
CONTAS DE MINAS
Informativo doTribunal de Contas do Estado de Minas Gerais janeiro/fevereiro 2016 ano 2 nº 17

�Prazo para adequações no
ensinomédio já está correndo

�Programadedesburocratização
vai agilizar o trabalhonoTribunal

Novacasaparaa
fiscalizaçãodofuturo

CentroTecnológicodoTCEMG
jáestá emconstruçãopara

modernizar o controle externo

Novacasaparaa
fiscalizaçãodofuturo

Capas:Layout 1 28/03/2016 17:50 Página 1



Capas:Layout 1 28/03/2016 17:50 Página 2



revista contas de minas janeiro/fevereiro 2016 ano 2 nº 17 3

Editorial

Dificuldades são passageiras, ainda que às vezes persistam por mais tempo.
Enfrentá-las é condição primordial para que sejam superadas, de forma
mais rápida oumais lenta, mas ainda não se conhecemétodomelhor. Se a

esse enfrentamento for adicionada uma boa dose de criatividade e visãomoderna
de administração pública, no que se refere aos poderes do Estado, com certeza os
caminhos serão menos difíceis.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais vem, há algum tempo, bus-
cando soluções para o exercício da fiscalização e controle dos gastos públicos que
sejam sempre mais eficazes. Para tanto, adotou uma visão não apenas fiscaliza-
tória ou punitiva, mas de orientação a seus jurisdicionados, de forma a permitir
que acertem sempre mais na sua missão de administrar recursos públicos em
favor do público.

Particularmente na atual gestão, oTCEMG está investindomuito na qualidade
da fiscalização, na certeza de que, desta forma, estará empregando excelência em
sua missão de controle externo. São exemplos dessa filosofia, retratados nesta
edição da revista Contas deMinas, a construção de seu CentroTecnológico, a des-
burocratização de suas ações e a otimização de suas auditorias operacionais.

O investimento no uso da tecnologia, da informação e da inteligência irá re-
sultar numa forma moderna e mais eficaz de fiscalização do emprego dos recur-
sos públicos. O novo conceito, batizado de Suricato, já permitiu que se apurasse
um acerto de 98%nos indícios de irregularidades oferecidos previamente às equi-
pes de fiscalização. Para abrigar esse trabalho de inteligência no controle externo
é que está sendo erguido o Centro Tecnológico.

O TCEMG também criou o Programa de Desburocratização da Gestão das In-
formações, com o objetivo de racionalizar e dinamizar o recebimento, processa-
mento, acesso e análise dos dados e declarações prestados ao Tribunal. O
Programa de desburocratização está sendo conduzido por um grupo de servido-
res do TCEMG, nomeados por portaria da Presidência, que apresentará o resul-
tado de seus trabalhos ao Tribunal em 90 dias.

Quanto à otimização de suas auditorias operacionais, oTCEMGproduziumais
um relatório, na área da educação, com recomendações para o aperfeiçoamento
da gestão do ensino médio no Estado. Um prazo de 90 dias, contados a partir do
dia 15 de fevereiro, foi estipulado à Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais para que apresente o plano de ação contendo as medidas a serem adota-
das. Mais uma contagem regressiva em benefício da população mineira.

Crise e criatividade
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Na democracia, periodicamente novos políticos eleitos as-
sumem os poderes e instituições públicas. Essas mudanças
causam conflito com o planejamento já estabelecido?

A renovação, possibilitada pela alternância no poder, é uma
grande conquista. Por outro lado, as propostas demudança ad-
vindas dessa renovação devem estar sempre embasadas tecni-
camente, poismudar pormudar, simplesmente, não leva a nada.

E aí entra o conhecimento dos processos de trabalho, pois é por
meio deles que as instituições geramo valor que entregampara
seus clientes, para a sociedade em geral. Um processo, numa
visão sistêmica, ponta a ponta, não é apenas o conjunto de ati-
vidades de um setor, mas o conjunto de atividades de todos os
setores responsáveis pela entrega de um valor esperado, que se
materializa por meio de um produto, de um resultado. Quanto
mais organizados e alinhados estiverem as rotinas e os proces-
sos de trabalho das unidades envolvidas na entrega desse valor,
mais visíveis se tornam as distorções, os gargalos, as oportuni-
dades de melhoria porventura existentes. E a mudança, então,
passa a ser tratada como uma consequência natural, como uma
etapa de evolução contínua e não como um capricho. Mas isso
exige amadurecimento gerencial. Infelizmente, em nossa expe-
riência cotidiana, ainda é comumverificarmos na administração
pública a implementação de mudanças que causam impactos
significativos, sem um correspondente ganho de resultado. É
perceptível, no entanto, que o setor público está, ainda que len-
tamente, despertando seu olhar para isso.

revista contas de minas janeiro/fevereiro 2016 ano 2 nº 176

Entrevista
Oinformativo Contas de Minas perguntou à Assessora de Planejamento do Tribunal de Contas do Es-

tado (TCEMG) como era possível planejar o desenvolvimento organizacional em meio a tantas e ve-
lozesmudanças. Em resposta, Sandra Rodrigues de Carvalho Valle admitiu a fugacidade do tempo: “a

mudança é inerente à vida, aos organismos biológicos e sociais”, disse. Entretanto, a gestora pública foi fiel aos
conceitos que embasam seu ofício: “mas, nem por isso, as pessoas e instituições deixam de evoluir, de cons-
truir, de realizar coisas”. Sandra esclareceu que o planejamento é um conjunto de ferramentas que aumenta
a chance de sucesso de qualquer empreendimento. “No contexto atual, o ato de planejar não só é possível,
comomuito necessário, uma vez que, ao permitir uma visão clara e organizada de onde se está e das diver-
sas variáveis que podem influenciar, oferece o contraponto necessário, uma estabilidade em meio à trans-
formação, além de flexibilidade e foco, requisitos que tornammais viável chegar onde se almeja.

“ “
Estabilidade emmeio à transformação

Sandra Rodrigues de CarvalhoValle
Assessora de Planejamento de Desenvolvimento Organizacional

As propostas demudança
devem estar sempre embasadas
tecnicamente, pois mudar por
mudar, simplesmente, não leva a nada
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OTCEMG está em seu terceiro plano estratégico. Quais são
as vantagens de se manter um planejamento há tantos
anos?

O Planejamento, como já foi dito, é uma ferramenta de
gestão, não é um fim em si mesmo. Portanto, deve existir en-
quanto há objetivos a serem alcançados, novos desafios a
serem conquistados. Mas esse também é um processo que
exige tempo para ser incorporado à cultura institucional, para
ser assimilado. Em nosso caso, já no terceiro ciclo de planeja-
mento, percebemos que é importante introduzir novas ferra-
mentas gerenciais, como as oferecidas pela gestão de projetos
e por processos, bem como institucionalizar um modelo de
acompanhamento e avaliação da estratégia, de forma que tal
estratégia alcance todos os servidores da Casa e possa ser en-
tendida por eles.

O que oTCEMG já conquistou, graças ao planejamento?
Desde a elaboração do primeiro ciclo de planejamento,

observa-se a assimilação paulatina de cultura de trabalho em
equipe e a necessidade cada vez maior de racionalização dos
processos de trabalho e de integração entre as unidades. Des-
tacam-se, dentre os avanços já alcançados, a reformulação do
Regimento Interno e da Lei Orgânica, a introdução de mu-
danças na estrutura organizacional, a intensificação do uso
da Tecnologia da Informação, o aprimoramento da comuni-
cação institucional, bem como o aprimoramento dos proce-
dimentos de fiscalização e a realização de eventos e
atividades, objetivando uma maior proximidade com os ju-
risdicionados e a sociedade. A adesão do TCEMG ao Programa
de Modernização do Sistema de Controle Externo do DF, dos
Estados e dos Municípios Brasileiros (Promoex) também me-
rece ser citada como fator relevante nesse processo, não só
pelo aporte de recursos que viabilizaram a consecução de
muitas ações estratégicas, mas também pela oportunidade
de discussões sobre vários temas, desenvolvidas nos grupos
nacionais, criados no âmbito do referido programa, com re-
presentantes de vários TCs do país, sendo um dos grupos o
de Planejamento.

O que é preciso desenvolver nos servidores públicos para
fortalecer a cultura de planejamento?

Na minha visão, o que mais auxilia é a vivência cotidiana
e o processo de maturação dessa prática. À medida em que se
consegue comparar, continuamente, a ação planejada com a
executada e que são adotadas ações corretivas em tempo
para atingir as metas definidas, os resultados alcançados se
tornam mais visíveis. A partir desses resultados se entende
melhor a importância do planejamento. E, consequente-
mente, com essa experiência sentida, ela será mais com-
preendida e fortalecida.

Quais são os desafios mais atuais da Assessoria ?
Nossomaior desafio atual é definir ummodus operandi ins-

titucional para o acompanhamento e avaliação da estratégia,
com atribuições de papéis e responsabilidades. De um lado,
isso será concretizado por meio da definição de uma sistemá-
tica de planejamento e gestão da estratégia. De outro, por
meio da disseminação e prática dessa sistemática. Neste ponto,
a participação do Escritório de Projetos Estratégicos é funda-
mental porque auxiliará numa atuação forte e rotineira, que
necessitamos empreender junto aos gestores e facilitadores,
internalizando a importância de que a execução das ações pla-
nejadas precisam ser registradas, reportadas e reavaliadas con-
tinuamente. O sistema Channel, que é o suporte tecnológico
para o registro e consolidação das informações relativas à exe-
cução das ações, também vai nos auxiliar muito e, sendo assim,
capacitar as pessoas na sua utilização é fundamental. Enfim,
nosso grande desafio é institucionalizar o modelo em que a
roda do planejamento vai girar.

“ “Nosso grande desafio
é institucionalizar omodelo

em que a roda do
planejamento vai girar
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Centro Tecnológico vai abrigar
a Inteligência do Controle Externo

No princípio era só uma ideia: usar tecnologia, informação e
inteligência para criar uma nova forma de subsidiar o exercí-
cio do controle externo. Com a liderança do conselheiro Se-

bastião Helvecio, e o envolvimento dos demais conselheiros,
conselheiros substitutos, procuradores do Ministério Público junto
ao TCEMG, e analistas de controle externo, o conceito foi desenvol-
vido e se tornou a Política de Fiscalização Integrada, que ganhou o
nome de Suricato. Já na gestão atual, o Tribunal criou, em sua es-
trutura, o Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de In-
formações Estratégicas.

Essa nova política já demonstra seu enorme potencial: uma si-
mulação feita pelo Órgão Técnico do TCEMG, ao longo do ano de
2015, permitiu que se apurasse, com um acerto de 98%, os indícios

de irregularidades oferecidos previamente às equipes de fiscaliza-
ção in loco. Diante da evidência do surgimento de um novo para-
digma nas inspeções e auditorias, em que um grande trabalho de
construção da informação, feito na sede do Tribunal, precede a au-
ditoria in loco, fica necessário dotar as equipes demais espaço, equi-
pamentos, sistemas informatizados e serviços.

Neste contexto, o presidente Sebastião Helvecio autorizou o
investimento de cerca de R$ 11 milhões na construção de um pré-
dio, anexo ao edifício sede, com três pavimentos. Os pilares que
hoje são erguidos sustentarão, a partir de 2017, estruturas de cida-
dania, aproximando o Tribunal de Contas do conceito caro ao seu
dirigente maior, de que as instituições contemporâneas encontram
seu sentido criando valores para as pessoas. O TCEMG estima que o

Centrode IntegraçãodaFiscalizaçãoe
Gestãode InformaçõesEstratégicas - SURICATO

Com um investimento de
aproximadamente R$ 11milhões,
o Tribunal de Contas está construindo
um edifício anexo com pilotis, três
pavimentos, e área total de 3.700
metros quadrados
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Para a diretora geral do
TCEMG, Raquel de Oli-
veira Miranda Simões, a
construção do novo edi-
fício é o primeiro passo
para melhorar a organi-
zação dos vários bancos
de dados informatiza-

dos e também para criar
um espaço para apoiar

os técnicos da Casa.

valor alocado para a obra será pago em aproximadamente quatro
anos, graças à economia gerada pela redução de fiscalizações im-
produtivas.

Para a diretora geral do TCEMG, Raquel de Oliveira Miranda Si-
mões, a construção do novo edifício é o primeiro passo para me-
lhorar a organização dos vários bancos de dados informatizados e
também para criar um espaço que apoiará os técnicos da Casa. “O
Centro Tecnológico vai acomodar esta nossa vontade de acertar. O
trabalho desenvolvido ali, com todo o apoio tecnológico, vai per-
mitir inspeções mais assertivas. Isso certamente vai reduzir o custo
com a fiscalização. Em um estado do tamanho deMinas Gerais, com
3.352 jurisdicionados, certamente não vamos fazer uma fiscaliza-
ção adequada, sem investirmos na qualidade”.

Gabinete da Superintendência
de Controle Externo

e apoio às diretorias técnicas

Suricato
Laboratório
de Engenharia

Laboratório
de TI

Para testes com
malhas eletrônicas

Centrode Integraçãoda
FiscalizaçãoeGestãode
Informações Estratégivcas2º

A
N
D
A
R

3º
A
N
D
A
R

Diretoria de
Tecnologia da Informação

1º
A
N
D
A
R

OTribunal deContas investiuna compradeumme-
gacomputador: o Exadata veio para garantir a veloci-
dade de processamento de dados exigida pelos
processos de trabalho do Suricato.

Como informou a Diretoria deTecnologia da Infor-
mação (DTI), o Exadata vai substituir umamáquina iden-
tificada como um servidor de lâmina (blade), com
tecnologia de processamento múltiplo, que, até agora,
suportava o banco de dados do TCEMG. Esse sistema
tinha o inconveniente de exigir que várias ações do
banco fossem realizadas ao mesmo tempo, trazendo
alta concorrência no processamento, alto consumo de
hardware e alto consumo de energia. Por isso, era ne-
cessária umamáquina bastante robusta, com aumento
de custos de licenciamento e de espaço físico.

O Exadata temavantagemde ser umequipamento
exclusivo para uso como banco de dados Oracle. Assim,
suaarquitetura lógicaéalinhadacomasaçõesexecutadas

nesse tipo de banco de dados, realizando todas as fun-
ções sem concorrência de processamento, preservando
odesempenho.Eleapresentaconsumodehardwareade-
quado, aomesmo tempo emque realiza um tratamento
das informaçõesarmazenadasde formaconsistente, cor-
reta, concreta e combaixo consumode energia.

O Supervisor de Suporte e Infraestrutura, Carlos
Thomas Melo, explicou que a solução como um todo
ainda está em fase de homologação. Mesmo assim, ela
já se mostrou poderosa: Melo citou, como exemplo, o
processo de carga do Sistema Informatizado de Contas
dos Municípios (Sicom) no ambiente de Business Intelli-
gence (BI) doTribunal. Essa tarefa, quedemoravaummês
para ser concluída, foi finalizada em apenas 3 dias com
oExadata. “OTCEMGpossui amelhor emais robusta so-
lução de processamento de dados, para assim executar
todas asdemandasdecruzamentode informaçõese tra-
tamento de dados existentes”, afirmou o supervisor.

Megacomputador

Apoio aos
técnicos

�
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O presidente Sebastião Helve-
cio autorizou a execução do
projeto de fiscalização com o uso
de drones. A ideia foi apresentada pelos
servidores do Tribunal, em concurso reali-
zado no ano passado. O novo recurso vai
ajudar a atividade dos analistas, sobretudo no trabalho de campo
dos engenheiros, trazendomais economia. Os drones são úteis, por
exemplo, para inspecionar materiais e tecnologias empregados em
obras, e assim estimar os custos reais da construção.

Planejamento
A obra em execução está prevista no Plano Estratégico do

TCEMG 2015-2019. A ação contempla as expectativas de melhoria
nos processos internos da instituição e em resultados para a socie-
dade. Para esta fase do ciclo de planejamento o Tribunal já preten-
dia adequar a estrutura física e organizacional, com o objetivo de
garantir eficiência e eficácia da gestão e do controle.

Outras metas a serem alcançadas: aprimorar a gestão estraté-
gica com foco na gestão de projetos e na gestão por processos, ga-
rantir tempestividade e qualidade do controle externo, aprimorar o
planejamento das ações de fiscalização com base em critérios ins-
titucionais de seletividade e no benefício do controle, contribuir
para a transparência e o aprimoramento da gestão pública, alcan-
çar eficácia e efetividade nas ações de controle externo, e contri-
buir para a prevenção e combate à corrupção.

Novo espaço para nova forma de trabalho
O segundo andar do Centro Tecnológico, será dedicado ao Cen-

tro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Es-
tratégicas, o Suricato, e seus laboratórios. Haverá um laboratório de
engenharia, onde serão feitos testes que vão respaldar a auditoria
de obras públicas.

Também funcionará no pavimento um laboratório de Tecno-
logia da Informação (TI), dedicado ao teste de malhas de fiscali-
zação. Neste ambiente serão produzidas, a partir das bases de
dados, novas malhas que apresentem respostas mais rápidas na
identificação de problemas que possam estar acontecendo com
os órgãos e entidades fiscalizados. Outra utilidade é a identifica-
ção de lacunas nos procedimentos dos jurisdicionados para sub-
sidiar a ação da Escola de Contas no desenvolvimento de ações
de orientação.

Integração
Outro espaço será dedicado ao treinamento de servidores. O

local será aberto às equipes doTCEMG diretamente envolvidas com
auditorias, que terão a oportunidade constante de acesso ao co-
nhecimento. Ali haverá oportunidade de troca de informação entre
as diretorias, para circular as informações relevantes, de forma que
elas fiquem disponíveis à totalidade dos analistas. Na concepção
do projeto, exposta pela Diretoria Geral, trata-se de um espaço do
analista de Controle Externo. Nele se realizará um esforço para

Tecnologia aérea não tripulada

Uma simulação feita pelo Órgão Técnico do TCEMG, ao
longo do ano de 2015, permitiu que se apurasse, com
um acerto de 98%, os indícios de irregularidades ofere-
cidos previamente às equipes de fiscalização in loco.

Os ganhos do Suricato

Imagemcomsimulaçãorealísticado futuroHallda Interatividade,onde
qualquerpessoa teráacessoa informaçõesdoTribunale seus jurisdicionados.
Abaixo, Simulaçãodoespaçode treinamentodasequipesdeauditorias.
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melhorar o trabalho doTribunal, por meio domuniciamento do ele-
mento humano.

O TCEMG está preparando, também, o Hall da Interatividade,
onde qualquer pessoa terá acesso a informações do próprio Tribu-
nal ou dos seus jurisdicionados, como prevê a Lei de Acesso a In-
formação (LAI), de forma lúdica e organizada. A sala será uma
“parada obrigatória” para os visitantes que participam do Projeto
Conhecer.

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) ocupará o pri-
meiro andar do Centro Tecnológico. O terceiro andar será destinado
ao gabinete da Superintendência de Controle Externo e o apoio às
diretorias técnicas. O pilotis voltará a ter vagas de estacionamento
de veículos. O projeto prevê coleta de água da chuva, para reutili-
zação, e recursos para a economia de energia.

Sala de Situação identificará problemas de gestão
Quem visitar o Hall da Interatividade poderá visualizar, através

de uma parede de vidro, a Sala de Situação, um núcleo de inteli-
gência da instituição. Porém, a área que abrigará o setor estraté-
gico e de desenvolvimento da fiscalização, será de acesso restrito.
Com um painel de bordo (dashboard) que possui telas de última
geração, será possível identificar, visualmente e por critérios cientí-
ficos, prováveis problemas na gestão pública do estado e dos

Diante da evidência do surgimento de um novo paradigma nas inspe-
ções e auditorias, em que um grande trabalho de construção da infor-
mação, feito na sede do Tribunal, precede as saídas dos analistas de
Controle Externo, foi necessário dotar as equipes de mais espaço, equi-
pamentos, sistemas informatizados e serviços.

Novo paradigma

municípios. Ocorrências fora dos padrões vão disparar sinalizado-
res, mostrados no dashboard. E, a partir disso, são elaboradas algu-
mas propostas de ação doTribunal para investigação e correção das
irregularidades.

De acordo com a Diretora Geral do TCEMG, Raquel Simões, o
grande esforço da área técnica vai estar nas avaliações preliminares,
nos estudos que definirão o que vai ser feito, a estratégia que vai
ser usada, e as administrações nas quais estão ocorrendo proble-
mas. “Podemos agir antes mesmo de um evento, como, por exem-
plo, uma denúncia. E agir a partir de critérios objetivos: os padrões
são testados cientificamente para assegurar matematicamente a
ocorrência de desvio em um comportamento padrão, que indica a
possibilidade de haver algo errado”.

Fapemig
Esse intrincado trabalho é auxiliado pela Fundação de Amparo

à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig). O TCEMG conseguiu a apro-
vação do Projeto Suricato para o financiamento da Fundação, a
fundo perdido. Com isso, dez profissionais de alta qualificação se
dedicam ao desenvolvimento do Núcleo de Inteligência, entre eles
dois cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e um
matemático.

A entidade do governo mineiro também produz para o
TCEMG o software Suricato Focus para o Analista. Trata-se de um
ambiente, na “máquina” do analista, com uma série de informa-
ções de interesse, sobre o caso concreto que ele enfrenta no mo-
mento. Atualmente, esses dados estão nas bases do Tribunal, mas
de forma dispersa. Já foram promovidos três workshops para ouvir
as necessidades dos servidores que elaboram relatórios técnicos.
Essa ferramenta tem previsão de entrar em funcionamento até o
final do ano. �
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Multas a agentes públicos de Ituiutaba
tiveram caráter sancionador

OTribunal de Contas do Estado – TCEMG – apreciou, na
sessão plenária do dia 17 de fevereiro, os Embargos
Declaratórios (processo 969.489) do ex-prefeito de

Ituiutaba, município do Triângulo Mineiro, Luiz Pedro Correa
do Carmo, e do ex-diretor de Administração, Divino José de
Oliveira. O recurso – que existe para corrigir omissão, contra-
dição ou obscuridade em decisões colegiadas – recebeu, dos
conselheiros, provimento parcial. O relator da matéria, con-
selheiro Wanderley Ávila, acompanhado dos colegas, julgou
que era necessário esclarecer que a multa mantida aos agen-
tes públicos autores dos embargos, no julgamento do Re-
curso Ordinário (processo 942.113), foi de caráter
sancionador e não está relacionada à comprovação do dano
ou má-fé dos agentes.

Para o relator, a análise do recurso anterior realmente não
“enfrentou” suficientemente a alegação de não comprovação
de dano ao erário ou má-fé. Ele também observou que a pe-
nalidade aplicada foi por causa de irregularidades em uma li-
citação, demonstradas nos estudos técnicos e conclusões do
processo recorrido. “A multa-sanção prescinde de existência
de dano ao erário ou comprovação da má-fé dos agentes pú-
blicos, sendo suficiente a comprovação da ocorrência de
afronta a normas legais, o que ocorreu no caso em análise”,
destacou o conselheiro Wanderley Ávila.

O processo original (796.153) desse caso foi uma denún-
cia da empresa Bonauto Locação de Veículo contra a Prefei-

tura de Ituiutaba. Ao julgar a matéria, em 2014, o TCEMG apli-
cou multa no valor de R$ 5 mil por irregularidades no Edital
de Concorrência Pública 006/2009, realizado para contratar
serviços de transporte escolar. Para a Corte de Contas, a pre-
feitura errou por exigir, para a habilitação dos concorrentes,
a apresentação de comprovante de registro cadastral para
transporte fretado eventual, sem que existisse uma previsão
para isso em lei. Outro problema foi a falta de justificativa
para a proibição da participação de consórcio de empresas.

NOTÍCIAS DO PLENO

Mesa do Tribunal Pleno

Tribunal nega recursos emantém
multa por atraso na entrega de dados

Os recursos interpostos pela Prefeitura de Capinópolis
e pela Fundação de Cultura e Turismo de Sacramento,
municípios do Triângulo Mineiro, contra decisão de

multa no valor de R$12mil por não terem enviado, dentro do
prazo legal, dados ao Sistema Informatizado de Contas dos
Municípios (Sicom) foram negados pelo Pleno do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), em sessão reali-
zada no dia 24/2/2016. Os votos do conselheiro relator Cláu-
dio Couto Terrão foram aprovados por unanimidade pelo
Colegiado.

De acordo com os relatórios, tanto a prefeita de Capinó-
polis, Dinair Maria Pereira Isaac, quanto a presidente da Fun-
dação de Cultura e Turismo de Sacramento, Livia Cristina
Melo Pereirinha, alegaram que as mudanças feitas no Sicom
dificultaram o envio dos dados dentro do prazo.

No caso da Fundação de Cultura de Sacramento (pro-
cesso nº 969.085), os técnicos do Tribunal informaram que,

consultando aos registros do histórico de envio de dados do
Sicom, foi constatado que a Fundação não atendeu à Instru-
ção Normativa nº 10/2011 do TCEMG. O encaminhamento
dos registrosmensais referentes à execução orçamentária e fi-
nanceira de janeiro a abril de 2015 somente ocorreu em
28/10/2015, ou seja, fora do prazo-limite de encaminhamento
dos dados do último mês, que era no dia 9/6/2015. No caso
da Prefeitura de Capinópolis (processo nº 969.096), os dados
só foram enviados em 9/9/2015, ou seja, três meses depois.

A Instrução Normativa nº 10/2011, do Tribunal de Contas,
dispõe sobre a remessa, pelos municípios, dos instrumentos
de planejamento e das informações relativas à execução or-
çamentária e financeira por meio do Sistema Informatizado
de Contas dos Municípios (Sicom) e estabelece, em seu art.
8º, que a omissão no envio dos documentos e informações
ou o não cumprimento dos prazos sujeita o responsável às
sanções previstas na Lei Orgânica do Tribunal.
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O conselheiroWanderley Ávila teve seu voto referendado pelo Pleno

Confirmada a suspensão de concorrência
de R$ 4,6 bilhões emMontes Claros

Tribunal mantémmultas por licitação
irregular de propaganda em Lavras

OTribunal de Contas – TCEMG – referendou, na sessão
plenária 03 de fevereiro, decisão do conselheiro Wan-
derley Ávila, que suspendeu uma concorrência pública

da Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas. A delibera-
ção decorreu da análise da Representação (processo 969.362),
de iniciativa da Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
Copasa.

A licitação paralisada pretende fazer a concessão dos ser-
viços públicos de abastecimento de água e esgotamento sani-
tário no município pelo prazo de 35 anos. O critério para
escolha da concessionária é a maior oferta pela outorga fixa,
com valor mínimo de R$ 60 milhões a ser pago ao município,
e o valor estimado da contratação é de R$ 4,6 bilhões, referente
ao total da receita corrente da empresa vencedora, durante a
vigência do contrato.

A medida cautelar foi tomada, em dezembro do ano pas-
sado, com base na ausência de projeto básico, que deveria
estar anexado ao Edital da Concorrência Pública 47/2015,
como determina a Lei 8.666/93 – de Licitações e Contratos. A
suposta irregularidade foi o bastante para o conselheiro – e,
agora, o Tribunal Pleno – identificarem a existência da “fumaça
do bom direito” e do “perigo da demora”, os pressupostos ne-
cessários para a aplicação da liminar. Com isso, a sessão pú-
blica que apreciaria a concorrência no dia 23 de dezembro do
ano passado não foi realizada, e a prefeitura deve aguardar o
julgamento do mérito pelo TCEMG.

Para a Copasa, o edital erra ao exigir o pagamento da ou-

torga variável, definida como um pagamento mensal de 4,5%
das receitas obtidas pela concessionária. Os procuradores da
companhia argumentam que essa parcela variável é ilegal, por-
que “fere o princípio constitucional da modicidade tarifária,
pois esse custo inevitavelmente será transferido ao consumi-
dor, transformando o serviço público de saneamento básico
em fonte transversa de receita do município”.

OTribunal de Contas – TCEMG – negou provimento, na
sessão plenária do dia 17 de fevereiro, ao Recurso Or-
dinário (processo 952.326) da ex-prefeita de Lavras (no

Campo das Vertentes), Jussara de Oliveira, e do presidente da
Comissão de Licitação à época,Wilson Ribeiro. Os conselheiros
mantiveram a deliberação anterior, da Segunda Câmara do
TCEMG, na análise da Denúncia 788.429, que julgou irregular
a Concorrência Pública 2/2009, aplicando multas individuais
no valor de R$ 5 mil. A licitação pretendia a contratação de
serviços de propaganda, publicidade e marketing.

O relator do recurso foi o conselheiroWanderley Ávila, que
analisou separadamente os argumentos da defesa, com relação
aos cinco motivos da punição em primeiro grau. Como a apela-
ção não convenceu o colegiado, o processo licitatório perma-
nece irregular por exigir quantitativos relacionados aos
atestados de responsabilidade técnica, exigir a quitação perante
entidade sindical, impor a limitação de descontos, não apresen-
tar fundamento para a exigência de um índice de liquidez cor-
rente igual ou superior a 1,65 e por não ser razoável na definição
dos pesos atribuídos à proposta técnica e à proposta de preço.
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Despesa com pessoal deve incluir
repasse para pagar agente do SUS

Sessão plenária do dia 17/02, presidida pelo conselheiro relator Cláudio Terrão

OPlenário do Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais – TCEMG – aprovou, na sessão de 17 de fevereiro, pa-
recer em resposta a uma consulta de Pedro Lucas

Rodrigues, prefeito de Patos de Minas, município do Alto Para-
naíbamineiro. No entendimento da Corte de Contas, o dinheiro
repassado pelo governo federal para pagamento de agente co-
munitário de saúde e de agente de combate a endemias deve
ser considerado pelo estado oumunicípio recebedor no cálculo
da despesa com pessoal de acordo a Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF.

O conselheiro Cláudio Terrão, relator da Consulta (processo
958.370), assinalou que as “despesas com remuneração de ser-
vidores efetivos, ocupantes dos cargos de agente comunitário
de saúde e de agente de combate as endemias, custeadas com

recursos da assistência financeira complementar prestada pela
União, deverão ser consideradas no cálculo da despesa com
pessoal da esfera de governo recebedora dos recursos, obser-
vando-se as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos
termos do artigo 9º da Lei nº 11.350/06”.

A Lei Federal 11.350 regulamenta as atividades dos agentes
citados. Além de fixar um piso salarial nacional, prevê também
uma assistência financeira complementar da União para os de-
mais entes federados. “Embora a assistência financeira comple-
mentar prestada pela União seja uma espécie de transferência
intergovernamental obrigatória, o tratamento a lhe ser confe-
rido, por determinação expressa da lei, não deve ser o mesmo
que é dado às outras transferências intergovernamentais”, afir-
mou o relator.
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OTribunal Pleno aprovou, na ses-
são de 24 de fevereiro, nova ta-
bela de prazos para a remessa,

pelos jurisdicionados municipais, dos
balancetes mensais e de encerramento
correspondentes ao exercício de 2015. A
proposição foi apresentada pelo conse-
lheiro presidente Sebastião Helvecio,
com base em considerações da Superin-
tendência de Controle Externo e da Di-
retoria de Tecnologia da Informação do
TCEMG, que revelaram uma sobrecarga
no processamento do banco de dados.

Com a decisão, os envios das remes-
sas dos balancetes mensais e de encer-
ramento serão realizados conforme
tabela abaixo.

O presidente Sebastião Helvecio ar-
gumentou que, no mês de fevereiro,
“com o recebimento das remessas do
Acompanhamento Mensal referentes a
dezembro/2015, bem como com o início
do período de envio das substituições das informações en-
viadas por meio do Sicom - exercício de 2015, nos termos
do §1º do art. 3º da IN nº 02/2015, e, ainda, com o envio,
pela primeira vez, dos balancetes mensais e de encerra-
mento, ocorreu um acúmulo de dados recebidos pelo
TCEMG, gerando uma sobrecarga no processamento do
banco de dados, chegando a até 85% I/O (capacidade de
leitura escrita dos dados do
servidor), o que impactou
todos os sistemas da Casa. Em
números, o Tribunal recebeu e
processou 28.835 remessas até
a presente data”.
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Aprovados novos prazos para remessa
de balancetes e dados do Sicom

A sobrecarga no sistema ocorrida nos últimos dias do
mês também motivou a aprovação de outras duas deter-
minações pelo Pleno: que “o Sicom mantenha-se aberto
para recebimento das remessas referentes ao Acompanha-
mento Mensal de dezembro de 2015, cujo prazo encerrou-
se no dia 19/02/2016, e que o Tribunal não aplique
penalidades aos órgãos que não concluíram o envio des-

sas remessas até o prazo final
para substituição das informa-
ções enviadas por meio do
Sicom, referentes ao exercício
de 2015, ou seja, 31 de março
de 2016”.

Mês de Referência da Remessa PrazoVigente Prazo Proposto

Janeiro a dezembro 2015 e Balancete de Encerramento do exercício de 2015 Até 24/02/2016 Até 31/05/2016

Janeiro e fevereiro 2016 Até 29/02/2016; e até 31/03/2016 Até 31/07/2016

Março e abril 2016 Até 30/04/2016; e até 31/05/2016 Até 31/08/2016

Maio e junho 2016 Até 30/06/2016; e até 31/07/2016 Até 30/09/2016

Julho e agosto 2016 Até 31/08/2016; e até 30/09/2016 Até 31/10/2016

Setembro e outubro 2016 Até 31/10/2016; e até 30/11/2016 Até 30/11/2016

Novembro 2016 Até 31/12/2016 Até 31/12/2016

Dezembro 2016 Até 31/01/2017 Até 31/01/2017
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Participação do TCE no IV Juris TC é elogiada

Aorganização do IV Juris TC, realizada peloTribunal de Con-
tas do Estado deMinas Gerais (TCEMG), foi elogiada pelo
Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). O

presidente doTCEMG, conselheiro Sebastião Helvecio, registrou
na sessão do Tribunal Pleno do dia 24 de fevereiro, o recebi-
mento do ofício do presidente doTCM-GO, Honor Cruvinel, que
destaca a participação da Corte de Contas mineira no encon-
tro. O evento ocorreu nos dias 12 e 13 de novembro de 2015, no
auditório da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Muni-
cípio de São Paulo (TCM-SP), e teve como principal objetivo
aperfeiçoar os trabalhos realizados pelos membros e servido-
res dos tribunais de contas com relação à sua jurisprudência.

A participação do servidor do TCEMG, Túlio César Pereira,
também foi destacada pelo presidente, Sebastião Helvecio.
Túlio contou que, com a criação do Comitê de Processualística,
Súmula e Jurisprudência, pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), foi
realizado um estudo para analisar “formas mais eficientes de
elaboração de ementas e aperfeiçoamento da ferramenta do
Thesaurus - instrumento que reúne termos escolhidos a partir
de uma estrutura conceitual previamente estabelecida e desti-
nados à indexação e à recuperação de documentos - para que
todos os tribunais possuam uma maneira eficiente de indexar
dados e, dessa forma, unificar os sistemas de pesquisa”.

A publicação da obra“Ementas e Informativos nosTribunais
de Contas: instrumentos de divulgação do pensamento das Cor-
tes para uma aproximação com a sociedade”também foi desta-

cado pelo presidente Sebastião Helvecio. “O livro foi distribuído
gratuitamente para todos os tribunais no XXVIII Congresso dos
Tribunais de Contas do Brasil e tem o objetivo de indicar, de
modo prático, critérios para a elaboração de ementas e infor-
mativos de jurisprudência”, explicou o servidor Túlio César.

Durante os dois dias do IV Juris TC foram debatidos diversos
temas, entre eles: A evolução da jurisprudência em sede dosTri-
bunais de Contas, Possibilidade de arbitragem na Administra-
ção Pública, Os múltiplos ganhos dos Tribunais de Contas no
investimento em produtos de jurisprudência e O novo Código
de Processo Civil e os Tribunais de Contas.

Acumular pensão pormorte
é legal em casos excepcionais

OTribunal de Contas (TCEMG) aprovou parecer, na sessão
plenária do dia 24 de fevereiro, sobre o acúmulo de pen-
sões pormorte devidas por entidades do Regime Próprio

de Previdência Social. Segundo o entendimento fixado pelos
conselheiros, no caso de falecimento de um servidor efetivo, que

exercia dois cargos de professor, seus dependentes terão direito
a receber benefício de pensão nos dois cargos, observados os
limites constitucionais.

A deliberação foi uma resposta à Consulta (processo
958.969) deMarleneMoreira Pereira, diretora do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos de Itamarandiba,município do
Vale do Jequitinhonha.

O relator da matéria, conselheiro José Alves Viana, relacio-
nou, em seu voto, o acúmulo de pensões à possibilidade de“cu-
mulação” legítima de cargos públicos. Ele lembrou que a
Constituição proíbe a acumulação de cargos, empregos e fun-
ções; mas autoriza casos excepcionais. “Voltando, então, à per-
missividade, verifica-se que, ao exercer dois cargos acumuláveis,
gerando, portanto, dois vínculos distintos com a Administração
Pública, o servidor contribui para duas aposentadorias, podendo
cumular os benefícios, conforme dispõe o §10 do art. 37 da
Constituição da República”, escreveu o conselheiro.

A participação
do servidor
Túlio César
Pereira foi

destacada pelo
presidente
Sebastião
Helvecio

O conselheiro José
Alves Viana lembrou
que a Constituição
proíbe a acumula-
ção de cargos, em-
pregos e funções;
mas autoriza casos
excepcionais

Revista Contas de Minas-17:Layout 1 28/03/2016 17:48 Página 16



AsecretáriadeEstadodeEducaçãodeMinasGerais,MacaéMaria
Evaristo dos Santos, temprazode até 90dias, contados apartir
do dia 15 destemês de fevereiro (data de publicação do acór-

dãodadecisãonoDOC–DiárioOficialdeContas),paraencaminharao
TCEMGo“planodeação”contendoasmedidasaseremadotadaspara
aperfeiçoamento da gestão do ensino médio no Estado. A determi-
nação integraasvárias recomendaçõesapresentadaspeloconselheiro
relator,GilbertoDiniz, eaprovadaspeloTribunalPleno, apósAuditoria
Operacional (923.936) realizadapara identificaçãodos principais pro-
blemasqueafetamaqualidadeea coberturadoensinomédionoEs-
tado e suas possíveis causas.

O relatorobservaqueaequipedeauditoriadoTCEMGcumpriuo
objetivo proposto, lembrando que “o escopo do trabalho foi delimi-
tado por duas questões básicas: em quemedida a gestão escolar e o
apoiodaSecretariadeEstadodaEducaçãodeMinasGerais – SEE/MG
–aessagestão têmcontribuídoparamelhorar o ensinomédionoEs-
tado e emquemedida a infraestrutura das unidades escolares –UE –
proporcionacondiçõesnecessáriasparaoatendimentodasdemandas
desseensinomédio”.Nodia30desetembrode2015,duranteasessão
do pleno que aprovou as recomendações, o relator Gilberto Diniz as-
sinalouqueemboraoGovernodoEstado,pormeiodaSEE/MG,viesse
“envidandoesforçospara aprimorar aqualidadedoensinomédioem
Minas Gerais, etapa final da Educação Básica”, seriam necessárias in-
tervençõespara“buscaramelhoriadodesempenhodosalunos,oau-
mentodaatratividadedoníveldeensinomédioea reduçãodas taxas
de evasão e abandono, alarmantes em todoopaís”.

Dentre as diversas recomendações feitas à SEE/MG, destacam-
seapromoçãodeaçõesdecapacitaçãoparadiretores, coordenadores
pedagógicoseprofessoresquantoà importânciadoestabelecimento
demetas, identificação de responsáveis, recursos necessários, prazos
e indicadores nos“projetos político-pedagógicos”; a formalização do
planejamento anual das unidades escolares, incluindo a definição da

sistemática de orientação
à comunidade escolar; a
promoção de apoio social
e psicológico nas UEs e
ajustes necessários para
aperfeiçoar o desempe-
nho dos inspetores esco-
lares; a apresentação de
cronograma físico-finan-
ceiro para suprir as de-
mandas relativas às salas
de aula, laboratórios de
ciências e de informática,
práticas pedagógicas e
esportivas, instalações sa-
nitárias e acessibilidade; e
a identificação de medi-
das preventivas e correti-
vas para preservação do
patrimônio e garantia da
segurança.

Publicaçãonoportal
JáestãodisponibilizadosnoportaldoTCEMG(http://www.tce.mg.

gov.br/Auditoria-Operacional-.html/Noticia/1111621707) o relatório
final elaborado pela equipe de auditoria, as notas taquigráficas e o
acórdãodoTribunaldeContas referentesàdecisão,na íntegra.O rela-
tor observou que a ausência injustificada da apresentação do plano
de ação noprazo estabelecido poderá resultar na aplicação demulta
pessoal, conformedispõe o inciso III do artigo 85 da Lei Complemen-
tar 102/2008.

Assimqueoplanodeação for recebidopeloTCEMG, aequipede
auditoria operacional começa o processo de monitoramento das
ações recomendadas para cumprimento dodisposto no artigo 11 da
ResoluçãoTC 16/2011.

Asauditoriasoperacionais
O relator Gilberto Diniz relembra que a auditoria operacional é

uma ação de fiscalização resultante do compromisso assumido pelo
TCEMG, por meio do documento intitulado “Declaração de Campo
Grande”, no III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado
em 2012, “quando foi aprovada proposta de realização de auditorias
coordenadas em temasde relevante interesse social, tendo sidoprio-
rizadas, inicialmente, as áreas da saúde e da educação”. Diniz ressalta
que“no âmbito doTribunal de Contas do Estado deMinas Gerais, os
procedimentos para a realização desse tipo de auditoria foram disci-
plinados pormeio da Resolução nº 16, de 2011”.

Dentre as principais características das auditorias operacionais
estáoprincípiodequeagestãopúblicadeveprestar contasnãoape-
nasda regularidade legale financeira,mas tambémdaeficiênciaeefe-
tividade dos procedimentos. As fases de apresentação das
recomendações aos gestores – combasenoestudoaprofundadode
cada tema, nos trabalhos de campo e na análise das falhas encontra-
das – e o monitoramento para verificar a implementação adequada
das ações propostas são algumas das principais peculiaridades dessa
modalidade de controle desenvolvida pelos tribunais de contas. A fi-
nalidadeépromoveroaperfeiçoamentodagestãoe,por consequên-
cia, a melhoria do desempenho do órgão ou entidade auditada e o
êxito das ações e políticas públicas.
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IniciadoprazoparaSecretariadeEducação
atenderarecomendaçõesdeauditoriaoperacional

ENSINO MÉDIO

Decisão
do Pleno

acompanhou
o voto do

conselheiro
relator,

Gilberto Diniz,
com as

recomendações
à SEE/MG

Capa do relatório elaborado pela equipe de
auditoria operacional após estudo técnico e
trabalho de campo nas unidades escolares
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Panorama

Aausência de prova de publicação do Edital do Con-
curso Público nº 1/2015 da Prefeitura de Campina

Verde, e de suas retificações, em jornal de grande circula-
ção, foi o principalmotivo que levou a Primeira Câmara do
Tribunal a suspender cautelarmente o concurso para pro-
vimento de cargos do seu quadro de pessoal, na sessão
do dia 02 de fevereiro. A norma determina que devem ser
encaminhadas, por meio eletrônico ao Tribunal, informa-
ções sobre a realização de concurso público para admis-
são de pessoal, após a publicação do edital, com
antecedência mínima de 60 dias antes da data de início
das inscrições do concurso. A decisãomonocrática do con-
selheiro relator Sebastião Helvecio foi levada para refe-
rendo e ratificada pelos conselheiros Mauri Torres e
Hamilton Coelho.

Concurso público em
CampinaVerde é suspenso

APrimeira Câmara do TCEMG revogou a suspensão do Pregão Pre-
sencial 002/2015, realizadopelaCâmaraMunicipal dePassos, com

o objetivo da contratação de empresa para fornecimento demão de
obradeauxiliar de serviçosgerais,motorista, atendente, auxiliar I, por-
teiro II e jardineiro e fornecimento de material de limpeza. A decisão
acompanhou o voto da conselheira relatora Adriene Andrade, com
fundamento no artigo 97 da Lei Orgânica – Lei Complementar
102/2008, e noartigo199doRegimento Interno–Resolução12/2008
–, combinado como caputdo artigo 807, do códigode Processo Civil.

Revogada suspensão para a
contratação demão de obra em Passos

DECISÕES DAS CÂMARAS

Concorrência pública é
suspensa emDivinópolis

AConcorrência Pública 07/2015, promovida pela PrefeituraMuni-
cipal de Divinópolis, para a manutenção, fornecimento, instala-

ção e implantação de sinalização por semáforos, incluindo a
manutenção corretiva e preventiva do chamado “mobiliário sema-
fórico”e a recuperação, adaptação e/ou substituição das lâmpadas
incandescentes existentes por lâmpadas de led foi suspensa pela
Primeira Câmara do TCEMG, na sessão do dia 16 de fevereiro. A de-
terminação referendou a decisão monocrática da conselheira
Adriene Andrade, motivada pela Denúncia 969.509 que apontou ir-
regularidades na licitação.
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Oex-prefeito de Juiz de Fora, CustódioMattos, foi condenado pela
Segunda Câmara do TCEMG, na sessão do dia 18 de fevereiro, a

pagar multa de R$20 mil pela contratação irregular de serviços de
capina na cidade da Zona daMatamineira. De acordo como voto do
conselheiro relator José Alves Viana, o município contratou irregu-
larmente, pormeio da Dispensa de Licitação nº 1845/2010, 100 pro-
fissionais para o serviço de capina, cargos vagos no Concurso Público
nº 001/2007 com a designação“Auxiliar de Serviços”.

Ex-prefeito de Juiz de Fora
émultado em R$20mil

Processo licitatório da Fundação de
ParquesMunicipais de BHé suspenso

Afalta de estabelecimento de preço máximo para contratação e
exigências irregulares no edital quanto à qualificação técnica

foram os motivos pelos quais a Primeira Câmara do TCEMG sus-
pendeu, em caráter cautelar, o Pregão Presencial nº 02/2016, Pro-
cesso Licitatório nº 04/2016, promovido pelomunicípio de Raposos.
Foi verificado, por meio da análise da Denúncia 969.495, que exi-
gências do edital relativas à regularidade técnica não podem ser
exigidas na fase de habilitação porque criam condições que geram
gastos aos licitantes, extrapolando as previsões do art. 30 da Lei de
Licitações. A decisão do relator, conselheiro Cláudio Terrão, foi re-
ferendada pelos conselheiros Mauri Torres e Hamilton Coelho na
sessão do dia 02 de fevereiro.

Pregão Presencial em Raposos
é suspenso pelo TCE

Aexigência de que o uso de espaço para implantação e ex-
ploração de lanchonetes nos 34 parques municipais de

Belo Horizonte seja concedido a um só licitante motivou a
Segunda Câmara do TCEMG, em sessão realizada dia 18 de
fevereiro, a referendar a suspensão do Processo Licitatório
1-184.863/15-31, da Fundação de ParquesMunicipais de Belo
Horizonte. Segundo o relator, conselheiro José Alves Viana, a
restrição limita indevidamente a competitividade, já que
afasta concorrentes que poderiam estar interessados empar-
ticipar de apenas alguns itens.
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Codemig conhece sistemas de
gestão de documentos do TCEMG

TCM baiano adota tecnologia de
avaliação da gestãomunicipal

OInstituto Rui Barbosa (IRB) auxiliou o Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) na implan-
tação do Índice de Efetividade da Gestão dosMunicípios

(IEGM). A tecnologia de avaliação da gestão dos prefeitos já é
utilizada nos tribunais de contasmineiro e paulista. O presidente
do IRB e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), Sebastião Helvecio, demonstrou, no dia 18/2/2016, em
Salvador, o método do IEGM aos conselheiros do tribunal
baiano, após encontro com o presidente do Tribunal de Contas
dosMunicípios do Estado da Bahia (TCM-BA), Francisco de Souza
Andrade. “Essa tecnologia é uma ferramenta que vamos utilizar
para que tenhamos, ao final deste ano, os 5.570municípios bra-
sileiros avaliados sob o mesmo ponto de vista. E, pra começar
este trabalho, nada melhor do que fazer no Tribunal de Contas
da Bahia, que analisa as contas e a gestão de cerca de 417 mu-
nicípios”, afirmou.

A diretora de Controle Externo dos Municípios do TCEMG,
Cristiana Lemos, explicou para os técnicos do TCM-BA o funcio-
namento da ferramenta.

Ganhos com a tecnologia
Para o presidente Sebastião Helvecio, com a implantação do

projeto tecnológico no território baiano, ocorrerão avanços em
três aspectos considerados fundamentais: o oferecimento do
produto Prisma, a ferramenta Smart e o quadro infográfico.

O índice das atividades da gestão municipal tem como ob-
jetivo oferecer um produto chamado Prisma, voltado aos con-
selheiros. Segundo o presidente Sebastião Helvecio, é uma
ferramenta com a qual os conselheiros poderão planificar, de
ummodomais objetivo, como fazer a fiscalização dos gastos das
prefeituras baianas.

A segunda ferramenta, também de grande importância
para os técnicos, de acordo com o presidente, chama-se Smart.
Trata-se de um quadro utilizado para identificar fortalezas e fra-
gilidades da administração municipal. “É um modelo de inteli-
gência, em que se melhora a qualidade da matriz de risco”,
observou.

E o terceiro ponto, é outro produto, chamado Infográfico,
que vai ser colocado à disposição do cidadão. De acordo com o
presidente, qualquer pessoa poderá dialogar com oTribunal de
Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) para fornecer não
apenas uma denúncia, mas tambémpara estabelecer uma visão
do cidadão se aquela determinada obra, aquele determinado
gasto público está acontecendo ou não.

Com relação às despesas, Sebastião Helvecio chamou a
atenção dos prefeitos para que fiquem atentos também aos li-
mites que podem ser gastos com pessoal. “Se este limite não é
atingido, que ele faça as recomendações previstas na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, para adequar a sua despesa à arrecadação
que ele teve em 2015”, concluiu.

No dia 18 de fevereiro, o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCEMG) recebeu uma equipe da Com-
panhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Ge-

rais (Codemig) para uma visita técnica. A diretora de
Administração e Finanças da Codemig, Paula Bittencourt, e
sua equipe foram recebidas pelo coordenador do Arquivo
Geral, Júlio César Queiroz, pela diretora de Tecnologia da In-
formação, Cristiana Siqueira, pelo supervisor de Sistemas In-
formatizados, Alcimar Bononi, e pelo servidor do Escritório
de Gestão por Processos (Quali), Enivaldo Soares. O principal
objetivo da visita técnica foi conhecer como a gestão de do-
cumentos do TCEMG é realizada.

Primeiramente, o coordenador do arquivo, Júlio César,
apresentou a Tabela de Temporalidade e o Plano de Classifi-
cação de Documentos adotados pelo TCEMG. O coordenador
também forneceu informações sobre os principais métodos
de arquivamento e microfilmagem utilizados pelo Arquivo
Geral do Tribunal. Em seguida, o servidor Enivaldo Soares
falou sobre Sistema de Administração de Processo (SGAP).

A diretora de Tecnologia da Informação e o supervisor de

Sistemas Informatizados, Cristiana Siqueira e Alcimar Bononi,
apresentaram o sistema AssinaWeb utilizado para assinatura
eletrônica e certificação digital de documentos.

Equipe da Codemig conheceu os principais sistemas
de gestão de documentos do TCEMG
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Umpregão presencial da EmpresaMunicipal deTransporte e
Trânsito (Transbetim) e uma concorrência pública daAutar-
quiaMunicipaldeTrânsitoeTransportes (Transcon), deCon-

tagem, ambos para contratação de empresa especializada em
serviços de gestão de tráfego, foram suspensos liminarmente pela
SegundaCâmaradoTribunal deContas do EstadodeMinasGerais
(TCEMG), em sessão realizada no dia 4/2/2016. A decisão mono-
cráticapelas interrupções foi tomadapelo conselheiro relatorWan-
derley Ávila e aprovada pelos conselheiros Gilberto Diniz e José
AlvesViana.

As licitações têmcomoobjetivo contratar empresapormeioda
utilizaçãode soluções integradasde fiscalizaçãoeanálisede tráfego
emvias urbanas, incluindo o fornecimento dos equipamentos, soft-
warese sistemas de informática, e todo o suporte necessário para o
apoio ao processamento das imagens. Em Contagem, o Edital de
ConcorrênciaPúblicanº01/2014 tambémenglobaoserviçodepro-
tocolo, julgamento de defesas e recursos às Juntas Administrativas
de Recursos de Infrações (Jari) e o contrato tem valor estimado em
mais de R$ 8milhões de reais. Já em Betim, o Edital do Pregão Pre-
sencialnº004/2013 inclui tambéma implantação,manutenção,ma-
teriais,pessoaleatualizaçãotecnológicadossistemasde informática.
As cidades fazemparte daRegiãoMetropolitanadeBeloHorizonte.

De acordo com os votos, as suspensões dos editais se justifi-
cam por existirem irregularidades que foram verificadas por meio
da análise da denúncia. No processo de Contagem (nº 932.411),
foramdetectadasvárias falhas.Aexigênciadecomprovaçãodode-
pósito de garantia de participação na licitação, no valor de R$
88.973,00, no prazo de 48 horas anteriores à data de entrega das
propostas, e a exigência do equipamento “controlador eletrônico
estático/portátil de velocidade tipo pistola”possuir capacidade de
capturar veículos trafegandode10a280Km/h foramconsideradas
irregulares. No caso do equipamento de medição, a exigência é
considerada restritiva, “uma vez que não há esta previsão para os
outros equipamentos e queo intervalo de 10 a 280não é razoável,
já que nos editais comomesmoob-
jeto, o limiteutilizadoéde220km/h”.
Alémdisso,paraaárea técnicadoTri-
bunal, o projeto básico da licitação é
insuficiente,poisnãoespecificaonú-
mero de equipamentos e emprega-
dos, as condições dos veículos e as
especificações técnicas dos equipa-
mentos, sua operacionalização e ca-
pacidade. Outra irregularidade
encontradadiz respeitoà justificativa
dos valores dos quantitativos exigi-
dos no “sistema de apoio ao geren-
ciamento, impressão e envelopa-

mento de autos de infração de trânsito e à Jari”. Para a área técnica
do Tribunal, não é possível avaliar se o valor de R$ 673.779,96, or-
çado e que corresponde a R$ 56.148,33 por mês, está compatível
como valor demercado.

No voto, foi informado que oTribunal de Contas já havia anu-
ladoaConcorrênciaPúblicanº01/2013daTranscon, comomesmo
objeto, e que a Autarquia noticiou, no site da Prefeitura de Conta-
gem,o lançamentodeumnovoedital em29dedezembrode2015,
referente à Concorrência Pública nº 003/2015, contendo omesmo
objeto.Houve, ainda, oaumentodoprazodevigênciade12meses
para 20, o que aumentou o preço total para R$ 19.304.515,17.

Como a abertura das propostas estava designada para o dia 3
de fevereiro e as irregularidades colocam em risco o erário domu-
nicípio de Contagem, ficou determinada a suspensão imediata da
Concorrência Pública nº 03/2015, na fase em que se encontra. Os
responsáveis também não devem cometer qualquer ato relativo à
contratação, sobpenademultadeR$10mil.OpresidentedaTrans-
con, Agostinho Fernandes da Silveira, e a presidente da Comissão
EspecialdeLicitaçãodaTranscon,Kênia JanaínadeSousaMadureira
Silveira, serão intimados para que comprovem a suspensão da lici-
tação, no prazo de cinco dias, sob pena demulta domesmovalor.

Os responsáveis deverão apresentar, no mesmo prazo, cópia
integral do processo, nas fases interna e externa, da Concorrência
Pública nº 03/2015. Deverão informar, ainda, a situação atual da
Concorrência Pública nº 01/2014. O descumprimento da determi-
nação implicará emmulta, nos termos previstos pelo art. 85, III, da
Lei Complementar nº 102/2008.

NoprocessodeBetim (nº 969.503), a insuficiênciado termode
referência, a imprecisão na definição do objeto e a transferência
para particular da realização de estudos técnicos, cuja atividade
seria de responsabilidade daAdministração Pública, conforme Re-
solução 396/11 doConselhoNacional deTrânsito (Contran), foram
as irregularidades encontradas.

A aberturadaspropostas estavadesignadaparaocorrer em1º
de fevereiro. Ficou determinada a
suspensão liminardoPregãoPresen-
cial nº 004/2013, na fase em que se
encontra, e os responsáveis não
devem cometer qualquer ato refe-
rente à contratação, sob pena de
multa de R$ 10 mil. O diretor presi-
dentedaTransBetim,GilvaldodeVas-
concellos Costa, e o pregoeiro,
Geraldo Horlando Mingoti, serão in-
timados para que comprovema sus-
pensão da licitação, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa no
mesmo valor.

Tribunal de Contas suspende licitações
de trânsito em Betim e Contagem
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Desburocratização das
informações no Tribunal

Para simplificar as exigências de fornecimento de docu-
mentos e informações por parte dos jurisdicionados, ór-
gãos e entidades sujeitos à fiscalização do TCEMG, foi

criado o Programa de Desburocratização da Gestão das In-
formações, por meio da Portaria Presidencial 06/2016, publi-
cada em 19 de fevereiro. O objetivo da iniciativa é
racionalizar, dinamizar e otimizar o recebimento, o processa-
mento, o acesso e a análise dos dados e declarações presta-
das ao Tribunal bm como escalonar os envios de dados e
informações de modo a atender em tempo as atividades de
controle externo.

A Portaria vem regulamentar o artigo 57 da Lei Comple-
mentar 102, de 2008, que trata da fiscalização dos Atos e Con-
tratos administrativos, a fim de assegurar a eficácia das ações
do julgamento das contas.

O Programa de desburocratização está sendo conduzido
por um grupo de servidores do TCEMG, nomeados pela por-
taria da Presidência, que apresentará o resultado de seus tra-
balhos ao Tribunal em 90 dias. Um diagnóstico será feito dos
sistemas corporativos destinados ao envio de documentos
pelos jurisdicionados, identificando os respectivos atos nor-
mativos, com seus prazos, o volume de acesso pelo público
interno e externo do Tribunal e as informações requeridas
mais de uma vez em diferentes sistemas.

A equipe também deverá avaliar as exigências em vigor,
levando em consideração as responsabilidades do jurisdi-
cionado frente à relevância das informações exigidas pelo
controle externo, além da infraestrutura disponível no Tri-
bunal para o adequado processamento e disponibilização
desses dados.
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Conselho Fiscal do IRB aprova prestação de
contas 2015 do presidente Sebastião Helvecio

Areunião do Conselho Fiscal do IRB ocorreu no salão nobre da presidência do TCEMG

OConselho Fiscal do Instituto Rui Barbosa (IRB) aprovou,
dia 29 de janeiro, a prestação de contas de 2015 do
presidente, conselheiro Sebastião Helvecio, que tam-

bém é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG). A reunião ocorreu no salão nobre da presi-
dência do TCEMG e teve a participação do presidente e da
sua equipe.

Além da apreciação da prestação, a reunião também teve
a finalidade de deliberar sobre o orçamento e o planejamento
do Instituto para 2016 e analisar outros assuntos de interesse.
O conselheiro Sebastião Helvecio apresentou, juntamente
com a coordenadora do instituto, Marília Gonçalves de Car-
valho, as atividades desenvolvidas em 2015 e destacou as jor-

nadas científicas, realizadas, até o momento, em 19 tribunais
de contas: a II Conferência de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais; a 1ª Capacitação Interna-
cional dos Tribunais de Contas – SAI-PMF; o Marco Regulató-
rio das Organizações da Sociedade Civil entre outras.

Participaram da reunião, além do presidente do IRB, Con-
selheiro Sebastião Helvecio, os seguintes membros do Con-
selho Fiscal: conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes
Martins (TCE-PI); conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes
(TCM-RJ); conselheiro José Alves Viana (TCEMG); conselheiro
José de Ribamar Caldas Furtado (TCE-MA); conselheiro Mauri-
cio Faria Pinto (TCM-SP) e o conselheiro substituto Hamilton
Coelho (TCEMG).
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Extrapauta
Projeto desenvolvido pelo TCEMGemparceria
comaUNAea ESAF recebemençãohonrosa

OTribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), a Faculdade UNA de Contagem e a Escola
de Administração Fazendária (ESAF) receberammen-

ção honrosa no Prêmio Professor Padre Magela pela realiza-
ção do projeto Educação e Cidadania Fiscal. O principal
objetivo do projeto foi orientar os cerca de 500 alunos de
Direito, do 1º ao 8º período, da UNA, sobre a importância
da arrecadação fiscal, além de passar noções básicas sobre
o destino e aplicação desses recursos.

O Prêmio Professor Padre Geraldo Magela é um reconhe-
cimento aos profissionais que buscam novas práticas de en-

sino e aprendizagem, objetivando desenvolver metodolo-
gias tão inovadoras que são capazes de se tornar referên-
cia para outros profissionais. A coordenadora do Curso de
Direito da UNA Contagem, professora Alessandra Mara de
Freitas, contou que a intenção do projeto é formar um “ci-
dadão consciente do destino dos pagamentos dos tributos,
das formas de controle, bem como de exercer a democracia
participando das audiências públicas de propostas orça-
mentárias.”

A coordenadora também destacou a importância da
parceria com TCEMG para a realização do projeto. Segundo

ela, “o Tribunal de Contas foi
um dos principais organiza-
dores do evento. Além de
ceder servidores para ajudar
na logística, conduziu as ati-
vidades e realizou o debate
Ponto de Expressão dentro
da faculdade.”

Padre Geraldo Magela
Padre Geraldo Magela,

que dá nome ao prêmio, foi
professor de História, no Co-
légio Municipal de Contagem
(MG) e secretário municipal
de Educação na cidade. Era
graduado em Filosofia, Histó-
ria, Jornalismo e mestre em
Teologia. Foi reitor da Uni-
monte, UNA, Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas
Gerais (PUC-MG) e recebeu
prêmios como a “Grande Me-
dalha da Inconfidência” e
“Medalha de Ouro Santos Du-
mont”.

A professora Alessandra
na cerimônia de
entrega do prêmio
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Tribunal de Contas participa
de reunião solene na ALMG

Opresidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG), conselheiro Sebastião Hel-
vecio, participou no dia primeiro de fevereiro, na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), da Reu-
nião Solene de Plenário para instalação da segunda Ses-
são Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Durante a
solenidade, o secretário de Estado da Casa Civil, Marco An-
tônio Teixeira, leu uma mensagem do governador Fer-
nando Pimentel. No texto, o governador ressaltou que, em

2015, os dois Poderes (Executivo e Legislativo) fizeram
uma“parceria salutar”, o que permitiu a aprovação de pro-
jetos importantes para Minas Gerais, além de promover
benefícios para a população.

A mesa de honra da solenidade contou com a presença
do presidente do TCEMG, Sebastião Helvecio, do presi-
dente da ALMG, Adalclever Lopes, do vice-prefeito de Belo
Horizonte, Délio Malheiros, da defensora pública do Estado,
Diana Camargos, além de diversos deputados estaduais.

Mesa de honra da Reunião Solene de Plenário
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Conselheiros do TCEMGWanderley Ávila e José Alves Viana, entre os conselheiros presidentes Manoel Pires dos Santos (TO) e Inaldo da Paixão Santos Araújo (BA)

Conselheiros do TCE
recebem comenda no Tocantins

Conselheiro presidente do TCE do
Tocantins, Manoel Pires dos Santos, com
o conselheiro ouvidor José Alves Viana

ConselheiroWanderley Ávila recebe Colar
dasmãos do conselheiro presidente do
TCE/TO,Manoel Pires dos Santos

Opresidente doTribunal de Contas do Estado deMinas
Gerais e do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro
Sebastião Helvecio, e o conselheiroWanderley Ávila,

receberam sexta-feira, 19 de fevereiro, em Palmas (TO), o
Colar doMérito Governador Siqueira Campos. O conselheiro
Sebastião Helvecio foi representado pelo conselheiro ouvi-
dor José Alves Viana. A honraria é concedida pelo Tribunal
de Contas do Estado do Tocantins desde 2014.

Foram homenageados também o ministro emérito do
Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Augusto Ayres de
Freitas Britto; o ministro emérito do Tribunal de Contas da
União, Ubiratan Diniz de Aguiar; o ministro doTCU, João Au-
gusto Ribeiro Nardes; o presidente da Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro
Valdecir Fernandes Pascoal entre outras autoridades.

A cerimonia aconteceu no Auditório Brigadeiro Felipe
Antônio Cardoso, no TCE do Tocantins, e também celebrou
o aniversário de 27 anos da instituição.
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