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Editorial

APolítica de Fiscalização Integrada – Suricato, mais uma vez,
foi reconhecida nacionalmente, agora pelo Prêmio Inno-
vare, em sua 13ª edição, que escolheu a prática Fiscalização

integrada paramelhoria das compras públicas do TCEMG para ho-
menagem especial entre 61 trabalhos selecionados somente na
categoria Tribunais. No TCEMG, o acesso, inédito no país e em
tempo real, à base de notas fiscais eletrônicas do Estado e o seu
cruzamento com outras bases possibilitam a produção de infor-
mações estratégicas para identificação de situações sensíveis ao
controle tanto dos gastos quanto da receita e, ainda, para avalia-
ção dos resultados das políticas públicas.

Outro produto que o TCE Minas entregou à sociedade mi-
neira é o Índice de Eficiência da Gestão Municipal (IEGM), em sua
segunda edição. Em Juiz de Fora, durante o Encontro Técnico
com os Municípios, o Presidente Sebastião Helvecio explicou que
o IEGM é um marco histórico para Minas Gerais, pois a apresen-
tação anual dos resultados apurados pelo TCE permite a medição
da qualidade dos gastos e investimentos realizados em cada um
dos 853 municípios mineiros, além do acompanhamento de po-
líticas públicas, em análises por índice componente e por re-
giões, resguardando as diferenças entre os jurisdicionados. Cada
prefeito eleito, na Zona da Mata, Doce, Jequitinhonha e Mucuri,
recebeu um pencard com as informações do IEGM do município
que representa.

Os encontros técnicos do TCEMG, cujo tema de 2016 éGover-
nança e Gestão para Prefeitos e Vereadores Eleitos, previstos tam-
bém para Araxá e Belo Horizonte – atendendo o Alto Paranaíba,
Centro Oeste, Noroeste, Sul e, depois, Central e Norte − objeti-
vam principalmente a capacitação contínua dos agentes públi-
cos de Minas Gerais, promovendo a interação com a sociedade e
intensificando o papel pedagógico e preventivo do Tribunal.

Orientação e inteligência
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Capa: O Suricato é uma prática de fiscalização
com cruzamentos de dados do TCEMG

que foi batizada com o mesmo nome
de um animal de natureza vigilante
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Como funciona o Suricato?
O Suricato é uma diretoria técnica que, dentro do conceito

de fiscalização integrada, tem em sua estrutura atual, definida
pela gestão do presidente Sebastião Helvecio, quatro assessorias
temáticas que representam as matérias de interesse do controle
e que seguem a divisão das diretorias técnicas no organograma
da Casa, quais sejam, o Controle Externo do Estado, Municípios,
Atos de Pessoal, Engenharia e Pericia e Matérias Especiais. A di-
retoria do Suricato e os assessores temáticos trabalham em con-
junto com a equipe da unidade, que possui formação
multidisciplinar e o conhecimento instrumental para a manipu-
lação dos dados dos sistemas de informação. Com esta estru-
tura, o Suricato tem por missão produzir informações
estratégicas de forma sistematizada para subsidiar o Tribunal
nas tomadas de decisão, visando tornar o controle externo mais
eficiente, consistente e contemporâneo ao ato fiscalizado.

Comovocês fazempara organizar os inúmeros dados arma-
zenados pelo Suricato?

O Suricato trabalha para a produção de informações estra-
tégicas destinadas a auxiliar o planejamento das ações do con-

trole externo, como também na produção de relatórios internos
que objetivam potencializar ações pontuais do Tribunal de Con-
tas. Desta forma, o conhecimento dos analistas do Suricato no
desenvolvimento de metodologias de análise de dados aliado
à utilização de ferramentas tecnológicas para o acompanha-
mento e cruzamento de dados estruturados, sejam aqueles ob-
tidos por meio de acordos de cooperação ou enviados por meio
de sistema de informação construído pelo Tribunal ou por ór-
gãos parceiros, possibilitam à nossa unidade elaborar, em con-
junto com a Diretoria de Tecnologia da Informação, malhas
eletrônicas de fiscalização e relatórios técnicos. A primeira malha

construída pelo Suricato foi a de compras públicas de medica-
mentos. A partir de 2013, o Tribunal vem autuando processos
referentes à compra de medicamentos por órgãos e entidades
estaduais e municipais acima da tabela Anvisa. Com a chegada
ao Suricato dos assessores temáticos, outros objetos de fiscali-
zação foram selecionados aumentando, assim, a diversidade das
malhas eletrônicas construídas.

OqueoSuricato representahojepara cada cidadãomineiro?
O Tribunal de Contas estampa como missão em seu mapa

estratégico exercer o controle da gestão pública de forma efi-
ciente, eficaz e efetiva em benefício da sociedade. Nesse sen-
tido, o Suricato trabalha para cumprir esta missão. Ações de
controle bem planejadas, assertivas e oportunas podem retor-
nar na prestação de serviços que atendam as necessidades da
população, combater o desperdício de recursos públicos, pro-
mover o desenvolvimento local e fomentar a transparência das
informações de interesse da sociedade. O cidadão deve perce-
ber o Tribunal de Contas como instrumento de cidadania.

Oqueosmais de trêsmil jurisdicionados devemsaber sobre
o Suricato?

Que o TCEMG tem investido na modernização de seus pro-
cessos de trabalho e de infraestrutura para garantir a agilidade
e qualidade do controle externo. A unidade de informação es-
tratégica (Suricato) trabalha para potencializar a fiscalização e
conhecer melhor os jurisdicionados do Tribunal de Contas, per-
mitindo uma visão do conjunto ou da realidade dos órgãos e en-
tidades públicas. Nesse aspecto do conhecimento, o gestor
público deve saber, por outro lado, que estas duas formas de ver
a gestão pública possibilitarão ao TCEMG fornecer subsídios para
uma gestão eficiente e, até mesmo, contribuir para o aprimora-
mento de práticas do setor público.

Em que o Suricato avançou nesses últimos dois anos?
A implantação da unidade Suricato e da política de fiscali-

zação integrada teve início no ano de 2011 sob a liderança do
conselheiro Sebastião Helvecio e com o apoio dos demais con-
selheiros, conselheiros substitutos e procuradores. Nesses dois

Entrevista
Onovo modelo de ação dos tribunais de contas brasileiros é a fiscalização integrada, com

uso de tecnologia da informação. O TCEMG foi pioneiro no desenvolvimento desta inova-
ção, que hoje representa a esperança dos cidadãos para a eficiência das instituições de

controle externo. O amadurecimento dessa prática permitiu que os recursos humanos e mate-
riais envolvidos se estruturassem em uma diretoria da Casa. Nesta edição, entrevistamos Jacque-
line Soares Gervásio Vianna de Paula, responsável pelo Suricato, que dirige este trabalho para que
o Tribunal de Contas seja, cada vez mais, um instrumento de cidadania.

“ “
“ “Ações de controle bem planejadas,

assertivas e oportunas podem retornar na
prestação de serviços que atendam às

necessidades da população, combater o
desperdício de recursos públicos, promover

o desenvolvimento local e fomentar a
transparência das informações

de interesse da sociedade

Controle concomitante e proativo

Jacqueline Soares GervásioVianna de Paula
Diretora do Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas (Suricato)

O caminho natural do Suricato é que a
unidade aprimore seus procedimentos

para subsidiar o planejamento das
ações de fiscalização e exercer o
controle concomitante e proativo

últimos anos, os avanços em termos de estrutura e métodos de
trabalho foram notórios. A unidade transformou-se em uma di-
retoria com assessores temáticos, as bases de dados foram am-
pliadas, assim como o uso de ferramentas tecnológicas e
recursos gráficos que melhoram a visualização dos temas de in-
teresse do controle. Nesse aspecto, não podemos deixar de res-
saltar a valiosa e exitosa parceria do Suricato com a Diretoria de
Tecnologia da Informação do Tribunal. A malha eletrônica de fis-
calização de compra pública de medicamentos foi aprimorada e
outras estão sendo desenvolvidas. As ações propostas pelo Su-
ricato e executadas pelas diretorias técnicas confirmaram a as-
sertividade do levantamento de informações e do cruzamento
de dados. Por fim, podemos eleger dois importantes aconteci-
mentos que esses avanços possibilitaram: o primeiro é que o Su-
ricato foi reconhecido como centro de excelência no âmbito do
Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC e
que está entre as 16 boas práticas identificadas pela Atricon; a
segunda foi a indicação para a disputa pelo primeiro lugar na-
cional do Prêmio Innovare – valorizando o melhor da Justiça
com o trabalho “Prática Suricato – fiscalização integrada para
melhoria das compras públicas”, cuja premiação será no dia seis
de dezembro no Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

Quais são os próximos passos da gestão do Suricato?
A partir dos pilares construídos pelo Suricato, o caminho na-

tural é que a unidade aprimore seus procedimentos para subsi-
diar o planejamento das ações de fiscalização e exercer o
controle concomitante e proativo. A construção do Centro Tec-
nológico possibilitará ao Suricato a estrutura física e organiza-
cional necessária para o desenvolvimento de suas atividades,
em especial a inovação no uso de painéis de bordo (dashboards)
em um ambiente preparado, como a Sala de Situação, além da
implantação de um laboratório de tecnologia da informação
dentro do Suricato.
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A“Prática Suricato – fiscalização integrada para melhoria das
compras públicas” do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG) recebeu no dia 6 de dezembro de

2016, no Salão Branco do SupremoTribunal Federal (STF) em Bra-
sília, homenagem especial das mãos do ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça, Mauro Campbell Marques.

A diretora-geral, Raquel Simões, recebeu a placa de homena-
gem pela colocação na final do Prêmio Innovare, que contou com
61 inscritos na categoria“Tribunal”.

A cerimônia contou com a presença da presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF) e, também, presidente do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia. Além dela,
diversas autoridades estavam presentes, entre ministros dos tri-
bunais superiores e do poder Executivo, representantes da ma-
gistratura, advocacia e entidades de classe.

O primeiro colocado na categoria“Tribunal”do Prêmio Inno-
vare foi o projeto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “Triagem
Parametrizada com Automação de Minutas”. Foram 12 finalistas
e, ao todo, 482 inscritos na 13ª edição do Innovare.

O Innovare é a mais importante premiação da Justiça brasi-
leira, valorizando práticas transformadoras, criativas, inéditas e de

alcance social. Pesquisadores do Instituto Datafolha e consulto-
res especializados do Innovare visitaram todos os concorrentes
para conhecer e validar cada prática inscrita, e, nesteTribunal, a vi-
sita se deu no último dia 12 de julho.

A Comissão julgadora foi composta por ministros do Su-
premoTribunal Federal (STF), do SuperiorTribunal de Justiça (STJ),

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Superior do Trabalho
(TST); pelo procurador-geral da República, por uma juíza federal,
por defensores públicos, um promotor de justiça do Estado de
São Paulo e um membro da administração do Grupo Globo, que
apoia o Prêmio.

Carlos Ayres Britto, presidente do Conselho Superior do Insti-
tuto Innovare, explicou que o slogan utilizado para esta 13ª edição
do Prêmio“Valorizando o melhor da Justiça”serve para“reafirmar
o compromisso institucional do Instituto Innovare com o aperfei-
çoamento do sistema de Justiça”.

Suricato − fiscalização integrada para
melhoria das compras públicas

A prática“Suricato − fiscalização integrada para melhoria das
compras públicas”do Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais (TCEMG) foi inscrita, em maio de 2016, no Prêmio Innovare,
sob a autoria do Presidente Sebastião Helvecio Ramos de Castro
e da servidora Raquel de Oliveira Miranda Simões com a seguinte
justificativa: “O Suricato - cuja finalidade é produzir informações
estratégicas para identificação de situações sensíveis ao controle
dos gastos e para avaliação de políticas públicas, subsidiando a

tomada de decisão, de modo a conferir mais assertividade, racio-
nalidade e tempestividade às ações do TCEMG − ajuda a identifi-
car “o quê”, “quando” e “onde” fiscalizar, preventiva e
concomitantemente, num montante de R$130 bilhões/ano, 3.352
jurisdicionados, em extensão territorial de 586.519,727 km². A sua
principal inovação consiste em dar utilidade ao grande volume
de dados e informações enviados periodicamente pelos jurisdi-
cionados por força de determinação legal/constitucional e dis-
ponibilizados por entidades parceiras e outras.

No TCEMG, o acesso inédito e em tempo real à base de notas
fiscais eletrônicas do Estado e o seu cruzamento com outras bases
possibilitaram o desenvolvimento, dentre outros, de duas práti-
cas aqui destacadas: 1) malhas eletrônicas de fiscalização de aqui-
sição de medicamentos por órgãos públicos; 2) mapeamento das
compras públicas para acompanhamento da política de promo-
ção do desenvolvimento local e sustentável, preconizada na Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa.”

O acompanhamento das compras públicas pode ser realizado
em tempo real, o que propicia uma fiscalização preventiva, mais
eficaz, transparente e concomitante com as ações dos governos,
evitando o desperdício e combatendo a corrupção.

A Política Suricato conquista
2º lugar do Prêmio Innovare 2016

Presidente Sebastião Helvecio, a Diretora-Geral Raquel Simões e a equipe do Suricato

A Diretora-Geral Raquel Simões recebeu a homenagem
emnome do Tribunal de Contas deMinas Gerais

O desenvolvimento de conceito inovador no âmbito do
controle externo, a partir da utilização de ferramentas e me-
todologias de big data; a seleção dos jurisdicionados, con-
forme o enquadramento destes nas regras definidas pelo
Suricato, de forma assertiva; e a obtenção dos documentos
fiscais probantes na fase inicial permitiram a instrução mais
célere dos processos.

A potencialização do uso dos dados armazenados pelo
TCEMG e a realização de cruzamentos desses dados entre di-

versas fontes, possibilitando a produção de informações es-
tratégicas, o que contribuiu para promover a mudança no pa-
radigma do controle, na medida em que as informações e o
conhecimento produzidos a serviço da área finalística do Tri-
bunal resultaram em ações oportunas, assertivas e contem-
porânea aos atos fiscalizados.

A autuação inicial de 24 (vinte e quatro) representações
originárias da Unidade Técnica para responsabilização dos or-
denadores das despesas, em processos que objetivam a re-
cuperação de R$1.442.835,62 (2013) e R$1.420.166,57 (2014).
Destaca-se como importante avanço a devolução por forne-
cedor particular à administração pública no montante de
R$112.079,00 por venda acima do valor permitido.

Em relação ao acompanhamento das políticas públicas
de fomento ao desenvolvimento local, em parceria com o Se-
brae, o mapeamento das compras públicas no Estado de
Minas com os preços efetivamente praticados no mercado e
não com aqueles declarados, a partir do uso de bases de
dados qualificadas, como a NFe, cruzadas com outras bases,
o que proporcionou alavancagem nas vendas dos micro e pe-
quenos empresários para a administração pública, fomen-
tando a economia local em cumprimento ao disposto na Lei
123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 139, de 10/11/2011. No
exercício de 2014 em relação a 2013, houve incremento de
60% no total das compras da administração pública de micro
e pequenas empresas, sediadas em Minas, representando 901
milhões.

A edição do Decreto n. 46.508/2014 − que altera o Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), per-
mitindo que empresas mineiras participem de licitações
públicas em igualdade de condições com empresas de outros
estados − resultou da atuação deste TCEMG e injetou na eco-
nomia mineira, em 2013, o valor de 3 bilhões de reais.

Alguns dos resultados da implantação da
Política de Fiscalização Integrada − Suricato



PresidentedoTCE revela índice
dagestãomunicipal para

prefeitos eleitos emJuizdeFora

Emsua palestra, o presidente Sebastião Helvecio anunciou
que, emmédia, as prefeiturasmineiras têm um IEGM de 50,2%

ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS

OTribunal de Contas realizou a abertura do
Encontro Técnico TCEMG e os Municípios,
no dia sete de novembro, em Juiz de Fora

(na Zona da Mata mineira), com a presença de 980
participantes, dentre eles 90 delegações de prefeitos elei-

tos, vindos também das regiões Sul, Campo das Vertentes,
e vales do Rio Doce, Mucuri e Baixo Jequitinhonha. Nesse
dia, cada prefeito eleito presente ou representante rece-
beu das mãos do presidente Sebastião Helvecio um pen-
card com as informações reveladas na apuração do Índice
de Eficiência da Gestão Municipal (IEGM) para cada um dos
853 municípios.

Os índices traduzem a situação da gestão dessas cida-
des nas áreas de educação, saúde, planejamento, finanças,
meio ambiente, defesa civil, e tecnologia da informação,
no ano de 2015. Em média, as prefeituras mineiras têm um
IEGM de 50,2% em todas as sete dimensões. Nenhum mu-
nicípio foi classificado como Altamente Efetivo (A). Um foi
identificado como Muito Efetivo (B+) e 99 como Efetivos
(B). Outros 350 estão Em Fase de Adequação (C+) e 399 têm
Baixo Nível de Adequação (C). Quatro descumpriram a de-
terminação de responder o questionário do IEGM.
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Diálogo
O evento também contou com a palestra magna do presi-

dente do Tribunal de Contas, com o tema Governança e Eficiên-
cia. Diante de um público composto, em sua maior parte, pela
classe política e seus colaboradores mais próximos, o conse-
lheiro Sebastião Helvecio ressaltou a legitimidade dos escolhi-
dos pelo voto popular para direcionar os governos municipais e
os exortou à “coragem cívica” de fazer escolhas, mesmo diante
de orçamentos públicos inflexíveis, que chamou de “corporifi-
cados”, por estarem, em sua análise, dominados pelas corpora-
ções. Para ilustrar, ele citou que a arrecadação tributária do
Estado de Minas Gerais em 2015 foi de R$ 51 bilhões, enquanto
a despesa com pagamento de servidores ativos e inativos foi de
R$ 50,6 bilhões. Ele lembrou também que o poder discricionário
dos gestores é, em média, de 6,1% do orçamento.

Numa transmissão de experiências, o presidente Sebastião
Helvecio alertou sobre outros grandes desafios da administra-
ção pública. Ao lado das folhas de pagamento, ele chamou a
atenção para a responsabilidade de gerir fundos previdenciá-
rios próprios dos servidores e para o endividamento excessivo.
Diante de situações que os eleitos considerarem injustas, o con-
selheiro receitou a inovação e consulta de outras opiniões para
que não desistam diante de pareceres técnicos que criem obs-
táculos. “A decisão final é do político, ele chegou lá por um pro-
cesso dificílimo. O mandato é sagrado e a maior invenção do
homem é a democracia. Hoje ela é frágil justamente porque as
expectativas em torno dela são
muito grandes, como se fosse
possível fazer tudo para
todos”, defendeu.

Para o prefeito
reeleito de Juiz
de Fora, Bruno
Siqueira, o TCEMG
é um parceiro
dos gestores
municipais

Metade do potencial
A gestão média da prefeituras, em Minas Gerais, atingiu o
índice de efetividade de 52% (faixa C+, em fase de adequa-
ção). O IEGM da dimensão que avalia a saúde foi o melhor
entre as sete áreas, chegando a 64% (faixa B, efetiva). O pior
desempenho ficou com a defesa civil, chamado de Cidades
Protegidas, com 37%.

Nenhummunicípio foi classificado como Altamente Efetivo (A).
Um foi identificado comoMuito Efetivo (B+) e 99 como Efetivos (B). Outros 350

estão Em Fase de Adequação (C+) e 399 têm Baixo Nível de Adequação (C).
Quatro descumpriram a determinação de responder o questionário do IEGM

O auditório do
Expominas de Juiz de

Fora abrigou 980
pessoas durante
a abertura do

Encontro Técnico

i-Planejamentoi-Saúde i-Fiscal i-Amb i-Cidade i-Gov TI IEGMi-Educ

0,59
0,64

0,60

2015

0,50

0,40 0,37 0,41

0,52

�
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Foi aberto no dia cinco de outubro, no auditório Vivaldi Mo-
reira do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), o VI Congresso Internacional de Direito e Sustenta-

bilidade. O congresso, realizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB)
em parceria com o TCEMG e com Instituto Brasileiro de Altos Es-
tudos Públicos teve como tema o “Estado Brasileiro e agenda
2030: Os objetivos do desenvolvimento sustentável”e discutiu a
incorporação definitiva do princípio constitucional da sustenta-
bilidade no universo jurídico brasileiro.

O presidente do TCEMG e do IRB, conselheiro Sebastião Hel-
vecio, abriu o congresso e lembrou que no dia 05/10 é celebrado
o aniversário da Constituição brasileira. “Temos que festejar
muito esta data e esse congresso também vai comemorar os 28
anos da Constituição”, destacou. Segundo o presidente Sebas-
tião Helvecio, o Tribunal de Contas de Minas Gerais está “ali-
nhado com o que vai ser discutido no congresso, que é
privilegiar, em toda a administração pública, o princípio da sus-
tentabilidade e do desenvolvimento sustentável”.

“Não foi por acaso que elegemos o cinco de outubro para
abrir o congresso. Vale lembrar que todos os 17 objetivos do
desenvolvimento sustentável previstos na agenda 2030 estão
presentes na Constituição brasileira”. Com essas palavras o pre-
sidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos Públicos, pro-

Congresso Internacional debateu
Direito e Sustentabilidade no TCEMG

fessor Juarez Freitas, saudou os participantes. Para o professor,
essa vai ser“uma jornada intensíssima, mas extremamente pro-
dutiva”. “Vamos sair daqui com o ânimo renovado porque
todos os nossos congressos são produtivos e têm desdobra-
mentos”, salientou.

O professor Juarez Freitas também destacou o papel do
conselheiro Sebastião Helvecio à frente do IRB e do TCEMG. Se-
gundo ele, o conselheiro tem sido um “advogado do futuro.
Um advogado não só das gerações presentes, mas também um
advogado, extremamente eficiente e eficaz, das futuras gera-
ções”, elogiou. Em seguida, o professor ministrou a palestra de
abertura do evento com o tema Avaliação de Sustentabilidade
dos Impactos de Políticas Públicas.

Compuseram a mesa de honra da abertura do congresso o
presidente do IRB e do TCEMG, conselheiro Sebastião Helvecio, o
presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Pú-
blico, professor Juarez Freitas, o presidente do Tribunal de Contas
do Estado da Bahia (TCE-BA), conselheiro Inaldo da Paixão, o pre-
sidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA),
João Jorge Pavão, a presidente do Comitê de Meio Ambiente do
IRB e conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-
PI), Lilian de Almeida Veloso, e a diretora de Informação do Tribu-
nal de Contas Europeu, Magdalena Cordero Valdavida.

O presidente Sebastião Helvecio abriu o congresso O professor Juarez Freitas ministrou a palestra de abertura

Cidade Média i-Educ i-Saúde i-Planejamento i-Fiscal i-Amb i-Cidade i-GovTI
Belo Horizonte C+ C B+ C+ C B B+ B
Uberlândia B B+ B C+ C+ B+ A B
Contagem C+ B B C C+ B+ A B
Juiz de Fora C+ C+ B C+ C B+ A B
Betim C B C C C B B+ C+
Montes Claros
Ribeirão das Neves C C C+ B C B+ B+ B
Uberaba C+ B B B C A A B
Governador Valadares C B+ C+ C+ C A A B
Ipatinga C+ B+ B+ C+ C C+ B+ C+
Sete Lagoas C B B C C C+ A B
Divinópolis C+ C+ C C+ C+ B B+ B
Santa Luzia B B B A B C B+ C+
Ibirité B C+ B B+ C+ C+ A B
Poços de Caldas C+ C+ B C+ C A C+ B
Patos de Minas C+ C+ C+ C+ C+ B B+ C
Pouso Alegre B B+ B C+ C B B+ B
Teófilo Otoni C+ B C+ C+ C B+ B+ C+
Barbacena C+ B C+ C+ C B B C
Sabará C+ B C B C C A C+
Varginha C C+ C C+ C+ C+ C B
Conselheiro Lafaiete C+ B+ C+ C+ C+ C A C
Vespasiano C+ B B B C+ C A C+
Itabira C+ C C+ B B B B+ C+
Araguari C C C B C B C C+
Passos C B C+ C+ C C C C
Ubá C+ C+ B B C B A B
Coronel Fabriciano C+ B+ C+ B C B B C+
Muriaé B B B+ B+ C C+ B+ C+
Ituiutaba C+ B C+ B+ C+ C+ C C
Araxá C C B C C+ C+ C B
Lavras C+ C+ B C+ C+ C A C+

Sem informações

MUNICÍPIOS MINEIROS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES

Conheça o IEGM dasmaiores cidadesmineiras
A tabela abaixo apresenta o índice geral e os índices

de cada dimensão avaliada: educação, saúde, planejamento,
finanças, meio ambiente, defesa civil, e tecnologia da

informação. Eles estão agrupados em cinco faixas e
representados por letras, da seguinte maneira:

A Altamente efetiva Acima de 90%
B+ Muito efetiva Entre 75% e 90%
B Efetiva Entre 60% e 75%
C+ Em fase de adequação Entre 50% e 60%
C Baixo nível de adequação Abaixo de 50%

Cerimônia
Antes da palestra magna, houve uma cerimônia de abertura

do primeiro encontro técnico do ano, que, com o tema Gover-
nança e Gestão para Novos Prefeitos e Vereadores Eleitos, teve
como objetivo a capacitação continuada dos agentes públicos.
Participaram da mesa o presidente Sebastião Helvecio; o pre-
feito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira; os deputados estaduais An-
tônio Jorge e Isauro Calais; a defensora pública Gilmara Maciel;
o procurador do Ministério Público junto ao TCEMG Marcílio Ba-
renco; os prefeitos presidentes de associações microrregionais
do Vale do Paraibuna, Agostinho Ribeiro de Paiva, e do Alto Rio
Grande, Juliano Ribeiro Pinto; o diretor do Sebrae-MG, Narder
Magalhães; e o conselheiro da OAB Manuel Denezini.

O prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, reeleito em ou-
tubro, definiu o encontro técnico como uma oportunidade para

que as futuras equipes tenham conhecimento para exercer suas
funções com eficiência e transparência, sobretudo em tempos
de crise. “Vivenciamos desde 2014 umas das maiores crises da
história do país, e hoje podemos encontrar no Tribunal de Con-
tas um parceiro dos gestores municipais. Muitos prefeitos não
erram por má-fé, mas por dificuldades técnicas”, afirmou.

Para o deputado Antônio Jorge, o TCE de Minas Gerais tem
buscado uma nova forma de se relacionar com seus jurisdicio-
nados. “A ajuda do Tribunal é importante na construção de go-
vernos transparentes, com boas práticas, para uma sociedade
que não tolera mais a malversação de recursos”, testemunhou. Já
o deputado Isauro Calais lembrou que no passado os gestores ti-
nham medo do Tribunal, o que foi substituído por uma relação
de parceria “na qual o TCE tem levado informações para os ges-
tores acertarem mais do que errarem”.
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Painel discutiu a realização de
compras públicas sustentáveis

Arealização de licitações sustentáveis pelo setor público foi
o tema de um painel, promovido na manhã do dia seis de
outubro, dentro da programação do VI Congresso Inter-

nacional de Direito e Sustentabilidade. O mediador foi o profes-
sor Jair Santana.

O conselheiro substituto do Tribunal de Contas mineiro Ha-
milton Coelho falou sobre o Princípio da Razoabilidade Apli-
cado às Licitações Sustentáveis. Ele admitiu que a
administração pública tem sido negligente ao não incluir cri-
térios de sustentabilidade nos processos de escolha de seus
fornecedores. O conselheiro substituto defendeu o uso do
poder coercitivo pelos tribunais de contas para mudar essa si-
tuação. Para Hamilton Coelho, o princípio da razoabilidade
deve limitar, nesses casos, a discricionariedade do gestor, pa-
cificando um suposto conflito existente entre discricionarie-
dade e economicidade.

A assessora do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ketlin Fei-
tosa Scartezini, afirmou que o primeiro passo para implementa-
ção das licitações sustentáveis é o planejamento. Ela criticou a
ênfase na especificação dos produtos ou serviços que geral-
mente é dada nesses processos. Ketlin ensinou que o planeja-
mento deve considerar a revisão dos padrões de consumo do
órgão público.“Devemos olhar para dentro da instituição e iden-
tificar o que pode ser melhorado”, disse.

Os Aspectos Práticos das Compras Sustentáveis ficaram a
cargo do assessor do TCEMG Pedro Henrique Magalhães Aze-
vedo. Ele demonstrou que a análise de custos em processos li-
citatórios deve ser mais criteriosa, de forma que o custo da
administração englobe, além das despesas suportadas pelo
fornecedor e seu lucro, os demais gastos gerados em conse-
quência da contratação. Azevedo incluiu ainda a dimensão so-
cial do custo, que ele entende ser fundamental para avaliar se
a contratação é ou não sustentável. “Se incluirmos nas análises
os custos administrativo e social, o resultado da licitação pode
mudar. O importante é não ficar preso ao custo privado e ime-
diato. O custo social é preponderante na escolha pela licitação
sustentável”, comentou.

Comenda
Antes do painel, o assessor sênior do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, Haroldo Ma-
chado Filho, fez uma palestra com o tema Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS). Logo depois, o presidente do
TCEMG e do Instituto Rui Barbosa (IRB), Sebastião Helvecio, pre-
miou Haroldo com a Comenda do Conhecimento do IRB. “Esta-
mos engajados em incluir a Agenda 2030 no controle, não
apenas no combate à corrupção, mas na avaliação dos impactos
das políticas públicas”, afirmou Sebastião Helvecio.

Ainda pela manhã, outro painel debateu o tema Políticas Pú-
blicas e Contratações Sustentáveis. À tarde, o Congresso apre-
sentou os painéis Controle Externo e ODS, e Inovação do
Controle e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

OVI Congresso Internacional deDireito e Sustentabilidade de-
bateu, na tarde do dia seis de outubro, o tema Controle
Externo e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O

presidente do TCEMG e do IRB, conselheiro Sebastião Helvecio,
foi o mediador do painel, que a seguir contou com uma exposi-
ção da conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina (TCE-SC), Sabrina Nunes Iocken, sobre AsCon-
tas Públicas Reorientadas pela Sustentabilidade.

Na sequência, o auditor federal do Tribunal de Contas da
União (TCU), Carlos Lustosa, abordou o tema Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. O coordenador de Auditoria Opera-
cional do TCEMG, Ryan Brwnner Lima, falou sobre Auditorias
Coordenadas de Educação e o presidente do Tribunal de Contas
da Província de Buenos Aires, Eduardo Benjamim Grinberg, ana-
lisou o tema Controle Externo e Sustentabilidade do Cone Sul.

Fechando a programação do segundo dia do congresso, o
painel Inovação do Controle e os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável contou com apresentações do presidente e da dire-

tora geral do TCEMG, Sebastião Helvecio e Raquel Simões, res-
pectivamente, da diretora de Informação do Tribunal de Con-
tas Europeu, Magdalena Cordero Valdavida, e da conselheira do
Tribunal de Contas do Estado de Tocantins (TCE-TO), Doris Mi-
randa Coutinho.

Assessora do STJ Ketlin Scartezini,
professor Jair Santana, conselheiro substituto

Hamilton Coelho e assessor do TCEMG Pedro Azevedo

HaroldoMachado Filho, do PNUD, e o presidente Sebastião Helvecio

Controle Externo eDesenvolvimento
Sustentável também foram temas do encontro

OPresidente
Sebastião Helvecio

foi omediador
do painel

O TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU

A espanhola Magdalena Cordero Valdavida representou
o Tribunal de Contas Europeu (TCE), onde é diretora. O TCE é
uma instituição da União Europeia, sendo constituída pelos
tribunais de contas de cada Estado-membro, que atualmente
são 28. Os membros, cujo mandato abrange um período de
seis anos (renováveis), são nomeados pelo Conselho da União
Europeia por maioria qualificada e após consulta ao Parla-
mento Europeu. O órgão verifica a legalidade e regularidade
das receitas e despesas da União Europeia, bem como a boa
gestão financeira. A sua sede é no Luxemburgo.
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Especialistas debateram
sobre inovação do controle

Cultura jurídica voltada para o
meio ambiente foi tema de painel

Opainel “Inovação do Controle e os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável” fez parte da programação do
VI Congresso Internacional Direito e Sustentabilidade,

no dia seis de outubro. O debate foi mediado pela diretora-
geral do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG), Raquel
Simões, que convidou o público a uma reflexão: ao mesmo
tempo em que as demandas dos cidadãos ao poder público
são crescentes há escassez de recursos para retribuir essa ex-
pectativa. “Neste cenário, precisamos de soluções novas para
antigos e complexos problemas”, propôs.

O presidente do TCEMG e do Instituto Rui Barbosa (IRB),
conselheiro Sebastião Helvecio, falou sobre as Malhas Eletrô-
nicas de Fiscalização, que, para ele, são subsídios para separar
aparências de evidências, contribuindo assim para que as cor-
tes de contas possam identificar informações“maquiadas”, que
não correspondem à realidade. O presidente explicou que as
malhas podem dar sua contribuição em dois momentos: na fis-
calização e na avaliação das políticas públicas. “Não tenho dú-
vidas de que o caminho para fiscalizarmos efetivamente e com
agilidade é termos ferramentas fortes de tecnologia da infor-
mação”, afirmou o conselheiro.

A conselheira do TCE de Tocantins, Doris Coutinho, falou
sobre o tema“A Efetividade do Controle pela Sustentabilidade”.

Ela abriu a palestra perguntando“em que mundo gostaríamos
que as gerações futuras vivessem? Se numa realidade de con-
flitos e escassez, ou em uma situação de igualdade e preser-
vação ambiental”. Para Doris, apesar de a resposta parecer
óbvia, há a sensação de que os administradores públicos e le-
gisladores agem como“violinistas do Titanic”. Pensando na pe-
núria das finanças públicas, a conselheira defendeu a urgência
de gerar sustentabilidade fiscal. Para ela o “enxugamento” pú-
blico é necessário, mas não suficiente sem termos maior efeti-
vidade do controle e do da transparência.

A diretora do Tribunal de Contas Europeu, Magdalena Cor-
dero Valdavida, falou sobre “O Auditor do Terceiro Milênio”.
Magdalena lembrou que a sociedade vem passando por gran-
des mudanças nas últimas décadas, muitas delas relacionadas
às tecnologias da informação. E é essa nova realidade que é o
objeto do auditor, que também atua de novas formas: anali-
sando evidências digitais e até se fazendo presente de forma
digital. A representante europeia explicou que a inovação
pode ser efetuada na melhoria de processos existentes ou fa-
zendo algo diferente. Seus instrumentos, segundo ela, são
novos métodos de captura da informação, análise de dados,
big data e e-discovery. “O novo auditor tem que se sentir con-
fortável nesses domínios”, disse.

A diretora-geral do TCEMG, Raquel Simões, mediou o debate. Do seu lado direito, a diretora do Tribunal de Contas Europeu, Magdalena Cordero Valdavida.
Do seu lado esquerdo, o presidente do TCEMG e do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro Sebastião Helvecio, e a conselheira do TCE de Tocantins, Doris Coutinho

“Não temos uma cultura jurídica voltada para o meio
ambiente”, afirmou a doutora e professora univer-
sitária Maraluce Maria Custódio, ao expor sobre o

tema “a importância do conhecimento interdisciplinar nas de-
cisões sobre sustentabilidade”, na tarde do dia sete de outu-
bro, durante o encerramento do VI Congresso Internacional
de Direito e Sustentabilidade, realizado na sede do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG. A professora
defendeu um diálogo e interação mais efetivos e confiantes
entre as áreas das ciências ambientais, o Direito ambiental e
a sociedade, de forma a se alcançar o que, aparentemente,
seria uma utopia: o desenvolvimento sustentável baseado na
associação de meio ambiente equilibrado e desenvolvimento
econômico.

Citando o exemplo de uma empresa fabricante de bebi-
das que necessitava comprar água de uma abastecedora
para resfriar as garrafas e encontrou uma alternativa susten-
tável de despoluir um rio próximo e utilizar a água para esse
trabalho, a professora enfatizou que meio ambiente e de-
senvolvimento econômico não são incompatíveis, como
muitas vezes possa parecer. Maraluce também se posicionou
a favor de incluir o estudo específico nas faculdades e na for-
mação dos juízes “tendo em vista a especialidade e comple-
xidade da matéria”, ao falar sobre a inexistência de uma
cultura jurídica própria para o meio ambiente. A proposta,
aplaudida pelos palestrantes e congressistas, foi considerada
“excelente” pelo mediador dos debates e juiz de direito de
Contagem, Vinícius Miranda Gomes, por mostrar a necessi-
dade da criação de varas especializadas dentro do Judiciá-
rio, principalmente por se tratar de uma ciência nova, e pelo
acúmulo de outros processos examinados em um Estado da
dimensão de Minas Gerais.

A palestra da professora fez parte do painel intitulado
“ODS –Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – e controle
jurisdicional”, que também contou com outros três renoma-
dos palestrantes: o juiz federal e pós-doutor em Filosofia do
Direito, Carlos Alberto Simões de Tomaz, no tema “governança
e racionalidade moral”; o promotor de justiça do Ministério
Público de MG, Gilmar de Assis, que falou do controle judicial
e os objetivos do desenvolvimento sustentável na área da
saúde; e o promotor de justiça e coordenador da área de de-
fesa do meio ambiente de Minas Gerais, Carlos Eduardo Fer-

reira Pinto, último palestrante da tarde, que alterou sua expo-
sição prevista sobre “o Ministério Público e a proteção flores-
tal”, para aprofundar um pouco mais sobre as questões
polêmicas levantadas pelos palestrantes anteriores.

Referindo-se ao rompimento da barragem em Mariana
como “o maior desastre ambiental de nossa história”, Carlos
Eduardo esclareceu uma série de questões sobre o tema
quanto à avaliação dos empreendimentos potencialmente
provocadores de danos, à necessidade de mudança e controle
das políticas públicas, à falta de informação e dimensiona-
mento do problema e às distorções dos fatos. Para o professor
doutor Juarez Freitas, presidente do Instituto Brasileiro de
Altos Estudos de Direito Público e coordenador científico do VI
Congresso, “é preciso aprendermos lições das tragédias para
que elas não se repitam”.

Agenda 2030 e manual para os tribunais
Promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB em parceria

com o TCEMG e o Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Di-
reito Público, o congresso focalizou a incorporação definitiva
do princípio constitucional da sustentabilidade no universo
jurídico brasileiro. Refletir sobre “os objetivos do desenvolvi-
mento sustentável – ODS, nos moldes da Agenda 2030, da Or-
ganização das Nações Unidas – ONU, em sintonia com os
desideratos da Constituição” foi a proposta principal do VI
Congresso. São 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até
2030, que foram abordados nos vários painéis, dentro do tema
“Estado brasileiro e agenda 2030: os objetivos do desenvolvi-
mento sustentável”.

Ao sintetizar os resultados concretos obtidos com o con-
gresso internacional e o alto nível dos participantes, o coor-
denador Juarez Freitas anunciou que o presidente do TCEMG
e do Instituto Rui Barbosa –IRB, conselheiro Sebastião Helve-
cio, já está “articulando a elaboração de um manual de con-
tratações sustentáveis para os tribunais de contas do país”.
Para Helvecio, o VI Congresso trouxe à discussão o “direito ao
futuro” e “a sustentabilidade como instrumento de cidadania”.

Ainda no encerramento, os palestrantes e mediadores re-
ceberam a medalha Ulysses Guimarães, numa homenagem ao
centenário do político homenageado, e a compilação dos tra-
balhos realizados no I Congresso Internacional de Controle Ex-
terno em 2015.

Ladeando omediador Vinícius, os palestrantes
Maraluce, Carlos Alberto, Gilmar e Carlos Eduardo
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Agenda 2030 inspirou o VI Congresso
Internacional de Direito e Sustentabilidade

Vários temas sobre desenvolvimento sustentável foram debatidos
em três dias de evento no Tribunal de Contas de Minas Gerais

O presidente
do Instituto
Mineiro de
Direito
Administrativo,
Eurico
Bittencourt,
mediou os
debates.

O analista
de Controle
Externo do
TCEMG,
Leonardo
Ferraz

A advogada-
geral da
União (AGU),
Flávia
Gualtieri

A controladora-
geral de Belo
Horizonte,
Cristiana
Fortini

Como tomar decisões sustentáveis a partir de hoje e tra-
zer resultados positivos para o planeta, para as pessoas
e para o progresso do mundo nos próximos quinze

anos? Com base nessa premissa, foi pensada a Agenda 2030.
O conjunto de metas é um plano de ação traçado pelos che-
fes de Estado, de governo e altos representantes que se reu-
niram na sede das Organizações das Nações Unidas (ONU), na
cidade de Nova York, em setembro de 2015. Segundo o site
oficial da iniciativa, o plano é composto de “17 objetivos de

Desenvolvimento Sustentável com 169 metas associadas, que
são integradas e indivisíveis e que equilibram as três dimen-
sões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e
a ambiental”.

Com a preocupação de dialogar sobre os objetivos pro-
postos pela Agenda 2030 em sintonia com a incorporação de-
finitiva do princípio constitucional da sustentabilidade no
universo jurídico, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais (TCEMG) sediou de 5 a 7 de outubro, o VI Congresso Inter-

nacional de Direito e Sustentabilidade: o Estado brasileiro e a
Agenda 2030 – os objetivos do desenvolvimento.

Na manhã da sexta-feira, dia sete de outubro, os objetivos
do Direito e do Desenvolvimento sustentável foram debatidos
por especialistas no assunto. As discussões partiram do estudo
desses objetivos sob a ótica do Direito Administrativo. O pre-
sidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, Eurico
Bittencourt, mediou os debates.

Iniciando as palestras do último dia do congresso, o ana-
lista de Controle Externo do TCEMG e professor da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG), Leonardo Ferraz, fez
uma inversão do tema de sua palestra instigando o público
presente à reflexão. O tema inicial de sua apresentação era “Da
necessidade da constitucionalização das licitações sustentá-
veis” e o professor “subverteu”, como ele mesmo disse, o tema
para o tom indagativo: “Há necessidade da constitucionaliza-
ção das licitações sustentáveis?”. Na visão do docente, o tema
já está devidamente conformado no ordenamento jurídico, no
plano infraconstitucional. Ferraz fez uma crítica ao atual pa-
norama político em que a “Constituição passou a ser aquilo
que o Supremo diz”. Ao final, ele lançou outra pergunta e con-
cluiu sua apresentação “Será que mudar o texto, muda a rea-
lidade?”

A controladora-geral de Belo Horizonte, Cristiana Fortini,
defendeu um sistema de premiação para aqueles que adotem

práticas de sustentabilidade em suas contratações e indagou
ao público “por que a administração pública não pode premiar
empresas que adotem este comportamento?”. Fortini partiu
do pressuposto de que isto interessa a nossa sobrevivência:
“estamos falando do direito à vida”, defendeu.

Outra jurista especialista no tema e que participou da
manhã de debates foi a advogada-geral da União (AGU), Flá-
via Gualtieri. Ela trouxe boas notícias com exemplos de proje-
tos sustentáveis em atividade pelo país. São eles: o modelo de
desenvolvimento sustentável criado pela Câmara dos Depu-
tados, intitulado “EcoCâmara”; o programa “Viver Direito”, do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o projeto
“Cultivando Água Boa”, da Usina Hidrelétrica de Itaipu, umas
das maiores do mundo. A advogada também alertou para os
perigos de uma compra sustentável feita sem o devido pla-
nejamento. Ela argumentou que é necessário fazer um estudo
prévio para verificar se o que está sendo comprado tem es-
trutura e adequação para ser recebido nas instalações atuais.

Durante a manhã do dia sete de outubro também falaram
a professora Denise Garcia, o conselheiro substituto do Tribu-
nal de Contas do Pernambuco (TCEPE), Marcos Nóbrega; e os
professores Roberto Correia e Márcio Luís. A procuradora da
Fazenda Nacional Anna Carla Crispin mediou os debates do
painel Direito Administrativo Ambiental e os objetivos do de-
senvolvimento sustentável.
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Panorama

Após analisar a denúncia (Processo 977.647) o conselheiro relator Gilberto Diniz ve-
rificou três irregularidades no Pregão Presencial 018/2016, promovido pela pre-

feitura de Coronel Pacheco (Zona da Mata), para aquisição de peças para veículos.
Devido às irregularidades, a Segunda Câmara do TCEMG determinou, em sessão rea-
lizada dia 29 de setembro, a aplicação de multa pessoal no valor total de R$4 mil ao
prefeito da cidade, Joaquim Elesbão Meireles, e o mesmo valor ao pregoeiro, Douglas
da Costa Silva.

Irregularidades em pregão presencial resultam em
multas a prefeito e pregoeiro de Coronel Pacheco

Festival de Corais não realizado gera
devolução para ex-prefeito de Araçuaí

Em sessão realizada no dia seis de outubro, a Segunda Câ-
mara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

(TCEMG) emitiu parecer prévio pela rejeição das contas anuais
dos ex-prefeitos das cidades de Pedra Azul (Jequitinhonha) e
Unaí (Noroeste de Minas). As contas são do exercício financeiro
de 2014 e terão o julgamento definitivo pelos legislativos mu-
nicipais com base no parecer do TCEMG. Para rejeitar contas de
Pedra Azul, o relator, conselheiro Wanderley Ávila, considerou
que o ex-prefeito da cidade, Daniel Pires de Oliveira, abriu cré-
ditos suplementares de mais de R$600 mil sem recursos dis-
poníveis. No caso de Unaí, o relator das contas, conselheiro
Gilberto Diniz, concluiu que o gestor Delvito Alves da Silva
Filho não aplicou o percentual mínimo de 25% na manutenção
e desenvolvimento do ensino e também extrapolou o limite de
gastos com pessoal.

Ex-prefeito de Pedra Azul e prefeito
de Unaí têm contas rejeitadas

Ex-prefeitos de Santo Hipólito e Santa Fé
deMinas devem devolver quase R$500mil

Por ser o ordenador de despesas quando foram feitos pagamentos in-
devidos de diárias de viagens pela Câmara nos exercícios de 2013 e

2014, o ex-presidente da Câmara Municipal de Itajubá, Valdomiro Cortez,
deverá restituir aos cofres municipais a quantia de R$ 20.214,00, a ser
devidamente atualizada. O voto da relatora, conselheira Adriene An-
drade, foi aprovado pela Primeira Câmara do TCEMG, na sessão do dia
quatro de outubro, que identificou o dano ao erário em decorrência das
despesas “sem que tenha se efetivado a condição para o pagamento in-
tegral de diária”.

Ex-presidente da Câmara de Itajubá
terá que restituir R$20,2 mil ao erário

DECISÕES DAS CÂMARAS

Ex-prefeito de Januária terá que
devolver R$117mil desviados do SUS

Aincorreta aplicação de recursos repassados pela Secretaria de Estado
de Saúde (SES-MG), por meio de um convênio para compra de equi-

pamentos e outros materiais para uso na estrutura do Sistema Único de
Saúde (SUS) em Januária (Norte de Minas), fez com que as contas do ex-
prefeito do município, Maurílio Neris de Andrade, fossem julgadas irre-
gulares pela Primeira Câmara do TCEMG. O ex-gestor deverá compensar
o cofre estadual em R$ 117 mil, acrescidos de correção monetária, já que
o Tribunal concluiu que não houve a execução do objeto do convênio.

Em sessão realizada no dia quatro de outubro, a Segunda Câ-
mara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

(TCEMG) aprovou o voto do relator, conselheiro Wanderley
Ávila, pelo ressarcimento de R$35.000,00, pelo ex-prefeito de
Araçuaí, Aécio Silva Jardim. O recebimento dos recursos públi-
cos sem a comprovação de que os valores tenham sido utiliza-
dos para a realização do projeto Festival de Corais de Araçuaí
(Vale do Jequitinhonha) motivou o voto do relator.

Por cometerem irregularidades no exercício do mandato entre 2005 a
2008, os ex-prefeitos de Santo Hipólito, Milton Ferreira da Silva, e de

Santa Fé de Minas, Marcos Antônio Massuqui, foram multados em mais
de R$159 mil e terão que devolver quase R$500 mil aos cofres públicos.
A Primeira Câmara do TCEMG acompanhou o voto da relatora, conse-
lheira Adriene Andrade, em sessão realizada no dia 04 de outubro. Ao
ex-prefeito de Santo Hipólito foram aplicadas multas de R$ 129.653,78 no
total e determinado ressarcimento de R$ 418.350,70 ao erário. As multas
aplicadas ao ex-prefeito de Santa Fé de Minas somaram R$ 30 mil e o res-
sarcimento R$ 77.854,59.
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As devoluções que somamquase ummilhão de reais são derivadas do julgamento de dez processos administrativos,
três prestações de contas e uma representação durante sessão da Primeira Câmara

TCEMG determina a devolução de recursos
que somamquase ummilhão de reais

Irregularidades em concursomotivam
multa a gestor de Santo Antônio do Itambé

Ex-prefeito de Pirapora terá que ressarcir aos
cofres da cidade quase ummilhão de reais

APrimeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG) determinou o ressarcimento de
quase um milhão de reais proveniente de vários pro-

cessos apreciados na sessão do dia 18/10/2016. As devoluções
são derivadas do julgamento de dez processos administrati-
vos, três prestações de contas e uma representação. Os valo-
res são históricos e, por isso, devem ser atualizados. Partici-
param da sessão os conselheiros Cláudio Couto Terrão,
Adriene Andrade e Mauri Torres.

O conselheiro Cláudio Couto Terrão relatou nove proces-
sos administrativos que resultaram em ressarcimentos que
somam mais de R$876 mil. A maior devolução terá que ser efe-
tuada pelo ex-prefeito de Grupiara, Roberto Ricardo de Souza.
De acordo com o voto (processo nº 620.330), o ex-gestor efe-
tuou pagamentos irregulares em virtude de contratações rea-
lizadas por meio de Cartas-Convites e Tomadas de Preços e
terá que devolver R$ 317.334,56 atualizados. Também terão
que restituir aos cofres públicos os ex-gestores de Itapeva, Hil-
ton Monteiro; de Patrocínio, Roberto Queiroz do Nascimento;
de São Gotardo, Miriam Elaine Venâncio; de Ipatinga, Nar-

dyello Rocha de Oliveira; de Rio Casca, José Maria de Souza
Cunha; de Matozinhos, Adão Pereira Santos; de Poços de Cal-
das, João José Ferreira e o atual prefeito de Vespasiano, mas
referente a gestão anterior, Carlos Moura Murta. Além dos pro-
cessos administrativos, Terrão também relatou um processo
de Prestação de Contas da Câmara de Belo Oriente (processo
nº 12054) do ex-gestor Domingos Sávio Gonçalves Lima e uma
representação contra a ex-prefeita de Abadia dos Dourados,
Cátia Maria de Aguiar Lemes (processo nº 858.259) que, so-
mados, resultam na devolução de mais de R$4 mil.

Já a conselheira Adriene Andrade relatou dois processos
de prestação de contas de câmaras municipais, um da cidade
de Ipatinga (processo nº 623.093), do ex-gestor Maurinho
Alves Zanone e outro de Gurinhatã, do ex-gestor Gilson An-
tônio Guimarães (processo nº 659.875), e que, juntos, somam
uma devolução de mais de R$ 32 mil ao erário. Além destes,
ela também relatou o Processo Administrativo nº 700.762 da
Câmara Municipal de Pirapetinga que resultou no ressarci-
mento de mais de R$ 3,5 mil pelo ordenador de despesas Car-
los Henrique Gonçalves Duarte.

ASegunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG) decidiu que o ex-prefeito de Pi-
rapora, Leônidas Gregório de Almeida, deve ressarcir

aos cofres municipais o valor de R$939.067,82 atualizado e
acrescido de juros legais. A falta de comprovação de serviços

executados e o pagamento a maior de despesas relativas à To-
mada de Preços n° 2/2004 motivaram a determinação do Co-
legiado (processo nº 703.724). O ex-gestor também teve suas
contas julgadas irregulares. A proposta de voto do relator,
conselheiro substituto Licurgo Mourão, foi aprovada
pelos conselheiros José Alves Viana e Gilberto Diniz e pelo
conselheiro em substituição Hamilton Coelho, na sessão do
dia 27/10/2016.

De acordo com o relator Licurgo Mourão, embora tenham
sido efetivamente utilizados os recursos públicos municipais
destinados aos serviços de locação de equipamentos e de
transporte de materiais (R$625.100,00); de revestimento pri-
mário em vias públicas (R$294.083,90) e de aplicação de lama
asfáltica (R$14.798,00), não houve a comprovação de que os
serviços tenham sido executados, o que caracteriza dano ao
erário. Além desta irregularidade, foi apurado um pagamento
a maior no valor de R$5.085,92 pela utilização de preços uni-
tários diferentes para a execução de duas obras que tinham a
mesma data de referência de preços.

O relator do
processo,
conselheiro
substituto
Licurgo
Mourão

Airregularidade na fixação de jornada de trabalho para o cargo
de fisioterapeuta e a nomeação e posse de candidato contra
a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais (TCEMG) motivaram a Segunda Câmara a aplicar multa de
R$5 mil reais ao gestor do município de Santo Antônio do Itambé,
na sessão do dia 25/10/2016. O cargo de fisioterapeuta pertence
ao Concurso Público nº 01/2015 da cidade situada na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. O voto do relator, conselheiro José
Alves Viana, foi acompanhado pelo conselheiro Gilberto Diniz e
pelo conselheiro Wanderley Ávila.

De acordo com o voto do relator Viana, foram encontradas
duas irregularidades no Edital. A primeira irregularidade encontrada
é referente à jornada de trabalho para o cargo de fisioterapeuta. No

entendimento do relator, a carga horária correta é de 30 horas se-
manais e não a de 40 horas fixada no edital. Segundo o relator, o
gestor do município teria se amparado na Lei Complementar Mu-
nicipal n. 05/2014 para estabelecer a carga horária de 40 horas se-
manais, entretanto, o relator entende que a“Lei Federal n. 8.856/94
é de observância obrigatória, ainda que exista lei local dispondo
sobre jornada de trabalho diversa”. A Lei Federal nº 8.856/94 é a
norma que fixa a jornada de trabalho dos fisioterapeutas e tera-
peutas ocupacionais e estabelece que estes profissionais ficarão su-
jeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho.

A outra irregularidade diz respeito à nomeação e posse de can-
didato para o cargo de fisioterapeuta, mesmo tendo sido reco-
mendado pelo TCEMG que o gestor não o fizesse. Anteriormente,
o Edital de Concurso Público nº 01/2015 (processo nº 958.115) havia
sido suspenso cautelarmente na sessão da Segunda Câmara do dia
10/9/2015 por irregularidades no edital, porém, sua suspensão foi
revogada no dia 1º de outubro do mesmo ano com a questão sobre
a irregularidade da jornada de trabalho pendente de retificação.

Os editais de concursos públicos para admissão de pessoal
devem ser apreciados peloTribunal de Contas com o intuito de rea-
lizar o controle prévio e verificar a legalidade dos atos.

Foi determinada a imediata retificação da carga horária que de-
verá ser fixada em 30 horas semanais. A retificação deverá ser re-
metida ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias, contados da
ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1 mil, li-
mitada ao teto de R$ 17.648,07.

O relator do
processo,
conselheiro
José Alves
Viana
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PROJETO CONHECER

Alunos da DomHelder Câmara
visitam o Tribunal de Contas

Alunos do 6º período de Di-
reito da Escola Superior
Dom Helder Câmara visita-

ram no dia 26 de outubro, o Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG) por meio do Pro-
jeto Conhecer. O projeto é um pro-
grama de visitação ao TCEMG
aberto a estudantes de Minas Ge-
rais que se iniciou em 2003 e já
trouxe centenas de alunos para
conhecer o Tribunal.

O primeiro local visitado pelos
alunos da professora Adriana Ca-
matta, responsável por lecionar
Introdução à Ciência Jurídica, foi a sessão do Tribunal Pleno onde
assistiram a um julgamento com sustentação oral. A aluna Mar-
cela Gregório contou que “acompanhar a sessão foi muito inte-
ressante porque durante o curso estudamos muito a teoria e, ver
como as coisas funcionam na prática é bem diferente”, ponde-
rou. Segundo o aluno Guilherme Augusto, a“sessão é uma coisa
que não temos contato no dia a dia e poder acompanhar foi

muito importante porque vimos
como os procedimentos ocorrem
no Tribunal de Contas”.

Depois da sessão, os alunos
seguiram para o Memorial
Eduardo Carone Costa, onde co-
nheceram um pouco mais da his-
tória do surgimento dos tribunais
de contas no país e em Minas Ge-
rais. Em seguida, o analista de
controle externo do TCEMG, Gus-
tavo Vidigal, fez uma palestra para
apresentar a estrutura, compe-
tência e jurisdição do Tribunal.
Para o aluno Emerson Sales, a pa-

lestra foi bastante proveitosa porque“além de apresentar ques-
tões ligadas ao funcionamento do Tribunal de Contas o
palestrante é uma pessoa que possui muita prática. Ter contato
com alguém que já foi responsável por inúmeras fiscalizações
foi muito importante para nós”, considerou.

A última parada dos alunos foi na Biblioteca do TCEMG,
onde conheceram o acervo disponível para consulta.

Os alunos visitaram oMemorial Eduardo Carone Costa

Os alunos assistiram a palestra
do professor Gustavo Vidigal

A aluna
Marcela
Gregório

O aluno
Emerson

Sales

NOTÍCIAS DO PLENO

OTribunal de Contas do Estado (TCEMG) referendou, du-
rante sessão plenária do dia 26 de outubro, a decisão mo-
nocrática do conselheiro José Alves Viana que suspendeu

um procedimento licitatório da Prefeitura de Ribeirão das Neves
(na região Metropolitana de BH). Desde o dia 6 de outubro, a
Concorrência Pública 001/2016, que pretende escolher uma em-
presa para operar o serviço público de transporte coletivo urbano
de passageiros, encontra-se paralisada por suspeita de irregula-
ridades no edital. A exigência de localização no município da fu-
tura garagem e a consideração da experiência no ramo como um
dos critérios foram identificadas como indícios de ilegalidade. A
deliberação foi dada durante análise de uma denúncia (processo
986.719) apresentada pela Transportadora Abreu e Souza.

O relator do processo, conselheiro José Alves Viana, em aná-
lise prévia, encontrou irregularidade no termo de compromisso

Concessão do transporte em Ribeirão das
Neves é paralisada por exigir garagem local

Tribunal mantémmulta a gestor da BHTrans
por não enviar parte da prestação de contas

de disponibilidade de garagem, que limita a localização do imó-
vel à circunscrição do município de Ribeirão das Neves. “Exi-
gência dessa ordem, além de limitar injustificadamente a
prerrogativa e liberdade de gerenciamento e logística das em-
presas, especialmente empresas do ramo de transportes, pode
parecer, também, subterfúgio utilizado pelo município a fim de
obter maior arrecadação fiscal por meio da cobrança de IPTU”,
explicou.

Para Viana, o Tribunal deve dedicar maior estudo e reflexão
sobre o uso do critério de tempo de experiência na prestação dos
serviços. “Se, de um lado, pode-se argumentar que a Adminis-
tração, por meio desse mecanismo, pretende se resguardar da
contratação de empresas que, mais recentemente constituídas e
ainda não consolidadas no mercado, venham a não honrar a exe-
cução satisfatória dos serviços, é certo também, de outro lado,
que o edital, por meio das exigências de habilitação técnica e
comprovação de experiência anterior (sem limitação temporal)
de serviços de mesma natureza ou similares, deveria ser capaz
de permitir a seleção da empresa mais bem qualificada tecnica-
mente, capaz de contemplar satisfatoriamente as necessidades
do município”, adiantou o conselheiro.

A legislação permite que o TCEMG realize suspensões como
esta, por medida cautelar, que é passível de recurso. O processo
licitatório ficará paralisado até que se decida pela revogação da
medida ou sobre o mérito da questão levantada. Esse tipo de de-
cisão é tomado quando houver risco de grave lesão ao erário ou
a direito alheio. Outra ocasião de uso é a existência do risco de
ineficácia da decisão de mérito.

OTribunal de Contas (TCEMG) negou provimento, na ses-
são plenária do dia cinco de outubro, ao Recurso Ordi-
nário 965.710, da Procuradoria Geral do Município de

Belo Horizonte. Com isso, ficou mantida a multa de R$ 12 mil ao
diretor-presidente da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo
Horizonte (BHTrans) no exercício de 2015, Ramon Victor Cesar.
Anteriormente, ao apreciar o Assunto Administrativo 952.146, o
Tribunal decidira punir o gestor, pela ausência das remessas,
entre janeiro e abril do ano passado, dos instrumentos de pla-
nejamento e das informações de execução orçamentária e fi-
nanceira, que compõem a prestação de contas.

O atraso, conforme a defesa explicou no recurso, ocorreu
porque os órgãos do Município estavam reprocessando as in-
formações de 2014 que seriam enviadas ao TCEMG para corrigir
valores distorcidos. Essa pendência impedia, então, o envio dos
dados de 2015 no prazo correto.

O conselheiro que relatou este processo, José Alves Viana,
lembrou, em seu voto, que a Instrução Normativa do TCEMG
10/2011 determina o encaminhamento de informações men-
sais pelos prefeitos, presidentes de Câmara Municipal, gesto-
res de autarquias, fundações públicas e empresas estatais
dependentes, gestores do Regime Próprio de Previdência e
gestores dos consórcios públicos geridos por município mi-
neiro. “Deve o gestor público zelar pelo cumprimento efetivo
das determinações impostas, com vistas à concretização dos
princípios jurídicos e contábeis que permeiam a atividade pú-
blica. A retromencionada Instrução Normativa 10/2011 é
clara em determinar a obrigatoriedade da remessa tempes-
tiva dos instrumentos de planejamento e das informações re-
lativas à execução orçamentária e financeira por meio do
Sistema Informatizado de Contas dos Municípios”, concluiu o
conselheiro.

O relator do
processo,
conselheiro
José Alves
Viana
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Extrapauta
TCEMG e IRB fazem parte de organização

europeia de Controle Externo
AEurorai, a Organização Europeia das Instituições Regionais

de Controle Externo, aprovou, no dia 21 de outubro, a par-
ticipação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

(TCEMG) como membro associado. O Instituto Rui Barbosa (IRB)
também foi aceito na entidade, como observador. O presidente
do TCEMG e do IRB, conselheiro Sebastião Helvecio, discursou
durante o IX Congresso da Eurorai, realizado em Nantes, na
França, onde defendeu a filiação das instituições que preside.
Na ocasião, a assembleia geral aprovou as adesões em votação
aberta e por unanimidade. Para Sebastião Helvecio, a decisão é
uma vitória dos tribunais de contas de todo o Brasil. “Vamos es-
treitando o contato com os TCs do mundo. Foram 135 delegados
e a aceitação unânime mostra que nosso trabalho vai se conso-
lidando”, comentou o conselheiro.

A organização, cuja secretaria-geral é sediada em Valência,
na Espanha, se apresenta como um projeto de cooperação entre
organismos de supervisão do setor público europeu, criado para
facilitar a troca de experiências e promover o avanço do controle
financeiro regional e local. Criada em 1992, durante assembleia
realizada em Manchester, no Reino Unido, tem como finalidade
assegurar uma melhor utilização dos recursos públicos. A regra

geral definiu que apenas instituições europeias podem ser
membros, entretanto o Comitê Diretor pode admitir outras en-
tidades regionais como membros associados, sem direito a voto.
Era o caso dos tribunais de contas dos estados do Paraná e Santa
Catarina, que já tinham esse vínculo.

ConselheiroGilbertoDiniz éaprovadoemprimeiro
lugar emseleçãoparadoutoradodaUFMG

Oconselheiro do Tribunal de Contas (TCEMG) Gilberto Diniz
foi aprovado no processo seletivo 2017 do Programa de
Pós-Graduação em Direito da UFMG, no nível de douto-

rado. O resultado foi divulgado na noite de quatro de outubro de
2016. Com o projeto
intitulado “Justiça Fis-
cal e Corrupção”,
Gilberto Diniz foi clas-
sificado em primeiro
lugar na área de es-
tudo Teoria da Justiça,
que compõe a linha

de pesquisa Estado, Razão e História. O orientador será o pro-
fessor doutor Joaquim Carlos Salgado.

O objetivo do projeto é examinar a relação existente entre
justiça fiscal e corrupção no âmbito do Estado democrático de
Direito brasileiro. Segundo o próprio doutorando, o trabalho
“tem por hipótese a compreensão de que a corrupção constitui
fator de desequilíbrio do fiel da balança da justiça fiscal brasi-
leira, na medida em que leva ao desperdício e à ineficiência con-
substanciados em desvios na aplicação dos recursos públicos
disponíveis, que deveriam ser alocados para dar concretude aos
direitos fundamentais e, por conseguinte, atender às necessida-
des do cidadão”.

Em fevereiro do ano passado, o conselheiro defendeu a sua
dissertação de mestrado “Estado de Direito e Controle Estraté-
gico de Contas”. O trabalho foi aprovado por unanimidade pela
banca examinadora da Faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG).

Conselheiro Gilberto Diniz
durante defesa de
dissertação no ano de 2015

O presidente do TCEMG e do IRB, conselheiro Sebastião Helvecio, discursou
durante o IX Congresso da Eurorai, realizado emNantes, na França




