisprudência. Fu-
turamente, as ementas produzidas pela Casa alimentarão de
forma mais consistente os sistemas de busca jurisprudencial.

Considerando que tem trabalhos científicos publicados e
atua no conselho editorial de uma revista científica, qual é o
valor da atuação acadêmica em sua vida? E o que esses co-
nhecimentos agregaram para seu trabalho e atual cargo no
Tribunal?

Minha monografia de conclusão do curso de pós-gradua-
ção oferecido pelo Tribunal em Controle Externo da Gestão Pú-
blica Contemporânea foi a base do projeto de pesquisa que
apresentei ao programa de mestrado da Escola de Governo Pro-
fessor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro. A
administração pública, o controle externo e os tribunais de con-

tas são temas que têm despertado considerável interesse no
meio acadêmico e se revelam campos férteis para estudos e pes-
quisas, cujos resultados tendem a orientar e a qualificar nossa
atuação no Tribunal.
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Entrevista
Na gestão do conselheiro Sebastião Helvecio, a Secretaria Geral da Presidência agrupou, sob sua

atenção, coordenadorias vitais para o Tribunal de Contas. Protocolo e Triagem, Taquigrafia e
Acórdão, Arquivo Geral e Assessoria de Súmula, Jurisprudência e Consultas Técnicas passaram

estrategicamente à supervisão do diretor Luís Emílio Pinheiro Naves, o entrevistado desta edição do
informativo Contas de Minas. Segundo ele, o trabalho desses setores colabora para o desenvolvimento
de processos, que garantem resultados de maior qualidade. Naves fala também sobre as melhorias
que vêm sendo adotadas no TCEMG para fortalecer a fiscalização e cumprir, de forma aperfeiçoada, o
papel da instituição na sociedade.

“ “
“ “A administração pública, o controle
externo e os tribunais de contas são
temas que têm despertado considerável
interesse nomeio acadêmico e se
revelam campos férteis para estudos
e pesquisas, cujos resultados tendem
a orientar e a qualificar nossa
atuação no Tribunal.
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Entrega ágil e segura dos resultados

Luís Emílio Pinheiro Naves
Diretor da Secretaria-geral da Presidência

Incrementar nosso trabalho, commelhor
aproveitamento das ferramentas de
tecnologia da informação e da grande
massa de dados disponível interna e
externamente, é o caminho para que
possamos fiscalizar mais, despendendo
menos recursos humanos emateriais.
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REJEITOS DAMINERAÇÃO

Atuação da defesa civil em comunidades
próximas às barragens é avaliada

Desde o rompimento da barragem de Fundão, no sub-
distrito de Bento Rodrigues (Mariana-MG), em novem-
bro do ano passado, a sociedade passou a se preocupar

com os riscos das barragens de rejeitos de mineração. A voca-
ção extrativista mineral de Minas Gerais fez com que essas es-
truturas, que recebem água e substâncias descartadas após o
beneficiamento dos minérios, se espalhassem por todo o ter-
ritório estadual. Segundo informações dadas pelo Departa-
mento Nacional de Produção Mineral (DNPM) à imprensa,
existem 317 barragens em Minas, o que corresponde a 48%
do total brasileiro.

O estado líder em número de barragens é também o que

tem mais municípios. As perdas humanas e as graves conse-
quências econômicas e ambientais observadas no desastre de
Bento Rodrigues evidenciaram o grande risco a que estão ex-
postas centenas de comunidades mineiras. Por tudo isso, a
atuação da Defesa Civil tornou-se ainda mais importante nos
municípios onde existem barragens.

A legislação federal (Lei 12.608/2012) deu competência
aos municípios para identificar as áreas de risco de desastres,
proibindo novas ocupações nesses lugares. A norma prevê
que a população tem o direito de ser informada sobre os pe-
rigos, as formas de prevenção, os meios pelos quais será avi-
sada em caso de emergências e os procedimentos diante de

desastres. As defesas municipais também
devem realizar exercícios simulados e eva-
cuar a população quando necessário, além de
muitas outras funções.

São tantas atribuições legais à Defesa
Civil Municipal que a redução de riscos de de-
sastres ficou dependendo diretamente da
efetividade da gestão estabelecida pelas pre-
feituras nesta área. Tal fato levou o Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) a incluir, na pesquisa anual para elaboração do Ín-
dice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), questões
sobre defesa civil. Essa dimensão do IEGM foi batizada de Ci-
dades Protegidas. “Incluímos pela relevância desse serviço pú-
blico para o dia a dia dos municípios, que têm, devido a essa
atividade econômica, o risco de sérias consequências. Muni-
cípios e mineradoras devem trabalhar juntos na prevenção de
desastres”, explicou a superintendente de Controle Externo
do TCEMG, Cláudia Costa de Araújo Fusco.

O que oTCE está avaliando
Todas as prefeituras de Minas Gerais devem responder, ao

TCEMG, as perguntas do IEGM. Quanto à defesa civil, existem
34 questões que detalham a realidade desse serviço. O Tribu-
nal quer saber sobre fatos fundamentais, como, por exemplo,
se possuem a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil (Comdec) estruturada, se a Comdec está cadastrada junto
à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC),

Memória fúnebre: em5 de novembro de 2015: rompe a barragemFundão, da Samarco,
liberando 62milhões demetros cúbicos de rejeitos. A lamadevastou o subdistrito de
Bento Rodrigues (emMariana-MG) e outros vilarejos.Morreram19 pessoas.
O gigantesco impacto ambiental cruzou as fronteiras do Estado e atingiu omar

Técnicos do TCEMG
visitammunicípios
com barragens de

rejeitos demineração
para conhecer as

estruturas de
defesa civil

Para a superintendente
Cláudia Fusco,
municípios e

mineradoras devem
trabalhar juntos na

prevenção de desastres

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL

se possuem algum tipo de levantamento para identificação de
risco para intervenções do poder público, se possuem Plano
de Contingência de Defesa Civil, se têm um mapa das ameaças
potenciais, incluindo sua localização, intensidade e probabili-
dade; se têm uma estrutura de sistemas de alerta e alarme para
desastres, e até se possuem unidade de Corpo de Bombeiros.

Alguns questionamentos são referentes ao relaciona-
mento do município com a sociedade local. Para o controle ex-
terno mineiro é importante saber se empresas estabelecidas
no município, que exploram atividades de risco, possuem pla-
nos de contingência, de reconstrução e recuperação em casos
de catástrofes. Os prefeitos também têm de declarar se exis-
tem parcerias entre as comunidades, setor privado e autori-
dades locais para reduzir o risco. Uma das respostas deve
informar as comunidades vulneráveis têm o incentivo do go-
verno municipal para participar ativamente da tomada de de-
cisão sobre redução de riscos, formulação de políticas,
planejamento e processos de implantação da defesa civil. �

Fotos: Bento Rodrigues, Mariana, Minas Gerais. Rogério Alves/TV Senado. Alguns direitos reservados. Material publicado em
Flickr, sob licença Creative Commons Atribuição 2.0 Genérica (permite compartilhamento e adaptações). Disponíveis em

https://www.fickr.com/photos/agenciasenado/22828956680 e https://www.fickr.com/photos/agenciasenado/22756844449
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� Antônio Dias
� Araxá
� Arcos
� Bambuí
� Barão de Cocais
� Bela Vista de Minas
� Belo Horizonte
� Brumadinho

� Caeté
� Caldas
� Caranaíba
� Catas Altas
� Conceição do Mato Dentro
� Conceição do Pará
� Congonhas
� Conselheiro Lafaiete

� Descoberto
� Fortaleza de Minas
� Igarapé
� Inhaúma
� Itabira
� Itabirito
� Itamarati de Minas
� Itapecerica

� Itatiaiuçu
� Itaúna
� Itutinga
� Lagamar
� Mariana
� Mário Campos
� Mateus Leme
� Matipó

� Mercês
� Miraí
� Nazareno
� Nova Era
� Nova Lima
� Novo Oriente de Minas
� Ouro Preto
� Papagaios

� Paracatu
� Patos de Minas
� Pedra Azul
� Pitangui
� Poços de Caldas
� Riacho dos Machados
� Rio Acima
� Rio Piracicaba

� Sabará
� Salto da Divisa
� Santa Bárbara
� Santa Cruz de Minas
� Santo Antônio do Grama
� São Gonçalo do Rio Abaixo
� São José da Lapa
� São José da Safira

� São Tiago
� Sarzedo
� Senador Modestino Gonçalves
� Tapira
� Uberaba
� Vazante
� Vermelho Novo
� Vespasiano
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Planomunicipal de contingência
Estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos

na resposta a emergências e desastres, recomendando e padronizando os as-
pectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as
ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de redu-
zir os danos e prejuízos decorrentes.

Validação
Em maio de 2016, a Diretoria de Engenharia, Perícias e Ma-

térias Especiais do TCEMG mobilizou cinco equipes, cada uma
com três analistas de controle externo, para percorrerem 63
municípios localizados em todas as regiões de Minas Gerais.
Eles vão visitar as estruturas de defesa civil para verificar a ve-
racidade das informações declaradas ao IEGM e ainda realizar
questionamentos complementares. “Fazemos um levanta-
mento da defesa civil sobre seus sistemas de proteção, situa-
ção das comunidades vulneráveis, se há sistemas de alerta
implantados ou plano de contingenciamento. Não é uma au-
ditoria, nosso objetivo é trazer informações que podem subsi-
diar outras ações, como inspeções e outras medidas”, detalhou
o diretor do TCE Luiz Henrique Starling Lopes.

Para planejar os roteiros, os técnicos do TCEMG identifica-
ram no universo de municípios que participaram do IEGM
2016, 848 dos 853 municípios, aqueles que possuem barra-
gens de rejeitos, chegando ao número de 63. Posteriormente,

as barragens com maior risco a comunidades foram selecio-
nadas, por meio de tecnologia baseada em imagens de saté-
lite artificial.

As jornadas de validação foram precedidas por uma visi-
tação-piloto em Brumadinho, Itatiaiuçu, Mateus Leme, Vespa-
siano e Caeté. Nelas, o Tribunal verificou que as informações
declaradas eram verdadeiras e a realidade é que os planos de
contingência ainda estão em elaboração e não existem siste-
mas de alerta.

Paralelamente à validação da Engenharia, a Diretoria de
Controle Externo dos Municípios, comandada pela servidora
Cristiana de Lemos Souza Prates, realiza a validação das in-
formações declaradas ao IEGM nas dimensões saúde e edu-
cação. Pelo menos 10% dos 848 municípios recebem visitas
com essa finalidade. A previsão é que os índices sejam di-
vulgados no final de 2016, com a avaliação de efetividade
da gestão de cada município, em cada uma das áreas pes-
quisadas.

do TCEMG.Nessas visitas-piloto, foi experimentadaametodologia de validaçãodo IEGM, posteriormente levadaa todas as cidades combarragens de rejeitosItatiaiuçu, na RegiãoMetropolitanade BeloHorizonte, foi umdosmunicípios que recebeua visita dos técnicos daDiretoria de Engenharia , Perícias eMatérias Especiais

O diretor Luiz
Henrique Starling
organizou o envio
de cinco equipes,
cada uma com três
técnicos, para
visitarem 63
municípios

Cidades resilientes
O IEGM–Cidades Protegidas 2016 perguntou aos muni-

cípios mineiros se eles estão listados no Programa Cons-
truindo Cidades Resilientes, do Escritório das Nações Unidas
para Redução de Riscos de Desastres (UNISDR). O Dicioná-
rio Aurélio define resiliência, figuradamente, como a resis-
tência ao choque.

Segundo informações da Organização das Nações Uni-
das (ONU), uma parceria entre o governo brasileiro e o
UNISDR resultou na fundação do Centro de Excelência para
a Redução do Risco de Desastres (UNISDR-CERRD).“Foi uma
iniciativa pioneira em âmbito global e alinhada com as
ações previstas no Marco de Ação de Hyogo (MAH) e com a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC)”, ma-
nifestou-se a ONU em seu site.

A ONU acrescentou que “o UNISDR-CERRD tem como
missão contribuir para a construção de comunidades re-
silientes a desastres, por meio de uma maior sensibiliza-
ção sobre a importância de incluir a gestão integrada do
risco de desastres como um componente central do de-
senvolvimento sustentável, reduzindo as perdas humanas,

sociais, econômicas e ambientais causadas por desastres
socioambientais”.

Guia
O UNISDR publicou, em meio digital, em 2012, o texto

“Como construir cidades mais resilientes: um guia para ges-
tores públicos locais”. O autor explica que, “no decorrer da
história, ocorrências de desastres têm interrompido a vida
em áreas urbanas. Climas extremos e alterados, terremotos
e emergências desencadeadas pelas ameaças decorrentes
da ação humana estão crescentemente pressionando as
pessoas a ameaçando a prosperidade das cidades”.

O guia apresenta a agentes políticos um quadro geral
para a redução de risco, aplicação de boas práticas e ferra-
mentas que já foram usadas em diferentes cidades com esse
propósito. E acrescenta uma mensagem: “resiliência e re-
dução de riscos de desastres devem fazer parte do desenho
urbano e das estratégias para alcançar o desenvolvimento
sustentável. São necessárias alianças fortes e ampla partici-
pação popular”.
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Uma representação oferecida pelo Centro de Integração
da Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas
(Suricato) em razão de nota de alerta emitida pela Ou-

vidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) motivou a suspensão do Pregão Eletrônico nº
01/2015, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais,
para compra de móveis escolares (processo nº 965.750). A de-
cisão monocrática do conselheiro José Alves Viana foi referen-
dada pelos demais membros do Colegiado da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), na sessão do dia 17/3/2016.

De acordo com o voto, há indícios de superfaturamento
nos lotes pois os valores apresentados são bem superiores aos
registrados no Pregão Eletrônico nº 08/2015 do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A compra da Se-
cretaria de Educação mineira ficou R$ 6.413.306,90 acima dos
preços de referência do fundo federal. O FNDE é uma autarquia
federal responsável pela execução de políticas educacionais
do Ministério da Educação (MEC).

Em sua defesa, a secretária de Educação informou que o
pregão para registro de preços do FNDE n.º 08/2015 foi reali-
zado para atender outros estados da Federação e que não po-
deria ser utilizado como parâmetro de equivalência para

compras efetuadas em Minas Gerais. Eles alegaram também
que os preços de referência utilizados pelo Suricato não leva-
ram em consideração as diferenças de capacidade produtiva,
porte, logística, tributos e demais fatores que interferem nos
preços finais dos produtos e que a Secretaria iria, ainda, nego-
ciar os preços com os diversos proponentes.

A secretária de Estado de Educação, Macaé Maria Evaristo
dos Santos; a superintendente de Compras, Contratos e Con-
vênios da SEE/MG, Marli Francisca Soares; e o pregoeiro, Flávio
Lucas Souza Silva, foram intimados para que suspendam quais-
quer procedimentos com a finalidade de se celebrarem con-
tratos referentes aos lotes em que houve apontamento de
superfaturamento. Os responsáveis deverão comprovar a sus-
pensão dos procedimentos de contratação mediante cópia de
publicação do ato de suspensão na Imprensa Oficial do Estado,
no prazo de 48 horas, contados do recebimento da intimação.
O não cumprimento da determinação pode gerar multa indi-
vidual de R$15 mil aos responsáveis.

Suricato
A decisão é inédita no Tribunal porque foi a primeira re-

presentação feita pelo Suricato. O Centro de Integração da Fis-
calização e de Gestão de Informações Estratégicas (Suricato),

idealizado em 2011, institucionalizou a po-
lítica de fiscalização integrada e construção
das malhas eletrônicas, e tem como obje-
tivo subsidiar a definição de estratégias de
intervenção em situações no contexto da
atuação do controle externo. A fiscalização
integrada se apoia na utilização de tecno-
logia da informação e em cruzamento de
dados e informações, especialmente, por
meio da elaboração de malhas eletrônicas
de fiscalização.

De acordo com o idealizador do Suri-
cato, conselheiro Sebastião Helvecio, o ob-
jetivo é promover uma ação fiscalizatória
mais contemporânea e assertiva. “O sis-
tema de inteligência detecta um problema
e ele é que vai determinar onde vamos fis-
calizar”, esclareceu.

NOTÍCIAS DO PLENO

A decisãomonocrática do conselheiro relator
José Alves Viana foi referendada pelos demais
membros do Colegiado da Segunda Câmara

Compra demóveis escolares é suspensa por
indício de superfaturamento de R$ 6,4mi

revista contas de minas - 2016 ano 2 nº 1812

Multas por atraso nas prestações de contas
da Câmara de Iturama sãomantidas

Tribunal confirma punição
a ex-prefeito de Igaratinga

OTribunal Pleno negou provimento, no dia 30 de março,
ao recurso ordinário nº 969.331, apresentado pela pre-
sidente da Câmara Municipal de Iturama, Ana Lúcia

Menezes Santos, pedindo a retirada das multas pelo envio
atrasado das informações ao Sistema Informatizado de Con-
tas dos Municípios – Sicom. As punições, aplicadas em julho
do ano passado, totalizaram 12 mil reais, sendo 3 mil em cada
mês de atraso: janeiro, fevereiro, março e abril de 2015.

A presidente da Câmara justificou que o atraso aconteceu
por falha da empresa Smarapd Informática Ltda., contratada
para prestação de diversos serviços, incluindo a remessa de in-
formações e prestações de contas ao Tribunal de Contas do Es-
tado (TCEMG), razão que justificaria a transferência da multa
para a empresa de informática.

A empresa Smarapd Informática Ltda., notificada extraju-
dicialmente pela Câmara de Iturama, em outubro de 2015, ale-
gou que a prestação de contas intempestiva ao SICOM, no
primeiro quadrimestre do exercício de 2015, ocorreu devido à
quantidade de alterações impostas pelo Tribunal de Contas e

à adequação do plano de contas que tornou inexequível o
prazo estabelecido.

Ao decidir, o conselheiro Mauri Torres, relator do recurso,
considerou as análises do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas – MPC e da Unidade Técnica, que fundamentaram a
improcedência do pedido. Segundo o MPC, “a ineficiência da
prestadora contratada pela Câmara Municipal não pode ser
utilizada como justificativa para o descumprimento de uma
determinação imposta por esta Corte. Isto porque, ao contra-
tar a empresa, a Administração assumiu o risco de eventual de-
ficiência na prestação dos serviços, em outros termos, a
responsabilidade é objetiva.” A Unidade Técnica analisou que
“as dificuldades operacionais e/ou a ausência de qualificação
e de atualização de informações da empresa prestadora de
serviços de software para atendimento às demandas do Sicom
não eximiria a responsável de cumprir os prazos de envio dos
dados da execução orçamentária mensal da Câmara, relativas
ao exercício de 2015.” Desta forma, ficou mantida a multa im-
posta pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas.

OTCEMG negou provimento ao agravo (processo
969624) apresentado pelo prefeito do município de
Igaratinga no exercício de 2007, Paulo da Fonseca, e

manteve a multa pessoal de R$ 7,5 mil, aplicada em razão da
ausência de repasse da totalidade de recursos destinados ao
ensino e à saúde e descumprimento do parágrafo 2º do ar-
tigo 21 da Lei 11494/07. A decisão acompanhou o voto do re-
lator, conselheiro Cláudio Terrão, na sessão plenária do dia 30
de março.

Por meio de decisão monocrática e com fundamento no in-
ciso IV do artigo 329 do Regimento Interno, o Tribunal de Con-
tas já não havia admitido o recurso anterior (processo 969450)
do ex-prefeito contra a decisão da Segunda Câmara aprovada
em 11 de setembro de 2014 e que aplicou a multa com base
nas irregularidades apuradas pela inspeção ordinária realizada
no município (processo administrativo 769319). Desta vez, no
agravo, Paulo Fonseca requereu ao TCEMG a concessão de
efeito suspensivo e a reconsideração da decisão, para que fosse
recebido o recurso ordinário “com fulcro nos princípios da ver-
dade material e do contraditório”.

O conselheiro-relator observou que, na decisão recorrida,
“o recurso ordinário apresentado era manifestamente intem-
pestivo” (fora do prazo), destacando que“a publicação do acór-
dão ocorrera em 27/08/15 e o recurso ordinário fora
apresentado somente em 15/01/16”. Segundo Terrão, “se en-
contrava plenamente vigente a regra legal de que as intima-

ções de decisões se dariam por meio do Diário Oficial de Con-
tas – DOC”e que“o período de transição no qual as intimações
ocorreriam simultaneamente pelo DOC e pela via postal fin-
dara em 01/9/11”. Como reforço a essa decisão pela inadmis-
são do recurso, o relator salienta que o recorrente não
apresentou, em sua defesa, elementos que justificassem a re-
forma da decisão.

O Pleno também acompanhou o entendimento do rela-
tor de que não seria possível levar em conta “a alegação re-
cursal de que foram trazidos elementos de cognição pelo
responsável a autorizar a reforma do julgado com base nos
princípios da verdade material e do formalismo moderado”.
Na fundamentação do seu voto, o Conselheiro Terrão alega
que “a documentação que instruiu o recurso ordinário re-
sume-se a uma relação de contas bancárias onde constam
apenas o número da conta, a agência e o nome do banco”, en-
quanto as irregularidades motivadoras da aplicação de multa
foram outras: a ausência de repasse da totalidade dos recursos
destinados tanto ao ensino quanto à saúde para os órgãos res-
ponsáveis pela aplicação de cada um deles; o descumpri-
mento de normas legais que limitam o saldo não aplicado no
exercício financeiro de 2007 em até 5% dos recursos recebi-
dos à conta do Fundeb; e a falta de aplicação do mínimo de
60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profis-
sionais do magistério da educação básica em efetivo exercí-
cio na rede pública.
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Conselheiros acolhem recurso e
liberam licitação da Copasa

Ex-contador de Córrego Novo é
inabilitado para ocupar cargos públicos

OTribunal de Contas do Estado (TCEMG) declarou, em
sessão plenária do dia 9 de março, a inabilitação do ex-
contador municipal de Córrego Novo (no Vale do Rio

Doce), Aníbal Araújo Maia, para o exercício de cargo em co-
missão ou função de confiança em toda a administração di-
reta e indireta do estado de Minas Gerais e dos seus
municípios, pelo período de cinco anos. O relator do processo
(nº 838.478), conselheiro Wanderley Ávila, justificou a medida
pela“gravidade das infrações por ele praticadas, lesivas ao erá-
rio do município de Córrego Novo e atentatórias aos princí-
pios mais caros da administração pública, como legalidade,
moralidade e finalidade”. O conselheiro Cláudio Terrão foi ven-
cido, em parte, por divergir do relator na“dosimetria”da pena.
Ele votou pelo tempo máximo de inabilitação: oito anos.

A nova deliberação é um desdobramento de uma Tomada

de Contas Especial, pela qual a prefeitura de Córrego Novo
pesquisou, a partir do ano de 2010, o desvio de valores “exor-
bitantes” em sua folha de pagamentos, que ocorreram entre
2005 e 2009. Em agosto do ano passado, a Segunda Câmara
do Tribunal julgou essas contas irregulares pelos “desvios de
recursos destinados ao pagamento de salários dos servidores
municipais” e determinou a Aníbal Araújo Maia o ressarci-
mento aos cofres públicos do valor de R$ 901 mil. Também foi
aplicada multa de R$ 50 mil ao contador.

Segundo informações da Comarca da Justiça Comum em
Caratinga, publicadas no Portal do TJMG (pro-
cesso 013409120445-0), Aníbal foi preso em flagrante, por pe-
culato, em julho de 2009 e solto em dezembro do mesmo ano.
A ação transitou em julgado em agosto de 2012 e resultou em
pena de prestação de serviço comunitário.

OTribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG)
deu provimento, na sessão plenária do dia 2 de março,
a um agravo (processo nº 969.235) da Companhia de Sa-

neamento de Minas Gerais (Copasa). Com isso, ficou cancelada
a medida cautelar de suspensão do Pregão Eletrônico SPAL
02/2015/0163, realizado para contratação de serviços de im-
pressão corporativa com o fornecimento de equipamen-
tos. Segundo o voto do relator, conselheiro Wanderley
Ávila, não há, diante das justificativas e documentação apre-

sentadas pela Copasa, irregularidade aparente que justifique
a permanência da paralisação.

O agravo é um tipo de recurso próprio para questionar de-
cisões interlocutórias e terminativas. Em outubro do ano pas-
sado, a Segunda Câmara do Tribunal fez a análise inicial de uma
denúncia (processo nº 965.732) da empresa Simpress Comér-
cio Locação e Serviços, contra a Copasa, quando aplicou a li-
minar. À época, os conselheiros acolheram conclusão da Área
Técnica do TCEMG, considerando a possibilidade de existência

de irregularidade na desclassificação da empresa
denunciante por não existir sinalização de inade-
quação técnica na prova de conceito.

No agravo, a Companhia de Saneamento in-
formou “que a prova de conceito, rascunhada a
mão e sem a assinatura de representantes da Co-
pasa, não se trata de parecer técnico, sendo este
o documento oficial emitido a posteriori”. Diante
dessa comunicação, o relator admitiu que “não
há como ignorar o fato de que o documento ofi-
cial, por meio do qual se pode efetivamente veri-
ficar as adequações ou não das amostras
apresentadas pelas licitantes, é o parecer téc-
nico”. O voto ainda constata que, de acordo com
o parecer técnico, a Simpress apresentou na
prova de conceito softwares distintos dos oferta-
dos em sua proposta.

O conselheiro Cláudio Terrão divergiu do rela-
tor em uma questão preliminar, acerca da intem-
pestividade do recurso, e foi vencido. O
conselheiro Gilberto Diniz declarou suspeição.

O relator concordou com argumento da Copasa: "o documento oficial, por meio
do qual se pode efetivamente verificar as adequações ou não das
amostras apresentadas pelas licitantes, é o parecer técnico”

Presidente apresenta prestação
de contas de 2015 ao Pleno

Opresidente do Tribunal de Contas do Estado (TCEMG),
conselheiro Sebastião Helvecio, apresentou ao Plená-
rio, no dia 16/3/2016, documentação com a prestação

de contas anual do TCEMG e o relatório de controle interno,
ambos referentes ao exercício de 2015. O presidente também
comunicou o encaminhamento do material à Assembleia Le-
gislativa, para julgamento.

A Constituição Estadual dispõe, no parágrafo 5° do artigo
76, que o Tribunal prestará contas à Assembleia Legislativa. Já
a Lei Complementar 102/2008, chamada de Lei Orgânica do
TCEMG, atribui competência ao Tribunal de Contas, no inciso
VIII do artigo 4°, de apresentar sua prestação de contas anual
à Assembleia Legislativa, acompanhada do relatório de con-
trole interno. A mesma norma também atribui, no inciso XXVIII
do artigo 19, ao presidente da Casa, a competência de apre-
sentar ao Tribunal Pleno a prestação de contas anual e os re-

latórios de atividades, e encaminhá-los à Assembleia Legisla-
tiva. A Lei Complementar ainda define, no artigo 120, que a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Tribunal de Contas será exercida pela Assem-
bleia Legislativa.

O presidente
do TCEMG,
conselheiro
Sebastião

Helvecio, em
sessão
plenária
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Programa sustentável do TCE gera
benefícios para omeio ambiente

Oprojeto TCEMG Sustentável tem colhido bons frutos
das ações que tem realizado desde o princípio de
2015. Liderado pelo chefe de gabinete da presidên-

cia, Roberto de Mello Saada, o programa foi implementado
junto com a gestão do conselheiro Sebastião Helvecio como
presidente. Em doze meses da aplicação do projeto, o Tribu-
nal de Contas de Minas Gerais economizou R$165 mil, equi-
valente a 308,768 quilowatt.

O conselheiro presidente informou, em sessão plenária
do dia 16 de março, com base em dados da Diretoria de Ad-
ministração, que o consumo de energia elétrica no TCEMG
foi reduzido em 15,91% no período de fevereiro de 2015 a ja-
neiro de 2016. “Os resultados apresentados alinham-se à ne-
cessária gestão sustentável almejada por esta Corte”, avaliou
o presidente.

Segundo Roberto Saada, para a produção de 1
kwh de energia são necessários 3800 litros
de água, o que significa que o TCE dei-
xou de consumir 1 bilhão, 173 mi-
lhões, 318 mil e 400 litros,
aproximadamente, dos reser-
vatórios do Estado, em um
período de grave crise hí-
drica.

Atualmente, o TCE tem
uma demanda maior de
energia com a utilização
do sexto andar do prédio
sede e algumas reformas
que têm sido feitas para
melhoria do serviço. “Ainda
assim, toda a economia foi ge-
rada sem gastos, somente com a
mudança de atitudes, comporta-
mento e colaboração dos funcioná-
rios da Casa”, festeja o chefe de gabinete.

Outro ponto positivo da execução do projeto
é a diminuição de descarte de resíduos sólidos no
meio ambiente, como as mais de 1000 lâmpadas de-
sativadas, que receberam o selo de sustentabilidade, e

outras centenas que são mantidas desligadas pelo interrup-
tor que deixaram de ser usadas, além da economia ao cofre
do TCE, que reduziu a aquisição de materiais elétricos em
61,64%.

A campanha foi criada diante da crise hídrica e elétrica
que o país tem enfrentado, com a ideia de adotar novas me-
didas para poupar energia, como conscientizar os servidores
e funcionários e apagar pontos de luzes e computadores que
não estejam em uso.

Economia no papel
Em sessão plenária do dia 2 de março, o conselheiro pre-

sidente Sebastião Helvecio comunicou que o TCE mineiro
deve economizar R$50 mil no ano em serviços de impressão.
A medida vai ser alcançada devido ao novo contrato do ser-
viço, a obrigatoriedade da impressão frente e verso e a cria-

ção da Central de Cópias.
Além da economia hídrica e elétrica, o TCEMG
Sustentável diminuiu o consumo de papel em

54,73% nos últimos 12 meses. “O Tribunal, tra-
balhando com a mesma eficiência, gas-

tando menos energia, papel, água e
descartando menos resíduos sólidos
está, na verdade, preservando os verda-
deiros valores da sustentabilidade”, fi-
naliza Saada.

O chefe de gabinete
Roberto Saada
lidera o grupo

TCEMG Sustentável

História, memória e controle
de contas públicas

Gilberto Diniz*

Parafraseando Cícero, existem
obras que merecem ser
enaltecidas, destacadas e

iluminadas no mais alto grau, com
estrelas de luz.

Refiro-me ao “Memorial Con-
selheiro Eduardo Carone Costa”,
inaugurado, em 9 de outubro de
2015, pelo atual Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, Conselheiro Sebas-
tião Helvecio, como parte das co-
memorações dos oitenta anos de instalação do órgão de
contas nas Alterosas.

O memorial abriga a “Exposição Casa dos Contos”, que foi
idealizada e instalada à feição daquela existente na sede do Tri-
bunal de Contas da União – TCU. A narrativa histórica da expo-
sição, que é fruto de intenso trabalho de pesquisa em
documentos custodiados pelos mais importantes arquivos bra-
sileiros e portugueses, incluído o Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, enfatiza os principais momentos da história do con-
trole de contas luso-brasileiro até chegar ao TCU, paradigma
para os demais Tribunais de Contas do Brasil.

A criação desse memorial merece ser enaltecida por dois
motivos, pelo menos. O primeiro motivo está no simples ato
de criação de espaço destinado a preservar e reverenciar a me-
mória e a história do controle das contas públicas no Estado
brasileiro e de instituição tão relevante e imprescindível ao Es-
tado de Direito democrático.

Estabelecer conexões ou pontes com o passado, com
efeito, é ato de generosidade, de desprendimento e de valo-
rização da cultura histórica, pelo que deve ser louvado, so-
bretudo nessa quadra, denominada por Gilles Lipovetsky de
“hipermodernidade”, que apresenta, como principais fenô-
menos, o individualismo exacerbado, a abundância de infor-
mações e imagens, a perda ou ausência da memória
individual ou coletiva.

Em célebre frase, Tocqueville afirmou: “o passado, quando
não mais ilumina o futuro, deixa o espírito andando nas trevas”.
Vale dizer, o passado é farol a iluminar o presente e o futuro,
na medida em que é possível tirar lições ou elementos de acon-
tecimentos do passado para aplicar na vida prática, seja para
compreender e desenvolver análise crítica do presente, má-
xime nos campos social, cultural e político, seja para orientar

na solução de problemas que se apresentam e prevenir que
ocorram no futuro.

O outro motivo pelo qual a iniciativa merece ser enaltecida
é a denominação dada ao espaço criado: “Memorial Conse-
lheiro Eduardo Carone Costa”. Eduardo Carone Costa ingressou
no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais como servidor
do quadro dos serviços auxiliares, em 1962. Desde então, teve
atuação destacada na Corte de Contas mineira, tendo ocupado
os cargos de Chefe de Gabinete da Presidência do Tribunal, de
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal (interina-
mente), de Auditor e de Conselheiro, este de 6 de dezembro
de 1999 a 4 de abril de 2013, quando se aposentou. O Conse-
lheiro Eduardo Carone Costa foi Corregedor, Vice-Presidente e
Presidente do Tribunal de Contas, respectivamente, nos biê-
nios 2001-2002, 2003-2004 e 2005-2006.

Prestou-se justa e merecida homenagem a homem público
íntegro, servidor público na verdadeira acepção da palavra, que
reverenciava o passado como forma de amealhar elementos
para enfrentar os desafios do presente e preparar-se para o fu-
turo. A história profissional do Conselheiro Eduardo Carone
Costa entrelaça-se com a própria história da Corte de Contas
do Estado de Minas Gerais, uma vez que ele participou ativa-
mente, e com dedicação exclusiva, de cinquenta e um dos oi-
tenta anos contados da instalação do órgão, completados no
dia 9 de setembro de 2015.

A criação do“Memorial Conselheiro Eduardo Carone Costa”
representa mais uma conquista para a consolidação do Tribu-
nal de Contas mineiro como órgão indispensável à democra-
cia e ao exercício da cidadania, pois a preservação da memória
e da história é de exponencial importância para o controle das
contas públicas. Ainda mais para um controle de contas que se
quer estratégico, isto é, fiscalização da administração pública
realizada no presente, mediante ações desenvolvidas com base
em padrões e experiências do passado e com olhos voltados
para o futuro.

Ganha a sociedade. Preservar a memória de qualquer pes-
soa, órgão, entidade, instituição constitui ato de solidariedade
e comunhão, por propiciar o compartilhamento do passado
com gerações futuras, o que, consequentemente, contribui
para consolidar a história, que não existe sem memória. Afinal
de contas, como se colhe em Lucas (22:19), “E, tomando um
pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, re-
comendando: ‘Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós;
fazei isto em memória de mim’”.

*Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado deMinas Gerais
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Panorama

As despesas com pagamento de linha telefônica da Prefeitura de
Rio Pomba, instalada na residência particular do ex-prefeito An-

tônio Fernando Caiafa, motivaram a Primeira Câmara do TCEMG, na
sessão do dia 15 de março, a determinar, ao ex-gestor, o ressarci-
mento de R$ 6,6 mil, devidamente atualizados, aos cofres munici-
pais, conforme disposto na Resolução 13/13. A decisão acompanhou
o voto do relator, conselheiro Mauri Torres, no processo administra-
tivo 657728 originário da denúncia 644573, de acordo com o artigo
225 do Regimento Interno do TCEMG.

Linha telefônica instalada em casa
de ex-prefeito motiva ressarcimento

Ex-prefeito deve restituir
R$ 185mil aomunicípio deViçosa

ASegunda Câmara do TCEMG determinou, na sessão do dia 17 de
março, que o ex-prefeito de São João do Pacui, João Antônio Ri-

beiro, pague multa de R$ 10 mil e devolva, ao erário estadual, a
quantia de R$102,1 mil, corrigida até o dia do recolhimento. Foram
constatadas, por meio de tomada de contas especial promovida pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
(Sedru), irregularidades na aplicação e prestação de contas dos re-
cursos referentes ao convênio, firmado entre a Sedru e o município
para a execução de projeto de construção de 40 módulos sanitários,
no valor de R$109 mil. A tomada de contas especial apontou o dano
ao erário ao apurar que o objeto do convênio não foi executado.

Ex-prefeito de São JoãodoPacuí terá de
devolver R$102,1mil aos cofres estaduais

Odesvio de recurso público no valor de R$160 mil que es-
tava destinado para a melhoria da infraestrutura e quali-

dade do Sistema de Atenção Primária à Saúde do município de
Ipiaçu e o posterior financiamento da execução do convênio
com outras fontes da arrecadação municipal motivaram a Se-
gunda Câmara do TCEMG, em sessão realizada dia 10 de março,
a decidir pela restituição do valor pelo ex-prefeito, Elizeu Fran-
celino de Oliveira, corrigido monetariamente. De acordo com o
voto do conselheiro relatorWanderley Ávila, os atos cometidos
pelo ex-gestor constituem“grave infração a norma legal”e, por
isso, impedem que a responsabilidade pelo ressarcimento ao
erário estadual seja atribuída ao município, cabendo a respon-
sabilidade ao ordenador de despesa responsável pelas transa-
ções, ou seja, o ex-prefeito. Elizeu também foi multado em R$
20 mil pelo julgamento das contas irregulares.

Ex-prefeito terá que devolver
dinheiro que não usoupara a saúde

Oedital de concorrência pública da Prefeitura Municipal de Extrema, para con-
tratação de empresa que forneça materiais e mão de obra para construir o

hospital da cidade, foi suspenso pelo TCEMG em sessão da Segunda Câmara rea-
lizada dia 10 de março. As irregularidades foram apuradas pela área técnica por
meio da análise de uma denúncia em que ficou constatado que o edital não apre-
sentou memorial descritivo e que, também, houve um “aparente” equívoco na
composição da taxa de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). A soma dos valores
da composição estariam resultando em um percentual de 22,77% e não 25%,
como apresentado. A decisão monocrática do conselheiro relator Wanderley
Ávila foi referendada pelos membros do Colegiado.

Concorrência Pública para a construção
de hospital em Extrema é suspensa

DECISÕES DAS CÂMARAS

PrimeiraCâmaradeterminaqueex-prefeito
deBeloValedevolvaR$144mil corrigidos

Oex-prefeito de Belo Vale, Wanderlei de Castro, terá de devolver, aos co-
fres municipais, R$ 144,4 mil, devidamente corrigidos, em razão de ir-

regularidades apuradas pelo TCEMG. Parte do valor a ser ressarcido (R$80,4
mil) corresponde ao gasto com combustíveis em veículos não identificados
como da frota oficial do município ou em veículos a serviço da prefeitura.
O restante (R$ 21,9 mil) se refere à divergência entre o preço contratado e
o reajuste dos preços dos combustíveis concedidos pela prefeitura, o que,
segundo observou a relatora, conselheira Adriene Andrade,“acarretou vá-
rios pagamentos acima dos preços praticados no mercado”. A decisão foi
aprovada pela Primeira Câmara, na sessão do dia 29 de março.

Oex-prefeito de Viçosa, Fernando Sant’Ana, deverá devolver
R$185,9 mil, devidamente corrigidos, aos cofres municipais,

por ter sido o ordenador de despesas julgadas irregulares na cons-
trução da rede de captação de águas pluviais no distrito de São
José do Triunfo, em 2003. A determinação foi aprovada pela Pri-
meira Câmara do TCEMG, na sessão plenária do dia 01/03, com
base no voto do relator, conselheiro Cláudio Terrão, e fundamen-
tada em auditoria realizada pelo TCEMG no município entre 2005
e 10 de novembro de 2007. Segundo o relator, somando-se às ir-
regularidades das despesas, foi constatado que a obra“não trouxe
qualquer proveito à população local”.
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Exploração das lanchonetes nos
parques de BH tem novo edital suspenso

Concorrência para instalação emanutenção
de semáforos em BH é paralisada

TCEdecretaa indisponibilidadedeR$7milhões
por suspeita emobradeBrumadinho

ASegunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG) voltou a suspender o edital de con-
tratação para uso de espaço para implantação e explora-

ção de lanchonetes nos 34 parques municipais de Belo
Horizonte, na sessão do dia 17 de março de 2016. O TCEMG já
havia suspendido o edital de Concorrência Pública nº 003/2015
que tinha o mesmo objeto e a Fundação de Parques Municipais
optou por instaurar novo edital de Pregão Presencial 002/2016
– Processo Licitatório nº 01-022.898/16-43. Em ambos os casos,
as decisões monocráticas do conselheiro relator José Alves Viana

determinando as suspensões foram referendadas pelos demais
membros do colegiado.

De acordo com o voto do relator, não foi apresentada qual-
quer justificativa comprovando que o critério utilizado de divi-
dir o certame em seis lotes regionais seja economicamente
vantajoso e também não foi justificado o motivo pela não opção
do certame em 34 itens, já que é possível que o objeto do edital
seja dividido assim. A irregularidade foi apurada após análise de
uma denúncia (processo nº 969.522). A sessão de abertura dos
envelopes estava marcada para o dia 16/3/2016.

No edital anterior, o Tribunal verificou que o objeto da Con-
corrência Pública nº 003/2015 era de natureza divisível, ou seja,
podendo ser feita por vários licitantes. A concorrência estava
marcada para ocorrer no dia 17 de fevereiro de 2016, às 9h30.

Ficou decidida a suspensão liminar do Pregão Presencial nº
002/2016 na fase em que está e que os responsáveis não prati-
quem qualquer ato relativo à contratação sob pena de multa de
R$ 10 mil. A presidente da Fundação de Parques Municipais, Ka-
rine Paiva Silva, e o pregoeiro, Samuel Rômulo do Prado, têm
prazo de cinco dias para que comprovem a suspensão do pro-
cedimento e o não cumprimento poderá implicar em multa de
mesmo valor.

revista contas de minas - 2016 ano 2 nº 18 21

ASegunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG) aplicou, durante sessão do dia 31
de março, medida cautelar de indisponibilidade, por um

ano, dos bens do espólio do ex-prefeito de Brumadinho (na Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte), Antônio do Carmo Neto,
morto em 2013, e da Construtora Mello de Azevedo S/A, em
quantidade suficiente para cobrirem um eventual dano de R$
7,272 milhões. A deliberação pretende criar garantias para uma
possível devolução de recursos aos cofres do estado de Minas
Gerais, já que há suspeita de irregularidade na obra de asfalta-
mento da estrada que liga Brumadinho à BR 040. O dinheiro foi
repassado para a Prefeitura, por meio de um convênio, e a cons-
trutora envolvida foi selecionada para executar a pavimentação.

A decisão foi proposta pelo conselheiro José Alves Viana, re-
lator da Tomada de Contas Especial (processo 838.611) da Se-
cretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) sobre
o município de Brumadinho. Em seu voto, acolhido por unani-
midade pelo colegiado, Viana salienta que “a indisponibilidade
de bens, nos casos de ilícitos graves, não constitui uma pena,
mas é medida cautelar destinada a garantir a efetividade da de-
manda e, como tal, deve ser concedida antes do julgamento da
causa, mediante a comprovação de seus requisitos”. A Tomada
de Contas Especial, realizada pela Secretaria, teve o objetivo de
apurar a possibilidade de prejuízo ao erário e a responsabilidade

no uso de recursos repassados pelo Estado de Minas Gerais, por
meio do Convênio Setop 358/04, celebrado em 30/06/2004.

Segundo a análise técnica do TCEMG, que foi considerada
para a decisão da Segunda Câmara, apenas 23 quilômetros
foram asfaltados, enquanto o convênio previa 32 quilômetros.
As medidas de espessura do asfalto variaram de 1,6 centímetros
a 4,2 cm, sendo que o mínimo exigido era de 3 cm. As medições
realizadas pela prefeitura atestaram o pagamento de R$ 6,611
milhões à construtora, mesmo assim foram pagos R$ 7,272 mi-
lhões à Mello de Azevedo S/A. Em contrapartida aos recursos es-
taduais, o município de Brumadinho deveria arcar com R$ 2,4
milhões, mas depositou R$ 1,050 milhão. Houve acréscimo de
33,54% ao valor inicialmente contratado, por meio de termos
aditivos. Os analistas do Tribunal também destacaram que “as
obras realizadas pela empresa contratada desgastaram-se tão
rapidamente que foi necessária nova contratação de serviços,
por outra empreiteira, para realização de ‘operação tapa-bura-
cos’ já no ano de 2007, logo após o término do asfaltamento pela
Mello Azevedo”.

Antônio do Carmo Neto era conhecido como Tunico da
Bruma. Foi eleito por três vezes para o cargo de prefeito de Bru-
madinho. Em 2008, teve o mandato cassado pelo Judiciário, por
irregularidade em outra contratação pública. Morreu em 28 de
Julho de 2013.

ASegunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais referendou (31/03/2016) a decisão do con-
selheiro substituto Hamilton Coelho, que suspendeu a

Concorrência Pública nº 04/2015, da BHTRANS (Empresa de
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte), que tinha a finalidade
de contratar uma empresa para a realização dos serviços de im-
plantação e manutenção de controladores de semáforos. O cer-
tame estava marcado para o dia 23 de março e a decisão do
conselheiro foi motivada por uma denúncia apresentada pela
empresa Sinetec Empreendimentos e Tecnologia Ltda.

A empresa denunciante listou 12 supostas irregularidades,
algumas delas relativas à insuficiência do projeto básico. Em seu
parecer, o relator do processo entendeu que faltaram “informa-
ções suficientemente precisas sobre o objeto licitado, carecendo
o projeto básico de dados que subsidiem a segura formulação
de propostas de preço”. Em seu voto, o relator Hamilton Coelho
citou outros pontos da análise técnica que embasam a decisão
pela suspensão.

O Tribunal decidiu, ainda, anexar ao processo principal (nº
977.528) duas outras denúncias relativas ao mesmo edital. Os

gestores responsáveis pelo procedimento foram intimados a
comprovar o cumprimento da decisão em até cinco dias.

Coincidentemente, a Câmara tomou na mesma sessão uma
decisão diferente relativa a outro processo de origem seme-
lhante, ao recusar o pedido de um recurso (agravo) formulado
pela mesma empresa denunciante. A Sinetec solicitou a revisão
de uma decisão do TCEMG, que havia autorizado a continuidade
da Concorrência nº 10/2015, da mesma BHTRANS, no processo
de Denúncia nº 969.487.

A denunciante alegou prejuízos relacionados a prazos pre-
vistos no procedimento licitatório, mas o conselheiro substituto
Hamilton Coelho analisou o edital e entendeu que as exigências
legais haviam sido obedecidas. Seu voto foi aprovado por una-
nimidade. Os responsáveis pela licitação foram notificados atra-
vés do DOC – Diário Oficial de Contas, que é o principal
instrumento de publicações do TCEMG e pode ser lido ou co-
piado no Portal do TCE (www.tce.mg.gov.br), na internet.

Conselheiro Substituto
Hamilton Coelho,
relator do processo

Foto: “Serra do Curral vista de dentro do Parque das Mangabeiras”. Eduardo Elias Camponez. Alguns direitos reservados. Material publicado em
Flickr, sob licença Creative Commons Atribuição 2.0 Genérica (permite compartilhamento e adaptações). Disponível em https://fic.kr/p/GEa6F
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Presidente do TCEMG toma posse
para segundomandato à frente do IRB

Asolenidade de posse da diretoria do Instituto Rui Bar-
bosa (IRB) foi realizada na tarde do dia 3 de março de
2016, no Auditório Ministro Pereira Lira do TCU, em

Brasília. Participaram da cerimônia o procurador-geral do
Ministério Público junto ao TCEMG, Daniel de Carvalho Gui-
marães, os conselheiros do TCEMG, Cláudio Terrão, Wander-
ley Ávila, José Alves Viana e Gilberto Diniz, além de um
número expressivo de presidentes e conselheiros de todos
os estados brasileiros.

O Instituto Rui Barbosa (IRB) apoia e promove iniciativas
que favoreçam aprendizados de novos modelos de políticas
públicas. O principal objetivo do IRB é investigar a organi-
zação, os métodos e os procedimentos de controles externo
e interno para promover o desenvolvimento dos serviços
prestados nos tribunais de contas de todo o Brasil.

Simbolizando o trabalho de parceria realizado, pela pri-
meira vez a posse da diretoria do Instituto Rui Barbosa (IRB)
foi em conjunto com as das novas diretorias da Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), da Associa-
ção Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abra-
com) e da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros
Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon). Assumiram,
como presidentes, os conselheiros Sebastião Helvecio
(TCEMG), Valdecir Pascoal (TCEPE), Thiers Montebello (TCM-
RJ) e o ministro substituto Marcos Bemquerer (TCU), res-
pectivamente.

Sebastião Helvecio foi reeleito ao cargo em assembleia
geral do IRB, realizada durante o XVIII Congresso Nacional
dos Tribunais de Contas, em Recife, em dezembro de 2015.

O ministro da Educação, Aluízio Mercadante; o ministro
do Planejamento, Valdir Simão; o ministro da Controlado-
ria-Geral da União (CGU), Luiz Navarro de Brito; o ministro
do Supremo Tribunal de Justiça, Geraldo Og Marques Fer-
nandes; o presidente do TCU, Aroldo Cedraz e os ministros
do TCU Augusto Nardes e Benjamim Zymler compareceram
à cerimônia. Também compareceram os procuradores do
Ministério Público de Contas junto ao TCU, Paulo Bugarim e
Júlio Marcelo; o presidente do Serviço de Apoio às Peque-
nas e Médias Empresas (Sebrae), Afif Domingos; o diretor
de políticas públicas do Sebrae, Bruno Quick; os deputados
federais Tadeu Alencar e Mendonça Filho, e o presidente da
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CNMM),
Tadeu Carneiro.

II Congresso Internacional de
Controle e Políticas Públicas

Segundo o presidente Sebastião Helvecio, em novem-
bro de 2016, durante o II Congresso Internacional de Con-
trole e Políticas Públicas, o IRB entregará à sociedade
acadêmica dois produtos “significativos e vigorosos” do con-
trole externo, que são os índices de Governança Pública
(IGG) e de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM).

O presidente do TCEMG, Sebastião Helvecio, foi reeleito ao cargo de presidente do IRB em assembleia geral da instituição

Índice de Efetividade da GestãoMunicipal (IEGM)
“O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) é

um indicador implantado para medir a qualidade dos gas-
tos e investimentos realizados nos municípios, cuja adesão
é vital para que seja consolidado um retrato das adminis-
trações municipais no que se refere à avaliação dos serviços
públicos. Sua composição é um grande esforço tanto do Tri-
bunal de Contas quanto dos gestores públicos e deve se-
guir no sentido de favorecer a sociedade, possibilitando a
melhoria da qualidade dos serviços e, consequentemente,
de vida das pessoas”, destacou o presidente.

Para ele, a contribuição do TCE paulista é “fantástica”
e vai ao encontro dos propósitos do IRB. Ele anunciou que
o Instituto criará grupo de trabalho responsável pela
composição do Índice de Efetividade da Gestão Munici-
pal (IEGM), em parceria com cada um dos tribunais de
contas do Brasil.

O presidente apontou o enfrentamento da gestão
como um desafio para cada Tribunal de Contas neste ano
de 2016, primeiramente, mediante o Índice de Governança
Pública (IGG), depois com a composição do Índice de Efeti-

vidade da Gestão Municipal (IEGM).“Consolidaremos os ín-
dices de cada Estado do Brasil, o que possibilitará conhe-
cer o Brasil e possibilitará ao Brasil conhecer o trabalho dos
tribunais de contas”, comemorou.

“Neste ano de eleição, cada Tribunal de Contas poderá
entregar ao prefeito eleito os resultados do seu município.
A experiência com o Índice de Governança Pública (IGG) foi
muito promissora. Participaram 29 tribunais de contas sob
a coordenação do Instituto Rui Barbosa – IRB”, destacou.

Ao finalizar os trabalhos, o presidente relembrou o que
disse o economista do Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT) Daron Acemoglu, quando esteve no Con-
gresso Internacional em Belo Horizonte, em 2015. “O
caminho a seguir em direção às instituições inclusivas é o
fortalecimento da mídia, do Judiciário e dos órgãos de con-
trole. Não é um processo fácil, mas precisa ser construído.
Quanto mais o cidadão perceber que as instituições estão
trabalhando com independência, que não vem natural-
mente de um crescimento econômico extrativista, mais con-
fiança essas instituições terão da sociedade”, parafraseou.

ASSEMBLEIA GERAL DO IRB

Primeira Assembleia Geral do IRB de 2016
A primeira Assembleia Geral do IRB em 2016, com a nova

diretoria já empossada, foi realizada no dia 4 de março, no Tri-
bunal de Contas da União (TCU), com presidentes e conse-
lheiros dos tribunais de contas brasileiros.

O presidente Sebastião Helvecio submeteu à aprovação
da Plenária a pauta publicada anteriormente e as contas de
2015 foram aprovadas sem nenhuma restrição, depois da
apresentação do resumo financeiro e leitura do parecer do
Conselho Fiscal pelo Conselheiro do TCEMG, José Alves Viana.

Comprometido com a missão institucio-
nal do IRB que diz respeito à disseminação
do conhecimento, Sebastião Helvecio anun-
ciou as principais atividades programadas
para 2016: (1) I Congresso de Contas Públi-
cas, em abril de 2016, na Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo, em parceria com
a Fundação Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (FIPE) e a Faculdade de Direito da USP; (2)
II Congresso Internacional de Controle e
Políticas Públicas, em novembro de 2016,
em Cuiabá-MT; (3) Encontros nacionais te-
máticos (região Norte, Pará/tema Saúde;
Nordeste, Ceará/tema Federalismo; Centro-
Oeste, a definir; Sudeste, a definir; Sul, a
definir); (4). Continuidade das Jornadas Cien-
tíficas (Regulação no acesso à saúde/TCE e
TCM do Rio de Janeiro; Despesas com pes-
soal: impacto nos entes federativos/TCEAC;

Índice Geral de Governança/TCEPI), além dos produtos a
serem elaborados como a harmonização das normas de au-
ditoria, conforme a Intosai, níveis 3 e 4, para homologação
pelo IRB e publicação das Normas Brasileiras de Auditoria
do Setor Público − NBASP; auditorias financeiras com par-
ticipação do Controle Interno; e o Índice de Efetividade da
Gestão Municipal, idealizado pelo TCESP, cuja metodologia
o IRB pretende levar a todos os tribunais de contas, alcan-
çando os 5.570 municípios.

A nova diretoria do IRB se reuniu na primeira assembleia de 2016



revista contas de minas - 2016 ano 2 nº 1824 revista contas de minas - 2016 ano 2 nº 18 25

Encontro reforça importância das auditorias
coordenadas entre tribunais de contas

Opresidente do TCEMG, Sebastião Helvecio (à dir.) ao lado do presidente da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal;
do presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz e doministro do TCU, João Augusto Nardes

Presidentes e conselheiros dos tribunais de contas brasi-
leiros, secretários-gerais do Tribunal de Contas da União
(TCU) e técnicos de diversos tribunais de contas reuni-

ram-se para discussão sobre a importância das auditorias
coordenadas, no dia 3 de março de 2016, no Auditório Mi-
nistro Pereira Lira do TCU. Foram apresentados trabalhos em
andamento e ações planejadas para 2016 e 2017.

As auditorias coordenadas, realizadas com base em pla-
nejamento conjunto, têm sido estabelecidas, desde 2012,
por acordo de cooperação técnica assinado entre o Tribunal
de Contas da União (TCU), Instituto Rui Barbosa (IRB) e Asso-
ciação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), com
a adesão dos tribunais de contas dos estados e tribunais de
contas dos municípios, e representam importante estratégia
de atuação do controle externo brasileiro. A execução dos
planos de trabalho estabelecidos se dá conforme os padrões
internacionais de auditoria operacional, de conformidade e
financeira, da Organização Internacional de Entidades Fisca-
lizadoras Superiores (Intosai).

A mesa de honra desta reunião foi composta pelo presi-
dente do TCU, ministro Haroldo Cedraz; o ministro do TCU,
João Augusto Nardes; o presidente do IRB e do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Sebastião Hel-

vecio e o presidente da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal.
As principais diretrizes apontadas pelos representantes das
instituições que estão à frente desta proposta de fiscalização
são o compromisso de trabalho conjunto para o fortaleci-
mento do controle externo e para a melhoria das políticas
públicas; e a integração e convergência do controle externo
no Brasil e na América Latina.

O presidente Sebastião Helvecio, que também recepcio-
nou o público presente, disse que tinha como objetivo, na-
quela reunião, apontar dois trabalhos que considera
“seminais e magistrais” para os estudos sobre governança. O
primeiro é o livro escrito por Adolf Berle e Gardiner Means,
intitulado: “A corporação moderna e a propriedade privada”,
acerca da estrutura e dos conflitos de interesse na alta gestão
das empresas. Publicado em 1932, é considerado, segundo
o presidente, um marco inicial em governança corporativa.

O segundo destaque, indicado pelo presidente, é o livro
“Teoria da Firma: comportamento gerencial”, de Michael C.
Jensen, professor de Harvard, e de William H. Meckling, da
Universidade de Rochester, publicado em 1976, que
aponta, na estrutura estudada, a distinção entre o principal
e o agente. Em correlação, afirma o presidente do IRB, “na
administração pública o principal é o cidadão e o agente

somos nós, os gestores e servidores públicos. O que se vê,
às vezes, em nossas instituições, é o agente ter uma ten-
dência a agir de forma a maximizar seus próprios benefí-
cios, maiores salários, maior estabilidade no emprego,
agindo em interesse próprio e não para melhorar a gestão
em atendimento ao cidadão”, afirmou o presidente. “Gover-
nança é muito diferente de gestão. A governança se baseia
nos mecanismos da liderança, da estratégia e do controle,
para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão que
é o processo geral da tomada de decisão para planejar, exe-
cutar, controlar e agir”, frisou.

Os ministros relatores do TCU, Vital do Rego, Ana Arraes,
Bruno Dantas e Augusto Nardes apresentaram trabalhos
sobre, respectivamente, regimes próprios de previdência,
qualidade e disponibilidade das instalações escolares de en-
sino fundamental, levantamento de governança e gestão da
saúde estadual e municipal e levantamento nacional de go-
vernança. O ministro Nardes apresentou o retrato da situa-
ção da governança nos entes públicos do Brasil, ressaltando
que o Índice de Governança Pública (IGP), que analisou três
pilares − liderança, estratégia e controle −, é “baliza impor-
tante para o aumento da efetividade das ações governa-
mentais ao subsidiar gestores e avaliações de risco”.

De acordo com o ministro, o trabalho final é fruto da par-
ticipação de 29 tribunais de contas brasileiros, dentre os 34,
sob a coordenação do Instituto Rui Barbosa – IRB, quando
foram coletadas informações junto a 8.170 organizações da
administração pública e consideradas válidas para o estudo
7.770. Os resultados obtidos revelaram, de forma geral, baixa
capacidade em praticamente todos os controles e práticas su-
geridos nos modelos de autoavaliação de governança pública.

Continuidade dos trabalhos
No dia 4 de março de 2016, técnicos representantes dos

tribunais de contas se reuniram para discutir a melhoria do
apoio institucional ao processo de auditoria coordenada, dos
processos de seleção dos temas de auditoria e também do
planejamento e da execução da auditoria coordenada; de-
senvolvimento de cronograma dos trabalhos e dos proces-
sos de deliberação; monitoramentos dos acórdãos e
acompanhamento contínuo dos resultados das auditorias.
Do Tribunal de Contas mineiro, participaram a diretora do
Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Infor-
mações Estratégicas (Suricato), Jacqueline Soares Gervásio
de Paula e o diretor de Engenharia e Perícia e Matérias Espe-
ciais, Luiz Henrique Starling Lopes.

MEC eMinistério do Planejamento firmam
acordos paramonitoramento de ações

Dois termos de cooperação foram firmados, no dia
3 de março de 2016, pelo TCU, IRB e Atricon com o Mi-
nistério da Educação (MEC) / Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE) e com o Ministério do
Planejamento/CGU para o monitoramento das ações do
Plano Nacional de Educação e da Lei de Transparência.
Na oportunidade, o ministro Aluízio Mercadante repre-
sentou o Ministério da Educação (MEC); o ministro Val-
dir Simão, o Ministério do Planejamento; o ministro Luiz
Navarro, a Controladoria Geral da União (CGU); e o dire-
tor Antônio Idilvan Alencar o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE).

Tribunais de contas dos estados e municípios ade-
riram aos acordos de cooperação que preveem, na área
da educação, a sanção de gestores públicos que não se
comprometerem com as ações dos planos, a padroni-
zação da metodologia de fiscalização e o estímulo à
transparência em relação aos recursos investidos em
educação, entre outras ações.

Na área do planejamento, os acordos preveem a
adesão à Rede do Sistema de Convênios e Contratos de

Repasse do Governo Federal (Rede Siconv), que moni-
tora e suspende repasses de recursos da União a esta-
dos e municípios com irregularidades referentes à Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) em decorrência da ce-
lebração de convênios, acordos, ajustes ou outros ins-
trumentos similares (transferências voluntárias). A Rede
possibilita, ainda, o acompanhamento da sociedade,
em tempo real, de informações sobre a execução orça-
mentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso
público.

O presidente Sebastião Helvecio enfatizou a impor-
tância dessa parceria, dizendo que aproveitaria a oca-
sião para “rimar a palavra cooperação com a palavra
federação a fim de afirmar que, no Brasil, não há um tri-
bunal de contas nacional e outros subnacionais; temos,
sim, o sistema tribunais de contas que fortalece a
nação”. Finalizando, citou a frase dita há quase um sé-
culo por Louis Brandeis, ex-juiz da Suprema Corte ame-
ricana, “o melhor desinfetante é a luz do sol”,
referindo-se à necessidade de se colocar o sol sobre as
contas públicas.
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Extrapauta

Servidores da Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da
Macrogestão de Belo Horizonte - CFAMGBH participaram,
em 31/03/2016, do Seminário de Lançamento do Plano

Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em
Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos da Constru-
ção Civil e Volumosos (RCCV) e da 4ª Rodada de Estudos Me-
tropolitanos.

O seminário foi realizado pela Agência de Desenvolvi-
mento da Região
Metropolitana de
Belo Horizonte
(ARMBH), para di-
vulgação do Pla-
no que vem
sendo elaborado
desde o início de
2014.

A 4ª Rodada teve como tema “Gestão em Rede e Inovação”
e como principais objetivos apresentar a gestão em rede como
um modelo de governança, expor essa gestão como uma es-
tratégia de desenvolvimento para os municípios, além de apre-
sentar casos e modelagens de soluções aplicadas a políticas
públicas em rede. Os encontros promovidos por meio das ro-
dadas têm a finalidade de promover o progresso de um diálogo
participativo sobre temas de gestão de interesse comum e per-

mitir a troca de
e x p e r i ê n c i a s
entre os gestores
dos municípios
da Região Me-
tropolitana, da
sociedade civil
e iniciativa pri-
vada.

O autor explicou que a tese tem como objetos o Estado,
a Soberania e o novo conceito de Defesa Cultural

Servidor do Tribunal recebe título de
doutor em Filosofia do Direito pela UFMG

TCEMG participa de Lançamento

Oservidor do TCEMG Paulo Roberto Cardoso foi aprovado,
por unanimidade, em sua defesa de tese de doutorado, rea-
lizada no dia 31 de março, na Faculdade de Direito da

UFMG. O trabalho acadêmico - intitulado Diatética Cultural: Es-
tado, Soberania e Defesa Cultural – foi avaliado por cinco docentes.
Integraram a banca os professores da UFMG Joaquim Carlos Sal-

gado, orientador da tese, José Luiz Borges Horta e Ricardo Salgado.
Também participaram da avaliação os professores José Ambrósio
Magalhães, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e Nuno
Santos Coelho, da Universidade de São Paulo (USP). Estiveram pre-
sentes na solenidade o conselheiro do TCEMG Gilberto Diniz e os
servidores Cristiano Alkmin, Eduardo Carone Júnior e Geraldo Cus-
tódio da Silva.

De acordo com Paulo Roberto Cardoso, a rara palavra usada no
título, diatética, tem a mesma raiz grega do conhecido termo die-
tético. O significado etimológico, de cura sem necessidade de uma
operação, ganha sentido contemporâneo ao se referir a estraté-
gias de vitória que dispensam a luta. O autor explicou que a tese,
desenvolvida sobre uma pesquisa iniciada durante o mestrado
(defendido em 2011), tem como objetos o Estado, a Soberania e o
novo conceito de Defesa Cultural,“dentro do contexto de choque
de civilizações e guerras culturais que caracteriza o século XXI”,
completou. A abordagem traz, como informou Cardoso, conheci-
mentos inovadores na área de Geodireito e Constitucionalismo Es-
tratégico,“que objetivam estudos comparados em Direito, a partir
das correntes e teorias geopolíticas e geoestratégicas”.

PLANO METROPOLITANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

Representantes do Tribunal de Contas no Lançamento do PlanoMetropolitano deGestão Integrada de Resíduos




