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Por que o senhor escolheu a educação pú-
blica comoprioridade doTCEMG?

A Educação possuirá um papel de relevo
nesta gestão.Dentre as inúmeras funções exer-
cidas pelo Estado, selecionamos essa comoob-
jeto prioritário de controle no biênio, uma vez
que ela constitui a base para o desenvolvi-
mentodequalquer sociedade. Para tanto, é ne-
cessário verificar se as escolaspúblicas estão, de
fato, contribuindopara a formaçãodas crianças
edos adolescentes. Nessa linha, o controle a ser
realizadoabrangeráo cumprimentoefetivodas
metas e estratégias previstas noPlanoNacional
deEducação - PNE, a integraçãoaoPNEdospla-
nos estadual e municipais de Educação, bem
como a compatibilidade desses aos planos or-
çamentários e financeiros das respectivas enti-
dades federativas. É preciso que o controle
externo ultrapasse a análise formal de dados e
inclua o aspecto qualitativo do gasto público
como objeto de exame. Somente assim, como
diagnóstico adequadoda situaçãodaEducação
no Estado de Minas Gerais, teremos condições
materiais de contribuir para o aprimoramento
dessa função.

O TCEMG poderá punir, ou será uma ação
apenas pedagógica?

AsaçõesplanejadaspeloTribunal terão ca-
ráter notadamente orientador e pedagógico e
serão desenvolvidas em conjunto comos juris-
dicionados. Pretende-se estabelecer um am-
biente de diálogo e de troca de informações
para o planejamento de novas frentes de atua-
ção comvistas àmelhoria do ensino no Estado.
No entanto, verificando o descumprimento de
normas, sem a possibilidade do ajustamento
necessário, oTribunal aplicará as sanções legais
que couberem.

A sociedade cobra cada vez mais transpa-
rência. Como sua administração vai tratar
este tema?

Se como pilar para o controle externo de-
finiu-se aEducação, noplano internoo foco será
a instituição da política de dados abertos. Pre-
tendemos não só dar publicidade aos atos ad-
ministrativos do Tribunal de Contas, em
linguagem clara e acessível, mas atingir o grau
máximo de transparência pública, pormeio da
disponibilização desses dados em formato
aberto, tanto os do próprio Tribunal quanto os
denossos jurisdicionados, demodoa fomentar
o chamadocontrole social. Dessa forma, outros

atores, como, por exemplo, oMinistério Público
Estadual, asOrganizaçõesNãoGovernamentais
e a imprensa poderão trabalhá-los, sem a ne-
cessidadede solicitações formais, e gerar novas
informações de controle para a sociedade.

O senhor demonstrou a intenção de fazer
parcerias com ONGs e Imprensa. Qual a im-
portância disso?

As ONGs e a imprensa, assim como os tri-
bunais de contas, constituem importantes con-
troladores daAdministração Pública. Se, de um
lado, as organizações da sociedade civil podem
oferecer ao Tribunal informações concretas re-
ferentes à atuação do Poder Público, especial-
mente no nível local, de outro, a mídia possui
grande capacidade de transmitir esses fatos à
população interessada e, com isso, instar o ci-
dadão ao controle social direto, no pleno exer-
cícioda cidadania.Dessemodo, para aprimorar
a fiscalizaçãoexercidapor essas entidades edar
o devido tratamento aos achados, é funda-
mental que elas estejam alinhadas e atuem de
formaconcertada, isso é, cooperandoumacom
a outra, por meio do compartilhamento de in-
formações, para que o controle seja efetivo e
que a sociedade colha os frutos de uma Admi-
nistração proba e eficiente.

Qual o próximo passo para os TCs executa-
remsuascompetênciasde formaotimizada?
SeriaousodeTecnologiada Informação?Ou
a criação de umconselho nacional?

Semdúvidaousodas tecnologiasda infor-
mação e comunicaçãopodemauxiliar as fiscali-
zações exercidas pelo Tribunal de Contas.
Exemplos disso são o Sicom e o Geo-obras, sis-
temas que permitem não apenas ao Tribunal,
mas também à sociedade, ter acesso a diversos
dados referentesaoplanejamentodoMunicípio
e à realizaçãodeobras públicas. Damesmama-

neira, a criaçãodeumConselhoNacionaldosTri-
bunaisdeContas,nosmoldesdoCNJ, temapro-
pensão de padronizar os entendimentos
internosdosTribunais edeservir como instância
controladora do próprio órgão de controle ex-
terno. Em breve, acredito que os tribunais de
contasdarãoopassodefinitivo à efetividadedo
controle externo: ultrapassar o aspecto mera-
mente formal da fiscalização e investir na busca
pela qualidade e pela efetividade do gasto pú-
blico, ou seja, aferir se aspolíticaspúblicas estão
de fato contribuindo para o bem-estar e para o
desenvolvimento da sociedade.

As crises política e econômica ameaçam a
responsabilidade fiscal no Brasil?

A responsabilidade fiscal vem sendo de-
senvolvidade forma incremental noBrasil apar-
tir de meados da década de 1990. Nesse
período, o país vivenciou crises de diversas or-
dens e magnitudes. Ainda assim, os pilares da
responsabilidade fiscal permaneceram íntegros.
A crise atual apresenta uma série de desafios
para os novos gestores, principalmente diante
da queda da arrecadação e da baixa atividade
econômica, asquais impactamo financiamento
das ações e dos projetos e programas de go-
verno.Nesse cenário, as normasde responsabi-
lidade fiscal assumempapel de relevo, umavez
que, por meio delas, torna-se possível manter
ou retomar o equilíbrio orçamentário e finan-
ceiro, atenuando os efeitos da crise econômica
e propiciando melhores condições de gestão
para os administradores.

Qualomaiorerrodagestãopúblicaemgeral?
A falta de planejamento e o planejamento

deficitário são, semdúvida, osmaiores entraves
para os novos gestores. É preciso que o admi-
nistrador público tenha consciência de que os
atos preparatórios de qualquer ação realizada
pelo Poder Público não constituem meras for-
malidades, mas sim importantes ferramentas
para a gestão pública. Por meio do planeja-
mento, o gestor pode tanto evitar problemas
futuros e dispêndios indevidos de recursos,
como tomar conhecimento das reais necessi-
dades da população e da melhor forma de
atendê-las. Nesse sentido, oTribunal de Contas
tem realizado encontros técnicos frequentes e
publicado cartilhas como intuitodeorientar os
administradores públicos, acerca da necessi-
dadede seplanejar adequadamente as ações a
serem tomadas no curso domandato.

Entrevista
Quem trabalha diretamente com o novo presidente do TCEMG destaca seu habitual dinamismo. Característica

que ficou evidente logo na posse, quando afirmou sua escolha pela valorização dos colaboradores. Em pou-
cos dias de mandato, Cláudio Terrão usou oportunidades, em discursos e entrevistas à imprensa, para deixar

claro à sociedade suas intenções na administração doTribunal: implantará o binômio educação e transparência. Nesta
entrevista a Contas de Minas, ele detalha a sua visão do momento atravessado pela gestão pública mineira.

“ “
Primeiro a educação

Conselheiro Cláudio Couto Terrão
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

É necessário verificar se as
escolas públicas estão, de fato,
contribuindo para a formação
das crianças e dos adolescentes
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Cláudio Terrão
toma posse como
Presidente do TCEMG
Opresidente eleito do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais –
TCEMG, conselheiro Cláudio Couto

Terrão, tomou posse no dia 15 de fevereiro,
em solenidade realizada no Auditório Vi-

valdi Moreira, do TCEMG. O conselheiro su-
cede, durante o biênio 2017-2018, ao con-
selheiro Sebastião Helvecio que presidiu a
Corte de Contas mineira no biênio 2015-
2016. Como vice-presidente, foi empos-

sado o conselheiro Mauri José Torres
Duarte, e, como corregedor, o conselheiro
José Alves Viana, também eleitos pelo Tri-
bunal Pleno namesma sessão do dia 14 de
dezembro de 2016.�
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“Somos o produto de nossas experiên-
cias pessoais e profissionais, mas nunca se-
remos nada sozinhos”, afirmou o presidente
Cláudio Terrão em seu discurso de posse,
depois de citar versos de dois poemas de
Fernando Pessoa e destacar as lições apren-
didas para o “desafio de conduzir, nos pró-
ximos dois anos, a gestão doTCEMG.Terrão
enfatizou que “nunca alcançaremos o má-
ximo desse potencial singular que temos,
se não estivermos abertos às enriquecedo-
ras experiências dos outros, daqueles que
estão ao nosso lado, com suas vivências
pessoais e profissionais diferentes, prontas
para serem predispostas à realização dos
mesmos sonhos”.

Onovopresidente agradeceu a todos os
dirigentes que lhe antecederam, especial-
mente ao conselheiro Sebastião Helvecio,
“pelo excepcional trabalho de construção
dessa magnífica infraestrutura tecnológica
que ele nos deixou de legado”, referindo-se,
principalmente, ao recém-inaugurado cen-
tro tecnológico – aCentral Suricato de Fisca-
lização Integrada, Inteligência e Inovação.
Para CláudioTerrão, esse legado facilitará em
muito a atuação do controle externo, mas
impõe um desafio ainda maior no perma-
nente processo de construção institucional.
“Não nos cabe apenas dar continuidade ao
que até aqui foi desenvolvido, mas tornar
efetivo o uso de toda essa base tecnológica

para devolver à sociedademineira cada cen-
tavo que foi investido na busca da efetivi-
dade da função de controle”, esclareceu.

Prestando uma homenagem ao presi-
dente da Associação dos Membros dos Tri-
bunais de Contas do Brasil – Atricon – e
conselheiro doTCEde Pernambuco,Valdecir
Pascoal, pela busca na harmonização de
ações, procedimentos e processos de traba-
lho em favor do controle externo em todo o
país, Terrão ressalvou que “ainda há muito
caminho a percorrer para que possamos
exercer nossas funções emgrau de excelên-
cia”. E lançou um pedido aos parlamentares
presentes, especialmente aos representan-
tes do Estado de MG no Congresso Nacio-

nal, de apoio à causa da criação do Conse-
lho Nacional dos Tribunais de Contas, assi-
nalando que é fundamental haver “um
controlador dos controladores”.

O conselheiro Terrão também aprovei-
tou para assumir umcompromisso inovador
com os servidores, mencionando a impor-
tância do resgate motivacional: “de, em
breve, instituir noTribunal de Contas, omo-
delo de trabalho de homeoffice, paradigma
voltado essencialmente ao controle da pro-
dução, da qualidade e do resultado, e não
ao velho modelo formal e presencial que,
embora ainda necessário, muitas das vezes
acaba por frustrar a potencialidade organi-
zacional e criativa dos servidores”.�

Cláudio Terrão destacou,
em seu discurso de posse,
as lições aprendidas para
o desafio de conduzir, nos
próximos dois anos, a
gestão do TCEMG

A banda Asas deMinas, do
Centro de Instrução e

Adaptação da Aeronáutica,
recebeu os convidados
na entrada do TCEMG

Subprocuradora-Geral, Elke Andrade
Soares deMoura e os procuradores
Maria Cecília Mendes Borges, Glaydson
Santo Soprani Massaria, SaraMeinberg
Schmidt Andrade Duarte, Marcílio
Barenco Correa deMello e
Cristina AndradeMelo

Os conselheiros Sebstião Helvecio,
Mauri Torres, José Alves Viana,

Wanderley Ávila, Gilberto Diniz e
Hamilton Coelho, entre as autoridades

de todo o Estado, servidores,
convidados, jornalistas e

familiares que superlotaram
o Auditório Vivaldi Moreira
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Abertura

Entre várias autoridades presentes na
solenidade de posse, compuseram amesa
de honra o conselheiro do TCEMG, Sebas-
tião Helvecio, substituído pelo conselheiro
Cláudio Terrão, após a posse como presi-
dente; o secretário de Estado de Planeja-
mento e Gestão, Helvécio Miranda
Magalhães Jr., representando o governa-
dor do Estado, Fernando Pimentel; o pre-
sidente da Assembleia Legislativa do
Estado deMG, deputado Adalclever Lopes;
o presidente do Tribunal de Justiça do Es-
tado de MG, desembargador Herbert Car-
neiro; o ex-governador do Estado de MG,
Alberto Pinto Coelho; o procurador-geral
de Justiça do Estado de MG, Antônio Sér-
gio Tonet; a defensora pública-geral do Es-
tado de MG, Christiane Neves Procópio
Malard; o procurador-geral do Ministério
Público junto ao TCEMG, Daniel de Carva-
lho Guimarães; o prefeito municipal de BH,
Alexandre Kalil; o coronel Marcos Mota
Bastos, representando o comandante da
4ª Região Militar, general de Divisão do
Exército,Walmir Almada Schneider Filho; o
presidente da Câmara Municipal de BH,

vereador Henrique Braga; o comandante
do Centro de Instrução e adaptação da
Aeronáutica – CIAAR, Brigadeiro do Ar,
Ivan Moysés Ayupe; e o presidente da Atri-
con do Brasil, conselheiro do TCE-PE, Val-
decir Fernandes Pascoal.

Ao abrir a cerimônia, o conselheiro Se-
bastião Helvecio, ainda como presidente
do TCEMG, afirmou que o Tribunal de
Minas estaria em mãos firmes, equilibra-
das e seguras, ao destacar a inteligência de
Cláudio Terrão, a serenidade de Mauri Tor-
res, o humanismo de José Alves Viana e a
competência técnica de Gilberto Diniz,
que assumirá o cargo de Ouvidor do
TCEMG no próximo biênio.

O conselheiro Helvecio ressaltou que
deixava a presidência doTribunal tranquilo,
por ter buscado fazer omelhor e por contar
“com o melhor corpo técnico de todos os
34 tribunais de contas do Brasil”; insatis-
feito, “no sentido pleno do significado, se
pensarmos que os satisfeitos em demasia
tendem a se acomodar”; e muito feliz, “por
que saiomelhor do que entrei e estou con-
vencido de que os tribunais de contas são
as instituições quemais podem ser úteis ao
fortalecimento da democracia”.�

Mesa de honra na abertura da cerimônia
presidida pelo conselheiro Sebastião Helvecio

Em seu pronunciamento, Sebastião Helvecio
enfatizou que “os tribunais de contas são
as instituições quemais podem ser úteis
ao fortalecimento da democracia”

Autoridades de todo o Estado,
servidores, convidados,

jornalistas e familiares que
lotaram o Auditório

Vivaldi Moreira
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Mais pronunciamentos

Oconselheiro substitutoHamiltonCoe-
lho (esq.) destacou a competência de Sebas-
tião Helvecio na modernização e condução
doTCEMG“pormares tormentosos, emuma
fasede escassez, tantoorçamentária, quanto
depessoal, e resistências interna e externa”–
e de Cláudio Terrão, salientando sua habili-
dade, formação, experiência profissional e a
capacidade de transitar entre distintas áreas
do conhecimento humano. “É, portanto, um
trunfo desta Corte de Contas contar agora
comumpresidente formado, tanto emCiên-
cia da Computação quanto em Direito”,
acrescentou.

Também o procurador-geral do MP
junto aoTCEMG, Daniel de Carvalho Guima-
rães (dir.), destacou as qualidades, história e
conhecimento técnico do conselheiro Cláu-
dioTerrão, assinalando ser ummotivo de or-
gulho, para todos osmembros doórgãoque
representa a sua posse como presidente do
TCEMG. O procurador dirigiu um agradeci-
mento especial ao conselheiro Sebastião
Helvecio, afirmandoque ele“mudoua forma
de fazer o controle externo no país”.

OS EMPOSSADOS

Cláudio Terrão

Opresidente eleito doTCEMG, Cláudio CoutoTerrão, tem 48 anos e nasceu na cidade do Rio de Ja-
neiro. Iniciou sua carreira profissional por meio de concurso público, como militar da Aeronáu-

tica, em 04 de fevereiro de 1985. Cursou a Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá,
São Paulo, onde se formou sargento especialista em aviões e, em 1992, tomou posse no cargo téc-
nico do Tesouro Nacional, tendo sido lotado na Delegacia da Receita Federal em Recife, onde traba-
lhou na área de suporte aos usuários e desenvolvimento de sistemas. É graduado em Ciência da
Computação e Direito. Em 2000, tornou-se procurador do INSS e oito anos depois passou a integrar
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. No mesmo ano de 2008,
Terrão ingressou noTCEMG comoprocurador doMinistério Público junto aoTCEMG, após aprovação
em concurso e, no dia 22 de dezembro de 2010, foi empossado conselheiro do TCEMG, nomeado
pelo então governador do Estado, Antonio Anastasia, para a vaga deixada pelo conselheiro Flávio
Régis Xavier de Moura e Castro.

Mauri Torres

Ovice-presidente eleito, Mauri JoséTorres Duarte, foi deputado estadual por seis legislaturas e pre-
sidente da Assembleia Legislativa deMinas Gerais (ALMG) por doismandatos consecutivos. Em-

bora tenha nascido na cidade paulista de Guararema, foi emMinas Gerais que viveu desde a infância,
primeiro em Nova Era e, depois, em João Monlevade, onde começou a trabalhar, com forte vínculo
municipalista. No serviço de assessoria administrativa e contábil a diversos municípios da região,
Mauri Torres descobriu sua vocação para a vida pública, liderando a prestação de serviços sociais, as-
sistenciais e esportivos em várias instituições. Depois de atuar também como empresário nas áreas
imobiliária, da construção civil e pecuária, em 1990 elegeu-se deputado estadual, dedicando-se a
matérias de destaque como as relatorias do projeto de lei que deu origem à Lei 10.486/91, referente
à instituição de eleições diretas para diretor de escola pública, e do projeto que gerou a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias para o exercício de 1999. Também foram de autoria de Mauri Torres como de-
putado, os projetos que resultaram na Lei 11052/93 –meia entrada para estudantes em espetáculos
esportivos e de lazer – e do que regulamentou o parágrafo 3º do artigo 222 da Constituição Esta-
dual, que obriga o Estado a prestar atendimento especializado à criança e ao adolescente depen-
dentes de substâncias químicas. Eleito presidente da ALMG, em 2003, defendeu, entre outras causas,
a transparência, a participação popular e a interiorização das atividades do Legislativo. Reeleito em
2004 para o biênio 2005/2006, tornou-se o primeiro presidente da Casa a cumprir dois mandatos se-
guidos. Ainda em 2004, interinamente, exerceu o cargo de governador do Estado de Minas Gerais e,
em 2010, reeleito como deputado, conquistou seu sexto mandato (17ª Legislatura). Em 14 de julho
de 2011, foi nomeado conselheiro do TCEMG, tomando posse em 31 de agosto do mesmo ano.

José AlvesViana

Ocorregedor eleito, José Alves Viana, é médico, foi vereador e prefeito do município de Curvelo
(MG), deputado estadual de Minas Gerais por quatro mandatos e também já presidiu a ALMG.

Natural de Alagoas, muito jovem transferiu-se para a cidade Curvelo, na Região Central de Minas.
Em 1975, formou-se em medicina na Faculdade de Montes Claros; em 1982, foi eleito vereador à
Câmara Municipal de Curvelo e, em 1988, prefeito da mesma cidade. Em 1998, elegeu-se depu-
tado estadual de Minas Gerais, reelegendo-se em 2004/2006/2010. Em 1º de Janeiro de 2011, na
condição de presidente da ALMG, conduziu a sessão solene e deu posse ao governador do Estado
de Minas Gerais, Antônio Augusto Junho Anastasia. Como parlamentar, foi presidente da Comis-
são de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, da Frente Parlamentar Mineira em Defesa do
Idoso, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, da Frente Parlamentar da Silvicul-
tura, Apoio à Indústria Mineral em Minas Gerais, da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, foi
vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da Frente de Apoio ao Co-
mércio Varejista e membro efetivo da Câmara da Saúde da Frente Parlamentar do Cooperativismo
emMG. Eleito pelo plenário da ALMG para a vaga de conselheiro do TCEMG, foi empossado no dia
1º de agosto de 2012. Viana é também pós-graduado emDireito Público: Controle de Contas, Trans-
parência e Responsabilidade, pela PUC-MG.

GALERIA

�



lhorar essa realidade. “Nesses próximos dois
anos nós selecionamos a educação como um
serviço prioritário a ser fiscalizado. E, neste sen-
tido, estabeleceremos as parcerias necessárias
com os municípios e o estado, além das orga-
nizações não governamentais e da imprensa.
Sobretudo porque esses controladores sociais
são parceiros da sociedade e o que nos inte-
ressa é que a sociedade tenha um serviço de
educação de qualidade”, declarou.

A nova frente de fiscalização do Tribunal
analisará a execução dos planos decenais de
educação, que devem ser elaborados e execu-
tados por todos os entes federados brasileiros.
O principal deles está
quase completando
três anos de idade: o
PlanoNacional de
Educação (PNE),
aprovado em 25 de
junho de 2014, que se
tornou a Lei 13.005, em
cumprimento ao artigo
214 da Constituição da Re-
pública. A assessora da Presi-
dência do Tribunal, Naila Garcia Mourthé,
informou que a instituição fará o monitora-
mento das 20 metas e 254 estratégias do PNE,
que devem ser contempladas nos planos de
todos os entes federativos.

Já estão sendo preparadas 24 auditorias
operacionais que vão pesquisar especifica-
mente a educação infantil. Segundo Naila, a
atuação tambémserápreventiva epedagógica,

sensibilizando os ges-
tores para esse desafio
e os preparando para as
fiscalizações. Num pri-

meiro momento, o Tribunal
vai emitir alertas para os jurisdi-
cionados, cujas metas estejam
em risco de não serem cum-
pridas. Serãousadosbancosde
dados do TCEMG, IBGE e MEC

para identificação dos municípios em
piores condições. A partir do diagnóstico, oTri-
bunal solicitará a criação de planos de ações
para que as deficiências sejam vencidas e co-
brará a execução do planejamento.

Atualmente, a execução e o acompanha-
mento do PNE enfrentam problemas. A pro-
dução de informações é demorada e impede a
obtenção de um diagnóstico do presente.
Uma evidência disso é o relatório do primeiro
ciclo de acompanhamento do PNE, realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais AnísioTeixeira (Inep) e divulgado
em novembro do ano passado, no qual os
dadosmais atuais são do Censo do Ensino Bá-
sico de 2015.

O Plano estabeleceu 20metas objetivas e
várias estratégias para atingi-las no prazo de
dez anos.Mas, segundo o site Observatório do
PNE, as metas 1, 3, 18 e 19, que previam resul-
tados ainda para o ano de 2016, não atingiram
as previsões. A universalização da pré-escola

para crianças de 4 e 5 anos
(meta 1) aparentemente
não foi atingida. O dado
oficialmais atualizado
é do ano de 2014,

quando89,1%das crian-
ças brasileiras nessa idadees-

tavam matriculadas. O aten-
dimento escolar para todos os jovens

entre 15 e 17 anos (meta 2) também não
dá sinais de ter sido realizado. Em 2014, 82,6%
deles estavam na escola e 61,4% no ensino
médio, segundo o dadomais atual .

Quando o PNE completou dois anos, em
25 de junho de 2016, a existência de planos de
carreira para todos os professores do ensino
público deveria ter sido assegurada. O Obser-
vatório informa que não há um indicador para
acompanhar esta meta (18), mas dados do
IBGE, referentes a 2014, indicamque89,6%dos

municípios brasileiros regulamentaramplanos
de carreira para seu magistério. Ainda no ani-
versário de dois anos, a gestão democrática de
todas as escolas (meta 19) já deveria ter sido as-
segurada, mas também não há indicadores a
respeito. Entretanto, segundo o IBGE, no ano
de 2014, em 74,4% dos municípios do País, os
diretores escolares foram escolhidos apenas
por indicação.

Em Minas Gerais, a Assembleia ainda não
aprovouoPlanoEstadual de Educação, que tra-
mita como o Projeto de Lei 2882/2015. O es-
tado já possuía um plano decenal para o
ensino, aprovado em 2011 (Lei 19.481), que
será alterado pelas novas disposições da lei fe-
deral. BeloHorizonte aprovou seuplanomuni-
cipal emmarço do ano passado.

Tribunal de Contas prioriza o controle da
Educação Pública para auxiliar no
cumprimento dasmetas do Plano Nacional

Háalguns anos, os tribunais de contas in-
corporaram as auditorias operacionais
em sua rotina. Elas trouxeram a vanta-

gem de avaliar múltiplos aspectos de, por
exemplo, um determinado programa de go-
verno, com a finalidade de aperfeiçoar a ges-
tão pública. São analisadas economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade. Essa ferra-
menta, já usada para analisar o ensino médio
mineiro, será colocada outra vez a serviço da
educação pública emMinas Gerais.

O Tribunal de Contas do Estado (TCEMG)
assumiu, este ano, o foco de atuação no con-
trole externoda aplicaçãode recursos públicos
no ensino, projeto que ganhou o nome de Na
Ponta do Lápis. O presidente do órgão, conse-
lheiro Cláudio Terrão, revelou, durante entre-
vista a uma emissora de rádio da capital, que
sua administração vai monitorar a qualidade
do serviço prestado e ajudar os gestores ame-

Papel de
concretizar

Segundoaassessora da Presidência,
NailaGarciaMourthé, o Tribunal fará o

monitoramento das 20metas e 254 estratégias do PNE
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central inédita
no mundo

Controle externo emMinas ganha Oentãopresidente doTribunal deCon-
tas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), conselheiro Sebastião Hel-

vecio, inaugurou, no dia13/2/2017, a Central
Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligên-
cia e Inovação. O centro tecnológico de três
andares é pioneiro por apresentar um sis-
tema de fiscalização do dinheiro público em
tempo real. “Somos o primeiro tribunal de
contas do mundo a fazer este controle das
notas fiscais eletrônicas, comos cruzamentos
e análise de política pública em tempo real”,
ressaltou Sebastião Helvecio. O governador
do EstadodeMinasGerais, FernandoPimen-
tel, estava presente na cerimônia de inaugu-
ração, dentre outras autoridades.

O novo prédio inaugurado abriga,
agora, umsistemade controle inédito, capaz
dedar respostas 480 vezesmais rápido sobre
as demandas de fiscalização. Esse meca-
nismo acontece pormeio de um supercom-
putador chamado Horus. Outra grande
novidade inaugurada foi a Sala de Situação

existente no novo edifício. Este local repre-
senta o núcleo de inteligência da instituição
e foi denominada como o “coração”do pré-
dio pelo conselheiro Helvecio. De acordo
comele, oTribunal deContasmineiro éopri-
meiro domundo a ter esta sala de inteligên-
cia que faz alertas em tempo real. Nela, está
o setor estratégico ededesenvolvimentoda
fiscalização integrada.

O cidadão tambémganhou umespaço
de transparência chamado de painel de in-
teratividade. O dispositivo permite ao cida-
dão acompanhar a gestão das contas do
município por meio de uma tela. Para isso,
basta que ele toque no equipamento para
saber como está sendo gasto o dinheiro pú-
blico. O controle é feito por meio do pro-
grama Fiscalizando com o TCE, que
disponibiliza os dados e informações da
gestão pública estadual e dos municípios,
fomentando o controle social. O presidente
à época, Sebastião Helvecio, demonstrou
ao governador do Estado e aos demais pre-

sentes como funciona a visualização das in-
formações por meio da tela touch.

Outro produto entregue foi a plata-
forma Focus, solução tecnológica que re-
presenta mais qualidade e agilidade nas
deliberações do Tribunal. A ferramenta dis-
ponibiliza aos analistas doTCE uma série de
informações estratégicas sobre omunicípio
fiscalizado, o perfil detalhado do gestor em
exercício, a pontuação da gestão no Índice
de Efetividade da GestãoMunicipal (IEGM),
dentre outros resultados.

Durante a inauguração, a diretora-geral
do TCEMG à época, Raquel Simões, fez uma
apresentação técnica sobre a história da Po-
lítica de Fiscalização Integrada e demons-
trou o funcionamento da Sala de Situação
do novo edifício. Ela contou que o início do
empreendimento foi impulsionadopelo de-
safio de fiscalizar um Estado com 3.352 ór-
gãos e entidades estaduais e municipais,
comorçamentos que somamR$160bilhões,
e uma extensão territorial maior que a da�

O então presidente do TCEMG, conselheiro
Sebastião Helvecio, descerrou a fita inaugural

da sala de situação do novo prédio
Central Suricato de Fiscalização Integrada,

Inteligência e Inovação, ao lado do
governador do Estado, Fernando Pimentel
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França. De acordo com ela, diante desse ce-
nário, o Projeto de Fiscalização Integrada Su-
ricato foi idealizado pelo conselheiro
Sebastião Helvecio em 2011, com o apoio
dos demais conselheiros da Casa. A pre-
missa básica era fiscalizar mais e melhor.

Um dos investimentos para alcançar
este objetivo foi a aquisição do Data Cen-
ter para armazenar as informações e
dados provenientes do projeto. De acordo
com ela, o equipamento guarda, atual-
mente, 3,38 terabyte (TB) de dados e com
capacidade para armazenar mais. “Este in-
vestimento possibilitou uma avanço no
Tribunal”, afirmou. Ela também falou sobre
a importância da base de notas fiscais ele-
trônicas cedida pelo Governo de Minas
para comparar os valores das compras pú-
blicas com os preços do mercado, que po-
tencializou muito o trabalho dos técnicos.

A capacitação dos servidores e jurisdicio-
nados e o uso do software Tableau (plata-
forma de visualização de dados intuitiva e
graficamente rica) também foram pontos
que contribuíram para a produção de co-
nhecimento do Suricato.

Foi ainda apresentado o dashboard
(painel de bordo) pela diretora do Centro
de Integração da Fiscalização e de Gestão
de Informações Estratégicas (Suricato),
Jacqueline Gervásio. O painel é parte in-
tegrante da Sala de Situação e conta com
telas de última geração. Ao todo, foram
entregues 309 telas, visualizadas em três
painéis no dashboard. Um quiz ( jogo de
perguntas e respostas) foi feito pela
então diretora-geral Raquel Simões para
mostrar como o supercomputador Horus
processa as informações e as disponibi-
liza no dashboard.

HOMENAGENS

A inauguração do novo edifício de fis-
calização tambémcontou comuma série de
homenagens. Um dos homenageados foi
Durvalino Ferreira Leme, operário que tra-
balhouna construçãodoprédio. O trabalha-
dor acompanhou a obra desde o primeiro
dia e recebeu uma placa condecorativa do
presidente pelo esforço empreendido.

O então presidente Sebastião Helvecio
Ramos de Castro também foi homenageado
comuma placa recebida dasmãos do conse-
lheiro decano da Casa, Wanderley Ávila. Ele
classificouagestãodopresidentecomosendo
“modernaearrojada”ecomuma“liderançasó-
lida,equilibradaeserena.Acorageméamarca
deste colega de Juiz de Fora”, elogiou.

A chefe de gabinete Bernardete Aguiar
entregou, emnome da conselheira Adriene
Andrade, uma placa de homenagem ao
conselheiro Sebastião Helvecio e outra para
a diretora-geral Raquel Simões. Nela, ela
condecora o presidente “por seu valioso e
profícuo trabalho, exemplo de dedicação e

fé que se materializam em grandes realiza-
ções e que sempre serão fonte de inspira-
ção para as próximas gerações”. Para a
diretora-geral, ela escreveu “em reconheci-
mento ao seu brilhante trabalho, entrega e
dedicação durante sua trajetória como di-
retora-geral do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais“.

Outro homenageado foi o conselheiro
falecido em novembro do ano passado, Flá-
vio Régis Xavier deMoura e Castro. O centro
de Tecnologia da Informação, localizado no
1º andar do novo edifício, recebeu o seu
nome. O conselheiro do Tribunal de Contas
dosMunicípios de São Paulo (TCM-SP), Eurí-
pedes Sales, amigo de Flávio Régis, falou
sobre a sua alegria de elogiar o saudoso
amigo, diante da família que estavapresente
para receber a homenagem.

O então presidente Sebastião Helvecio
entregou a comenda JoséMaria de Alkmim
ao conselheiro do Tribunal de Contas de
Portugal, Carlos Alberto Morais Antunes (o

juiz conselheiro foi indicado para receber a
comenda no ano passado, quando era pre-
sidente do Tribunal de Contas de Portugal).
Também receberam a homenagem o presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE-SP), conselheiro Dimas
Eduardo Ramalho (indicado para a co-
menda em 2016); o conselheiro doTribunal
de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Luís
da Cunha Teixeira; e a professora titular da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Sulamis Dain (os dois últimos indica-
dos para a comenda em 2015). O Colar do
Mérito da Corte de Contas Ministro José
Maria Alkmim é entregue a personalidades
ou instituições que prestaram relevantes
serviços ao órgão.

Outromarco inaugurado foi a transmis-
são das sessões do Pleno e das Câmaras, ao
vivo, pela internet por meio do canal You-
tube. As sessões acontecemno Plenário Go-
vernador Milton Campos e poderão ser
acompanhadas pelo cidadão.

O operário Durvalino Ferreira Leme, que
trabalhou na construção do prédio, foi

homenageado com uma placa condecorativa

O conselheiro decano, Wanderley Ávila
(à esq.), homenageou o então presidente

Sebastião Helvecio com uma placa

O então presidente Sebastião Helvecio fez
demonstração no painel da interatividade, ao lado

do governador do Estado, Fernando Pimentel

�
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NOTÍCIAS DO PLENO

Reprodução de
documentos públicos

pode ser cobrada
para repor custos

“Areceita proveniente da alienação de
bens sob responsabilidadedaCâmara
Municipal deve ser repassada ao Exe-

cutivo, que irá contabilizá-la como receitade ca-
pital”. A afirmação integra oparecer doTribunal
Pleno, aprovado na sessão de 08 de fevereiro,
que acompanhou, por unanimidade, o voto do
conselheiro relator José Alves Viana, em res-
posta à Consulta 951672 do presidente da Câ-
mara Municipal de Ritápolis à época, Lucimar
Antônio dos Santos.

O consulente apresentou três questiona-
mentos ao TCEMG: qual o destino dado aos va-
lores arrecadados a título de ressarcimento dos
custos com reprodução de documentos no âm-
bito do Poder Legislativo e se a câmara poderia
apropriar-se desse valor e utilizá-lo ou deveria
transferi-loàPrefeituraMunicipal;qual seriaana-
turezadovalorcobradoatítuloderessarcimento
dos custospela reproduçãodedocumentospú-
blicos requeridos pelos cidadãos; e como esse
valor deveria ser fixado e qual o ato adequado
(lei, resolução, portaria etc.) para fixá-lo, no caso
deórgão responsável pela guarda e reprodução
da informação ser uma câmaramunicipal.

O conselheiro relator assinalou, em seu
voto, que “a reprodução de documentos pela
Administração é um serviço comum, não espe-
cífico, semnatureza de direito público”e que“o
particular nãoéobrigadoa contratá-lo, subten-
dendo-se ser umserviço frutodaautonomiada
vontade”. Acrescentando que esse fato “vem
comprovarquea remuneração correspondente
possui natureza de preço público”, Viana res-
ponde à primeira indagação, ao esclarecer que
os valores arrecadados não se constituem em

receita da Câmara Municipal e sim do Poder
Executivo,“devendo ser contabilizadano seuor-
çamento”.

Quanto ao segundo questionamento, o
conselheiro mencionou o artigo 12 da Lei da
Transparência – Lei Federal nº 12.527/2011 –
para esclarecer que, ressalvados os casos de
gratuidade previstos em lei, “poderá ser co-
bradoexclusivamenteovalor necessário ao res-
sarcimento do custo dos serviços e dos
materiais utilizados”, ou seja, embora a Câmara
possa reter os valores em conta própria, só po-
derá utilizá-los para ressarcir esse custo. Com-
plementando, o relator também assinalou que
a instituição da cobrança deveria ser realizada
mediante portaria, “que é o ato monocrático
próprio do presidente da Câmara”.

Outro importante esclarecimento foi dado
pelo relator na resposta à consulta sobre o de-
vido recolhimento dos valores em questão na
conta bancária do Poder Legislativo, já que se
prestama ressarcir o valor do serviço, contabili-
zados como receita no orçamento do Poder
Executivo: “como a Câmara não constitui uni-
dade arrecadadora, essemontante que ingres-
sou na conta própria deverá ser deduzido do
duodécimo, que é aúnica formapossível de re-
cebimento de receita pelo Poder Legislativo”. O
conselheiroViana assinala que“os pagamentos
recebidos para o custeio de cópias reprográfi-
cas nãopodemser registrados como receita or-
çamentária própria, em razão do princípio da
unidade de caixa, que obriga os entes públicos
a recolher o produto da arrecadação em conta
única”, e que“o valor a ser cobrado será corres-
pondente ao custo do serviço”.

Conselheiro relator
José Alves Viana

para obras na rede de
iluminação pública de Patrocínio

TCE suspende concorrência

AConcorrência Pública 07/2016, promo-
vidapela PrefeituraMunicipal dePatrocí-
nio, visando à “concessão administrativa

para execuçãodeobras eprestaçãode serviços
relativos àmodernização, otimização, eficienti-
zação, expansão, operação e manutenção da
rede de iluminaçãopública”domunicípio foi li-
minarmente suspensa pelo Tribunal Pleno, na
sessão 08 de fevereiro. O colegiado referendou
a decisão monocrática do relator, conselheiro
JoséAlvesViana, noProcesso997638,motivada
pordenúncia apresentadapor Pyther PaivaTei-
xeira, que apontou irregularidades no edital.

Aoacatar amedida cautelar solicitadapelo
denunciante, o relator considerou a necessi-
dade de se fazer “análise mais acurada dos pa-
râmetros da licitação”, para esclarecer as
inconsistências já verificadaspeloórgão técnico
do TCEMG em um primeiro exame do edital,
com relação a várias exigências de qualificação
técnica restritivas ou inadequadas, comprome-
tendo a ampla participação dos concorrentes.
Ovalor estimadoda licitaçãoédeR$164,88mi-
lhões, correspondente ao somatório do valor
máximo de contraprestação mensal ao longo
do prazo contratual de 30 anos, por meio de

parceria público-privada. O conselheiro Viana
também salientou que foi caracterizado o “pe-
rigo de dano”, uma vez que o aviso de licitação
foi publicado somente dois dias antes da aber-
tura da referida concorrência, em16dedezem-
bro de 2016.

Assim que notificados, o prefeito munici-
pal de Patrocínio, Lucas Campos de Siqueira, e
o presidente da Comissão Permanente de Li-
citação, Nelson Gonçalves Soares Filho, têm
prazo de cinco dias para publicar a suspensão
da concorrência e encaminhar o comprovante
aoTribunal. Os responsáveis tambémdeverão
encaminhar ao TCEMG cópia da fase interna
do procedimento licitatório. O não cumpri-
mento das determinações poderá acarretar
a aplicação de multa individual no valor de
R$ 5mil.

Com essa suspensão liminar da concor-
rência, na fase em que se encontra, os respon-
sáveis devemseabster depraticar qualquer ato
com tendência de se efetivar a contratação. O
relator também adverte que, no caso de uma
eventual revogação ou anulação do procedi-
mento, o fato deverá ser comunicado imedia-
tamente aoTribunal.

Decisão acompanhou o voto
do relator, conselheiro José Alves Viana
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por retenção de repasses ao
Instituto de Previdência Municipal

Ex-prefeitodeMontesClarosémultado

APrimeira Câmara do Tribunal de Contas
deMinasGerais, em sessão realizada em
14/02/2017, multou o ex-prefeito de

MontesClaros, AthosAvelinoPereira, em15mil
reais pela retenção indevida de contribuições
previdenciárias e tambémpor contrair obriga-
ção de despesa, no exercício de 2008, semque
houvesse suficiente disponibilidade financeira
para pagamento. Adecisão foi tomadadurante
o julgamento da Representação nº 887777, do
Ministério Público de Contas, embasada em
inspeção realizada por técnicos do Tribunal e
emdocumentaçãoproveniente da 11ª Promo-
toria de Justiça da Comarca deMontes Claros.

Os técnicos do Tribunal apuraram que o
ex-prefeito deixoude repassar ao InstitutoMu-
nicipal de Previdência dos Servidores Públicos
deMontes Claros – Prevmocmais de R$1,3mi-
lhão referentes às contribuições previdenciá-
rias descontadas na folha de pagamento dos
servidores emais R$ 3,2milhões relativos àpar-
ticipação patronal. Em seu voto, o relator do
processo, conselheiro Cláudio Terrão, afirmou
que“onão recolhimento aos cofres da entidade
previdenciária das contribuições devidas pelo
município, além de inviabilizar a obtenção do
equilíbrio almejado, pode acarretar efeitos ne-
fastos aos segurados, os quais, mesmo so-
frendo mensalmente a retenção, na fonte, de
sua contribuição previdenciária, podem ter

seus direitos violados nomomento de usufruí-
remdosbenefícios previdenciários legalmente
estabelecidos”.

O conselheiro relator ainda acrescentou
que“a omissão no recolhimento das contribui-
ções devidas, mesmo que sanada pormeio do
pagamento extemporâneo e da celebração de
acordo, podeocasionar prejuízos àmunicipali-
dade, uma vez que sobre os pagamentos reali-
zados intempestivamente incidem multas e
juros, o que contribui para o aumento do endi-
vidamento público. Isso porque o acordo fir-
mado prevê a incidência de juros de 0,5% ao
mês sobre o valor atualizado do débito”.

Do valor total de R$ 15mil damulta, R$ 10
mil se referiramàausênciade recolhimentoeos
restantes R$ 5mil a despesas no valor acima de
R$ 1,8 milhão, no último ano de mandato, sem
quehouvessedisponibilidade financeira, emde-
sacordocomoquedeterminaoartigo42daLei
de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A representação é um instrumento defi-
nido no artigo 310 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas pelo qual os agentes públi-
cos comunicam ao Tribunal, através de docu-
mentos, a ocorrência de irregularidades ou
ilegalidadesdeque tenhamconhecimento, em
virtudedoexercício do cargo, empregoou fun-
ção. A esta decisão cabe recurso junto ao Tri-
bunal Pleno.

para transporte de Contagem é suspensa
Licitação de R$104 milhões

Foi suspenso na sessão da Segunda Câ-
mara do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCEMG) do dia

9/2/2017, o procedimento de Regime Dife-
renciado de Contratação (RDC) Presencial nº
001/2016 da prefeitura de Contagem, Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A licitação
era para contratar empresa de engenharia
para implantar o lote 4 do programa Pró-
transporte (composto pelo corredor estrutu-
ral de transporte Leste-Oeste e corredor
estrutural de transporte Ressaca). O valor
estimado da contratação era de R$104,2
milhões.

O voto do conselheiro relator José Alves
Viana, favorável à suspensão, foi acompa-
nhado pelos conselheiros Gilberto Diniz e
Wanderley Ávila. O assunto chegou ao Tribu-
nal de Contas por meio de denúncia (pro-
cesso nº 997.724) que mencionava indícios

de “conluio entre as empresas participantes
na disputa”.

Analisando o processo com urgência, de-
vido ao fato de que a licitação já tinha sido pro-
movida, o relator Viana entendeu necessária a
cautelar de suspensão pelo risco de dano ao
erário, caso ocorresse a assinatura do contrato.
Omotivo foi o indício da existência de conluio
entre três empresas. A insuficiente qualificação
econômica das duas primeiras empresas e a
efetiva desistência de umadelas emparticipar
da fase de lances motivaram a suspensão.

OTribunal determinou que o prefeito de
Contagem, Carlos Magno de Moura Soares, e
o presidente da Comissão Permanente de Li-
citação, Jáder Luís Sales Júnior, devem sus-
pender a licitação na fase em que ela se
encontra e enviar, no prazo de cinco dias, a
comprovação do procedimento, sob pena de
multa individual no valor de R$ 5 mil reais.O relator do processo, conselheiro José Alves Viana

O relator do processo,
conselheiro Cláudio Terrão

R$ 218 mil aos cofres de Itajubá
Primeira Câmara determina devolução de

Na sessão do dia 21 de fevereiro, a Pri-
meira Câmara doTribunal de Contas do
Estado deMinas Gerais julgou irregular

a Dispensa de Licitação 01/2013 da prefeitura
de Itajubá, Processo nº 886397, destinada à
contratação emergencial de serviços de coleta
de resíduos sólidos, limpeza urbana, no ano
de 2013, e determinou ao prefeito Rodrigo
Imar Martinez Riêra que faça a devolução de
R$ 218 mil aos cofres da prefeitura.

De acordo com o voto do relator do pro-
cesso, conselheiroMauri Torres, a Dispensa de
Licitação nº 01/2013 não teve o preço devida-
mente justificado. Uma vez que a empresa es-
colhida, Vina Equipamentos e Construções
Ltda., foi contratada pormais de um R$1,5mi-
lhão, R$ 218 mil a mais que o valor apresen-

tado na proposta da empresa Terrasa Enge-
nharia Ltda., naDispensa de Licitação 26/2012,
publicada meses antes, para contratação do
mesmo serviço e que fora revogada sem fun-
damentação, fato este, na análise do relator,
causador de prejuízo aos cofres municipais.

Segundo o voto, a irregularidade apon-
tada neste processo está na falha do cumpri-
mento da Lei de Licitações, Lei 8666/93, no
parágrafo único do artigo 26: “ o processo de
dispensa, de inexigibilidade ou de retarda-
mento, previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos: I -
caracterização da situação emergencial ou ca-
lamitosa que justifique a dispensa, quando for
o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou
executante”.

O relator do processo,
conselheiroMauri Torres

O relator do processo e
presidente da Segunda Câmara,
conselheiroWanderley Ávila

por inadimplência na
contribuição previdenciária

Tribunal pune Câmara Municipal de Ituiutaba

Ainadimplência da Câmara Municipal
de Ituiutaba (Triângulo Mineiro) rela-
tiva às contribuições previdenciárias

patronais, referentes às competências de no-
vembro, dezembro, e 13º salário do exercí-
cio de 2015 gerou multas e ressarcimentos
aos ex-presidentes do órgão legislativo dos
exercícios 2015 e 2016. O voto do conse-
lheiro relator, Wanderley Ávila, pelas multas
e ressarcimentos, foi aprovado na sessão da
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCEMG) do dia
14/2/2017. Os conselheiros José Alves Viana
e Gilberto Diniz acompanharam o voto do
relator.

De acordo com o voto, o assunto chegou
ao TCE por meio de uma Representação (pro-
cesso nº 980.573). A área técnica do Tribunal
constatou que a inadimplência acarretou
juros emulta aomunicípio, causando prejuízo
aos cofres públicos. O relator ressaltou que a

inadimplência foi injustificada, já que nas“de-
fesas apresentadas, em nenhummomento foi
demonstrada a impossibilidade da Câmara
Municipal de realizar o recolhimento das con-
tribuições previdenciárias em questão, no
tempo devido”.

O presidente da Câmara no exercício de
2015, Francisco Tomaz de Oliveira Filho, foi
multado em R$ 3,2 mil e terá que ressarcir
mais de R$ 32 mil aos cofres públicos decor-
rentes dos juros e multas, pagas pelo atraso
do recolhimento das contribuições referentes
à competência domês de novembro e do 13º
salário do exercício de 2015. O presidente da
Câmara no exercício de 2016, Wellington
Arantes Muniz Carvalho, recebeu multa no
valor de R$ 1,6 mil e deverá ressarcir mais de
R$ 16 mil pelos juros e multas pagas, em de-
corrência do atraso no recolhimento das con-
tribuições referentes à competência do mês
de dezembro de 2015.



revista contas de minas - 2017 ano 3 nº 2624 revista contas de minas - 2017 ano 3 nº 26 25

apresentar contas relativas a 2016
Definidas as instituições estaduais que deverão

OconselheiroMauri Torres (quarto da
esq para a dir, na foto) foi o relator

OTCEMG publicou, no Diário Oficial de
Contas – DOC – de 06 demarço, a Deci-
são Normativa – DN – 01/2017 que de-

fine as unidades jurisdicionadas da admi-
nistração pública direta e indireta estadual
“cujos responsáveis deverão apresentar contas
anuais relativas ao exercício de 2016, para fins
de julgamento, bemcomoosdocumentos e in-
formações que comporão as contas anuais”. O
projeto dessa DN foi aprovado pelo Tribunal
Pleno, na sessão de 22 de fevereiro, de acordo
comasadequaçõespropostaspelo relator, con-
selheiro Mauri Torres, no Assunto Administra-
tivo –AtoNormativo (processo 997785), após a
abertura deprazopara que todos os conselhei-
ros, conselheiros substitutos eprocurador-geral
doMinistério Público junto aoTCEMGapresen-
tassem emendas.

Contendooitoartigosequatroanexoscom
instruções, a Decisão Normativa vigorará a par-
tir dadatadesuapublicaçãonoDOC.Váriasnor-
mas conferem atribuições ao TCEMG para a
edição do ato: a Lei Complementar Estadual
102/2008 – incisos III do artigo 57, XXIX do ar-
tigo 3º, IX do artigo 35 eV do artigo 72 –; Reso-
lução 12/2008 – o artigo 243 e os incisos XXIX
do artigo 3º, X do artigo 25 eV do artigo 200; o
inciso I do artigo 3º da Resolução nº 06/2009; o
inciso II do artigo 76 da Constituição do Estado;
a InstruçãoNormativa 14/ 2011 –quedisciplina
a organização e a apresentação das referidas
contas anuais – e o Regimento Interno.

Prazos e tomadade contas
A Decisão Normativa também prevê pra-

zos diferenciados para encaminhamento das
contas pelos órgãos e entidades, sendo de 90
ou150dias contadosdoencerramentodoexer-
cício de2016, de acordo comashipóteses esta-
belecidas em incisos doato.“Asdemonstrações
contábeis que compõem as contas anuais dos
órgãos da administração direta, das entidades
autárquicas e fundacionais e dos fundos esta-
duais serão elaboradas de acordo com as Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público – NBCASP”, salientou o relator.

Se as contas não forem apresentadas nos
prazos estabelecidos ou se não forem atendi-
dos os requisitos legais e regulamentares, o
TCEMGdeterminaráuma tomadade contas ex-
traordinária, observando-se o disposto no ar-
tigo244daResoluçãonº12, de17dedezembro
de 2008, sem prejuízo da aplicação de multa,
nos termos do art. 85 da Lei Complementar Es-
tadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008. Incon-
sistências verificadas em informações e
documentos, que fizerem parte das contas
anuais, também poderão sujeitar os responsá-
veis às sanções previstas na Lei Complementar
Estadual 102, de 17 de janeiro de 2008.

São 47 órgãos e entidades jurisdicionados
A Decisão Normativa aprovada decide

que as contas anuais referentes ao exercício
de 2016 deverão ser encaminhadas aoTCEMG
pelos titulares de 47 órgãos e entidades juris-
dicionados. São 11 órgãos da administração
direta estadual: Assembleia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais – ALMG; Procuradoria
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais –
PGJMG; Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais – TJMG; Tribunal de Justiça Mili-
tar do Estado de Minas Gerais – TJMMG; De-
fensoria Pública do Estado de Minas Gerais –
DPMG; Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais – CBMMG; Escola de Saúde Pública –
ESP; Secretaria de Estado de Cidades e de In-
tegração Regional – Secir; Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior – SEDECTES; Se-
cretaria de Estado de Educação – SEE; e Secre-
taria de Estado de Transportes e Obras
Públicas – Setop.

As entidades da administração autárquica
e fundacional são 12: Agencia de Desenvolvi-
mento da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte – Agencia RMBH; Agencia Reguladora de
Serviços de Abastecimento de Agua e de Es-
gotamento Sanitário do Estado de Minas Ge-
rais – Arsae-MG; Departamento de Edifica-
ções e Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DEER/MG; Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia deMinas Gerais –
Hemominas; Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais – Cetec; Fundação Ezequiel Dias -
Funed; Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais – Fhemig; Instituto de Desenvol-
vimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
– Idene; Instituto de Previdência do Legislativo
do Estado de Minas Gerais – Iplemg; Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais – Ipsemg; Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais – IPSM; e Junta Comercial do Es-
tado de Minas Gerais – Jucemg.

E ainda, 15 empresas públicas e socieda-

des de economia mista: Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais S.A. – BDMG; Compa-
nhia de Tecnologia da Informação do Estado
de Minas Gerais – Prodemge; Cemig Distribui-
ção S.A.; Cemig Geração e Transmissão S.A.;
Companhia Energética de Minas Gerais –
Cemig; Companhia de Desenvolvimento Eco-
nômico de Minas Gerais – Codemig; Codemig
Participações S/A - Codepar; Companhia de
Gás de Minas Gerais – Gasmig; Companhia de
Saneamento deMinas Gerais – Copasa; Copasa
Serviços de Saneamento Integrado doNorte e
Nordeste de Minas Gerais S/A – Copanor; Em-
presaMineira de Parcerias S/A – EMIP; Empresa
Mineira de Comunicação – EMC; Empresa de
Serviços de Comercialização de Energia Elé-
trica – S/A; Minas Gerais Administração e Ser-
viços S.A. – MGS; e Minas Gerais Participações
S.A. – MGI.

A lista se completa com três fundos esta-
duais – Fundo Estadual de Saúde – FES; Fundo
Especial do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais - FEPJ; e Fundo Financeiro de Pre-
vidência do Estado deMinas Gerais – Funfip; e
seis órgãos e entidades transformados ou ex-
tintos: Secretaria de Estado de Defesa Social –
SEDS; Fundação Centro Internacional de Edu-
cação e Capacitação e Pesquisa Aplicada em
Águas - Hidroex; Departamento de Obras Pú-
blicas – DEOP; Instituto de Geoinformação e
Tecnologia - IGTEC; CompanhiaMineira de Pro-
moções - Prominas; e Fundação TV Minas –
Cultural e Educativa – TV Minas.

O relator destacou que esses seis órgãos e
entidades, submetidos a processo de extinção,
transformação ou fusão, deverão apresentar a
prestação de contas na forma dos anexos I, II e
IV do artigo 4º da Decisão Normativa, “con-
tendo os documentos e informações relativas
às providências adotadas para o encerramento
das atividades, em especial sobre a transferên-
cia patrimonial e das obrigações relativas aos
contratos, convênios, acordos e instrumentos
congêneres”.

poderá ter restrições de crédito
Gestor multado pelo TCEMG

OConvênio 003/2017 assinadoentre oTri-
bunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG) e o Instituto de Estudos

de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB), seção
Minas Gerais, em 09 de fevereiro, pelo então
presidente, conselheiro Sebastião Helvecio, e
o presidente do IEPTB, EvérsioDonizete deOli-
veira, traz mudanças na cobrança de multas
nos processos transitados em julgado. A partir
de agora, os inadimplentes poderão ter seus
nomes negativados nos cartórios de protestos
e poderão sofrer restrições cadastrais.

Segundo a coordenadora de Débito e
Multa do TCEMG, Rosa Maria Carvalho Pinho
Tavares, a assinatura deste convênio não mo-
difica as ações iniciais de cobrança doTribunal.
“Os gestores que são multados pelo Tribunal
deContas estão sendopunidos pela prática de
alguma irregularidadenagestão, nãonecessa-
riamente que tenha dado prejuízo ao erário.
Pode ser alguma irregularidadedo controle in-
terno ou qualquer irregularidade passível de
multa. Depois da decisão transitada em jul-
gado, ou seja, quando não cabe recurso, esse
processo vempara a Coordenadoria deDébito
e Multa. Aqui, nós vamos analisar o acórdão e
vamos liquidar aquele acórdão. Liquidar signi-
fica dar uma certeza do valor daquela multa.
Então será produzido o boleto, com a memó-
ria de cálculo e, finalmente, vamos encaminhar
ao responsável pelo pagamento damulta, que
temumprazodeterminadopara pagar, e ainda
podenegociar oparcelamentodadívida como
Tribunal.”

Apenas as situações de não pagamento
terão as certidões de Débito e Multa encami-
nhadas ao Instituto de Protesto. “Nós vamos

encaminhar essa certidão e o acórdão eletrô-
nico juntamente e, eles, do Instituto, irão levar
para protesto, sem ônus algum para o TCEMG.
Cumpre ao jurisdicionado, tão logo notificado,
fazer o pagamento. Se não fizer, o gestor mul-
tado perde o crédito, o nome dele vai para o
Serasa e para o Serviço de Proteção ao Crédito
– SPC. É uma restrição de crédito muito forte”,
explicou a coordenadora.

Segundo Rosa, antes da assinatura do
Convênio 003/2017, as certidões de Débito e
Multa daqueles gestores inadimplentes, que
não pagaram o boleto, eram encaminhadas
para oMinistério Público de Contas -MPC, que
por sua vez, direcionavapara aAdvocacia-Geral
do Estado –AGE, para que ela promovesse essa
cobrança judicial. A partir do convênio, todas
as certidões de débito emitidas irão, inicial-

mente, para o Instituto de Protestos, que, por
sua vez, distribui para os respectivos cartórios
de protestos do Estado. Trata-se, como ela ex-
plicou, de mais uma via administrativa de co-
brança, que não exclui a possibilidade de
cobrança judicial pela AGE, emcasodenãopa-
gamento. “Na verdade a assinatura do convê-
nio não fechou uma porta, apenas abriu mais
uma possibilidade intermediária, entre a ten-
tativa de receber administrativamente, por
boletobancário, e a ação executiva judicial pro-
movida pela Advocacia-Geral do Estado.”

OConvênio003/2017épartedoPrograma
Gestão Fiscal Eficiente e temcomoobjetivo au-
mentar o valor da receita na esfera extrajudicial
e, com isso, ajudar o FundodoTribunal deCon-
tas – Funcontas a ter os recursos para cumprir
seus objetivos estabelecidos em lei.

Contas do Governador de 2017
Conselheiro Sebastião Helvecio será o relator das

Oconselheiro Sebastião Helvecio – que
presidiuoTCEMGnobiênio2015/16– foi
indicadopara sero relatordasContasdo

Governador referentes ao exercício de 2017. O
conselheiro Gilberto Diniz atuará como revisor.

De acordo com o inciso I, do artigo 76 da
Constituição Estadual de 1989, compete ao
TCEMGapreciar e emitir parecerprévio sobre as
contas prestadas anualmente pelo governador
do Estado. O parecer prévio é emitido pelo Tri-
bunal Pleno e enviadopara aAssembleia Legis-
lativa para o julgamento das contas, conforme
previsto no inciso XX do artigo 62 da Constitui-
ção Estadual.

AsContasdoGovernador sãoacompanha-
das durante todooexercício peloTribunal, atra-
vés da Coordenadoria de Fiscalização e
Avaliação da Macrogestão Governamental do
Estado, setor subordinado à Diretoria de Con-
troleExternodoEstado.Aprestaçãodecontasé
formada por um conjunto de demonstrativos,
documentos e informações de natureza contá-
bil, financeira, orçamentária, operacional e pa-
trimonial quepermitemavaliar, sobosaspectos
técnicos e legais, a regularidade da macroges-
tão dos recursos públicos; em especial, as fun-
ções de planejamento, organização, direção e
controle de políticas públicas.

Oentão presidente, conselheiro
SebastiãoHelvecio (d), e o

presidente do IEPTB,
Evérsio Donizete deOliveira

assinamo convênio
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OTribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG) sediou, no
dia 16 de fevereiro, na Escola de

Contas e Capacitação Professor Pedro
Aleixo, uma reunião da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) para revisar o plano de
gestão da Atricon para 2017. Além do
presidente do TCEMG, Cláudio Terrão,
que faz parte da Diretoria Administrativa
da Associação, e do presidente da Atri-
con, Valdecir Pascoal, conselheiros de
todas as partes do país compareceram à
reunião.

Técnicos de seis estados

conhecem programas
do TCE mineiro

Namanhã do dia 14 de fevereiro, a então
diretora-geral doTribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCEMG), Ra-

quel Simões, recebeu uma turma de 11 técni-
cos de outros tribunais de contas, que veio
conhecer os programas que auxiliam na exe-
cução do trabalho doTCE. Entre os Estados re-
presentados estavam Mato Grosso, Paraíba,
Amazonas, Piauí, Sergipe e Tocantins. O en-
contro aconteceu no Auditório da Escola de
Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo.

A diretora de Controle Externo dosMuni-
cípios na gestão passada, Cristiana de Lemos,
apresentou o índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM e mostrou todos os benefí-
cios que ele traz. Segundo Cristiana, o sistema
émais assertivo nas ações de fiscalização, for-
talecimento do controle social, auxilia namu-
dança de paradigma de controle, correção de
rumos, reavaliação de prioridades e consoli-
dação do planejamento.

O programa tem como objetivo eviden-
ciar a correspondência entre as ações dos go-
vernos e as exigências da sociedade. Ele apura
a qualidade dos gastos públicos e mede a
qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Educação, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Go-
vernança emTecnologia da Informação, Cida-
des Protegidas, Saúde e Planejamento são os
temas que os gestores devem prestar contas
através do IEGM.

Em seguida, a assessora de Métodos
Aplicados e Suporte à Fiscalização à época,
Heloísa Helena Rocha, e servidora Priscilla
Fonseca, explicaram aos técnicos como sur-
giu e o funcionamento do projeto Focus. He-
loísa destacou a utilidade e riqueza das
informações trazidas pelo programa, como
dados gerais do munícipio, o perfil deta-
lhado do gestor em exercício, a pontuação
no IEGM e gráficos quantitativos. A assessora
garantiu que uma das principais funções é
ser um sistema de integração entre os dados
internos e externos e funciona como um

banco de dados de fácil acesso para os fisca-
lizadores.

Depois das exposições, os servidores vi-
sitantes acompanharamuma fiscalização feita
na nova Sala de Situação, no Centro do Suri-
cato, por meio do dashboard. O painel de
bordo de última geração possibilita a identifi-
cação visual e, por critérios científicos, de
eventuais problemas na gestão pública do Es-
tado e municípios. Quando ocorrências fora
do padrão acontecerem, sinalizadores serão
acionados para que as atitudes certas sejam
tomadas para corrigir as irregularidades.

Plano de Gestão para 2017
é revisado pela Atricon

A então diretora geral, Raquel Simões, apresenta os programas do TCEMG aos técnicos visitantes




