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Apresentação

A RepnL'lii1 1 do Ur,isil, ao adot,r o sistema de separação
das funções do Estado, define na Constituição Federal as funções Executi-
va, Legislativa e Judiciária. O Poder Legislativo, além da sua função
legiferan te, é dotado, constitucionalmente, de urna função de grande i m-
portáncia: fiscalizar os demais Poderes e órgãos a eles vinculados. Para
otimizar essa relevante função fiscalizadora, sem, contudo, sobrecarregar
o Legislativo, eliminando o risco de reduzir a sua função precípua, insti-
tuiu-se o hibunal de Contas, órgão técnico diretamente responsável pelo
papel fiscalizador e que serve de instrumento para a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das enti-
dades da administração pública.

Ciente do seu papel de representante legal do povo mineiro, a As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não poderia se omitir do
papel de acompanhar a atuaçào daquele importante órgão, para certificar-
se de que o seu exercício tem se dado de forma justa, célere e eficaz, inclu-
sive disponibilizando publicamente os resultados das contas, já que se tra-
ta de órgão püblico fiscalizador do erário.

Nesse sentido, a requerimento do Deputado Rogério Correia, foi ins-
talada nesta Casa, em l') de março de 2003, a _omissão Especial do Tribi.i-
nal de Contas, com a finalidade de averiguar o funcionamento daquele
órgão, investigando, entre outros temas de destaque, falhas na fisca1i7açào
de licitações públicas, dificuldades de relacionamento com o Ministério
Público e necessidade de fortalecer o controle interno dos municípios. Os
membros da comissão trabalharam arduamente, realizando estudos, aná-
lises e entrevistas com autoridades, procuradores, especialistas, sindicalis-
tas e dirigentes do Tribunal para, posteriormente, apresentarem um pano-
Mula da atuação daquela Corte. Foram ainda realizadas visitas técnicas
aos Tribunais de Contas dos Municípios de Goiás, dos Estados de Goiás,
do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.

Os membros da comissão prepararam cuidadosamente este relató-
rio, apresentando não apenas críticas, mas também sugestões' e alternati-
vas administrativas e funcionais extremamente viáveis para que esse ór-
gão supere os obstáculos à otimização de sua atuação. Além disso, apre-



sentam uma proposta para a implantação do Ministério Público Especial
junto ao Tribunal de Contas, equacionando o problema surgido depois que
o Supremo Tribunal Federal considerou, em abril deste ano, inconstitucional
a forma como está estruturado o Ministério Público junto àquela Corte.
Com esse propósito, a comissão apresenta duas propostas de emenda à
Constituição e um projeto de lei.

Consciente de que o Tribunal de Contas é fundamental para dar trans-
parência à utilização dos recursos públicos, legitimando, dessa forma, a
altiação l'oderes e os atos praticados por seus agentes, a Assembléia
Legislativa do Estado de 'v1inas Gerais vem, por meio deste relatório, cuni-
prir seu papel de contribuir para a excelência da fiscalização exercida por
aquele órgão. Mais unia vez, este Parlamento cumpre sua missão de pro-
mover a defesa dos direitos dos cidadãos, contribuindo, em última análi-
se, para o fortalecimento da democracia em nosso Estado.

Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais



Prefácio

iwio li liidora deve ser ei arada conlo 11111,1 iti'idade roti-
neira do Poder Legislativo. Vital a consolidação das democracias no mun-
do inteiro, a tunção t iscalizadora merece, ainda, crescer muito na vida po-
lítica brasileira.

Esta nossa imberbe democracia ainda carece de uma fiscalização que
não seja, tão e somente, voltada para a transparência do exercício das ativi-
dades ou funções públicas, mas, também, direcionada às ações educacio-
nais, proativas, que têm o condão de inibir a gestão temerária ou fraudu-
lenta da coisa pública.

Nosso Tribunal de Contas, exposto à análise da Comissão Especial
constituída pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, é aqui
apresentado com a crueza própria dos relatórios finais de trabalhos des-
se porte. Assim, neste Relatório Final da Comissão Especial do Tribunal
de Contas, encontram-se evidenciadas as incongruências que precisam
ser sanadas naquele soda lício.

Não significa, contudo, que nossa Corte de Contas padeça de ví-
cios mortais ou insanáveis. Ao contrário. Todos os membros da Comis-
são Especial tiveram oportunidade de testemunhar o esforço ingente que
os Conselheiros do Tribunal e seus quadros, técnico e administrativo,
fazem para que a sociedade mineira tenha garantido seu direito constitu-
cional de um governo honesto e eficaz.

Tive a honra de presidir esta Comissão Especial. Dela destaco duas
vertentes. A primeira, honrou-me coordenar o trabalho de parlamentares
corri elevado espírito público. Tal posicionamento tornou o trabalho da
Presidência mais leve, pragmático e, conseqüentemente, mais produtivo.
A segunda, a comprovação de que o trabalho do tribunal de Contas trans-
cende ao aqui apresentado e, a passos largos, está na direção de se trans-
formar em uma das melhores Cortes de Contas do Brasil.

O caminho ainda é longo.

A caminhada, contudo, tornou-se agora mais fácil. Tudo porque a
Assembléia legislativa e o tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
amadureceram muito com este trabalho. Amadurecimento forjado no in-



quebrantíveI desejo de se garantir ao povo mineiro o fiel cumprimento
da sua Constituição e o respeito, profundo respeito, às suas mais caras
tradições.

Deputado Sebastião Navarro Vieira
Presidente



Prefácio

sempre C111 da trai paréncia e exercendo mais uma vez sua
função tiscaltzadora, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
julgou oportuna a instituição, requerida pelo Deputado Rogério Correia,
de uiiici COn'IiSSã() especial encarregada de lazer um diagnóstico da situa-
ção do Tribunal de Contas do Estado.

Coube a nós, membros desta comissão, a tarefa de oferecer à socie-
dade, por meio deste relatório, o resultado de flOSSOS esforços, iiw visa-
ram não só à fiscalização, mas também à apresentação de propostas com
vistas a maior eficiência do órgão responsável pelo controle contábil, fi-
nanceiro, orçamentário, operacional e patrimonial do Estado de Minas
Gerais e de seus municípios.

Para tanto, procuramos ouvir convidados em audiências e, ai) mes-
mo tempo, analisamos OS dados objetivos e fizemos visitas técnicas a três
outros tribunais de contas, além do 1 ribunal de Contas do Estado de Mi-
nas Gerais. Buscamos, assim, identificaras qualidades e os problemas exis-
tentes e, ainda, sugerir medidas para a superação das dificuldades.

Reconhecemos que há, em Minas, inúmeros obstáculos para que o
'Tribunal de Contas exerça adequadamente sua relevante função, tais como
a atual falta de auditores, a inexistência de um Ministério Público Especial
junto ao Tribunal e 1) grande numero de municípios do Estado. Porém,
esses obstáculos podem ser minimizados e superados por meio das pro-
postas que apresentamos neste relatório.

Outro fator importante a ser considerado é a integração com outrosos
 Embora o tribunal esteja muito bem estruturado e organizado, é

preciso que haja uni maior cruzamento de informações entre OS seus ca-
dastros e os da Secretaria de Estado da Fazenda, a fim de evitar fraudes e
identificar notas fiscais falsificadas. Da mesma forma, uma maior interação
entre o Legislativo e o Tribunal de Contas certamente contribuirá para o
melhor cumprimento das funções que lhe competem.

A tarefa conferida a esta comissão foi cumprida. Entretanto, o traba-
lho de acompanhamento da atuação do Tribunal de Contas não termina
aqui. A Assembléia de Minas deve continuar estudando a análise das con-



tas municipais e o papel do 1 ribunal de Contas, além de acompanhar o
desdobramento das conclusões deste relatório e realizar visitas periódicas
ao órgão para fiscalizar seus procedimentos de auditoria.

Deputado Antônio Carlos Andrada
Relator
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- Introdução

A., (L)UISSO5 sx'iais aia proceder a i-'stiido sobre determinada
matéria de interesse publico constituem instrumento de que se valem os
parlamentares para a realização de sua missão fiscalizadora, no âmbito da
Assembléia Legislativa do Estado.

A requerimento do Deputado Rogério Correia, nos termos do art.
li 1, ll, do Regimento Interno, foi instalada Comissão Especial para, no
pralo de ht) d ia», d\eriguar o funcionarnento do Tribunal de Contas do
Estado de Minas (;crais em relação à sua organização interna e aos proce-
dimentos Íiscalizatórios que lhe são afetos, bem como às outras atribui-
ções constitucionais inerentes à sua função, tendo em vista as normas que
atribuem à Assembléia legislativa o exercício, pelo controle externo, da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
do Estado e das entidades da administração piblica.

A Comissão foi instalada com o objetivo de promover um amplo
estudo sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Nesse sentido, procurou ouvir autoridades, procuradores, especialistas,
sindicalistas e dirigentes do Tribunal de Contas que pudessem trazer algu-
ma contribuição a seus trabalhos. Para maior eficácia do trabalho, realizou
quatro visitas técnicas: ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, ao Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, ao Tribunal de Contas
do Estado de Goiás e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

II - Composição e prazo de funcionamento da Comissão

Foram designados membros etetivos da (omissão Especial os De-
putados Sebastião Navarro Vieira (FEl ), Antônio Carlos Andrada (PSDB),
Rogério Correia (PT), Fábio Avelar (PTB) e José Henrique (PMDB). Como
suplentes, os Deputados Olinto Godinho (PSDB), Gil Pereira (PP), Gilber-
to Abramo (PMDB), Ma rília Cani pos (1'1) e Mauro Lobo (PSB).

A Comissão, doravante denominada Comissão Especial do Tribunal
de Contas, iniciou suas atividades no dia 19 de março de 2003. O Deputado
Scbastiào Navarro Vieira foi eleito Presidente e o Deputado Fábio Avelar,
Vice-Presidente. Foi designado relator o Deputado Antônio Carlos And rada.
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O prazo de Íuncionaniento da Comissão, inicialmente previsto para
60 dias, foi prorrogado por mais 30 dias cm virtude de requerimento apre-
sentado pelo Relator da Comissão, Deputado Antônio Carlos Andrada.

III - Audiências promovidas pela Comissão
Foram realizadas algumas reuniões destinadas a ouvir convidados

e um resumo das informações por eles prestadas faz parte deste relatório
(anexo 1). Em ordem cronológica, foram ouvidos os seguintes convidados:

8/4/03 - Dr. Rosalvo Ribeiro Mendes, Procurador-Geral do Ministério
Publica junto ao Tribunal de Contas.

8/4/03 - Dr. Marcial Vieira de Souza, Procurador do Ministério Público.

8/4/03 - Dr. Rodrigo Cancado Anaya Rojas. Procurador do Ministério
Público estadual.

23/4/03 - Raquel de Oliveira Miranda Simões, Diretora-Geral do Tribu-
nal de Contas.

23/4/03 - Marconi Augusto Fernandes Braga, Diretor da Área de Audi-
toria Externa do Tribunal de Contas.

23/4/03 - Carlos Alberto Nunes Borges, Diretor da Área de Análise For-
mal de Contas do '1 ribunal de Contas.

23/4/03 - Amaryllis Maselli Lemes, Diretora da Área de Análise dos Atos
de Admissão, Aposentadoria, Reforma e Pensão do Estado.

29/4/03 - Stela Pacheco Pimenta, Presidente do Sindicato dos Servidores
do Tribunal de Contas.

29/4/03 - Gilvan Alves Franco, Procurador do Ministério Público, res-
ponsável pela apuração de crimes contra prefeitos.

6/5/03 - Dr. Frederico Pardini, Auditor aposentado do Tribunal de Contas.

6/5/03 - Dr. Carlos l'into Coelho Mota, Professor da Escola de Contas.

13/5/03 - Dr. Mauro Bonfim, Consultor legislativo e Advogado especia-
lizado em Direito Municipal.

13/5/03 - Menelick de Carvalho, Professor da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais.
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IV - Análise da questão

L Organização interna do Tribunal de Contas

Ao l'ribunal de Contas do Estado de Minas Gerais compete atuar na
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
do Estado de Minas Gerais e de seus municípios, bem como na das respec-
tivas entidades de Administração Direta ou Indireta e na das FundaçÔes
por eles instituídas ou mantidas, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que re-
sulte receita ou despesa. A jurisdiçào do Iribunal alcança administradores
e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, além das pes-
soas físicas ou jurídicas, que, mediante convênios, acordos, ajustes ou ou-
tros instrumento.,, congéneres, apliquem auxílios, subvenções ou recursos
repassados pelo poder público.

A ação fiscalizadora do Tribunal pode, ainda, ser provocada por sou-
citação do Poder Legislativo (art. 76, inciso VI!, da Constituição Estadual),
bem como por cidadãos, partidos políticos ou sindicatos, que podem apre-
sentar denúncias que tenham repercussão na área de atuação do Tribunal.

De acordo com a Lei Complementar Estadual n" 33, de 1994, que
dispõe sobre a organização do Tribunal de Conta ,,,do Estado de Minas
Gera i s, o Órgão é composto de sete Conselheiros. Completam sua organi-
zação a Auditoria e o quadro próprio de pessoal dos seus serviços auxilia-
res. l'ara o exercício de suas competências, o Tribunal é dividido em qua-
tro Câmaras. A primeira Câmara compete decidir sobre processos perti-
nentes à fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e
patrimonial dos municípios. A segunda Câmara cuida de instruir e exami-
nar a legalidade de atos e procedimentos licitatórios. A terceira e a quarta
Câmaras tratam dos demais temas não tratados pelas Câmaras anteriores.

O Tribunal está organizado em três Diretorias Técnicas. Uma res-
ponsável pela análise dos atos de Admissão, Aposentadoria, Reforma e
Pensão do Estado, dos municípios e da Administração Indireta Estadual e
Municipal. Outra, pela Análise Formal das Contas prestadas tanto na área
estadual como municipal, bem como pelo e\ann' de contratos, convênios,
licitações e instrumentos congêneres. Uma terceira, responsável pela Au-
ditoria Externa, procedendo a inspeções, auditorias, diligências e toma-
da de contas em todos os órgãos fiscalizados pelo Tribunal.
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1. 1. Quanto ao corpo de funcionários

O Tribunal de Contas conta com 1.272 funcionários efetivos, fld Stiri

maioria, ingressados na Casa por meiode COflCUFSO público e que possu-
em uma boa qualificaçâo técnica. Em nossa análise destacamos os seguin-
tes pontos:

- Existe um programa permanente de capacitação dos servidores, aos
cuidados da Escola de Contas, que confere a eles o conhecimento téc-
nico necessário para desempenhar satisfatoriamente suas funções.

Do total de servidores efetivos, 1 estão lotados nos gabinetes dos
Conselheiros, entre eles, 94 na Presidência e Vice-Presidência e 121 dis-
tribuídos nos gabinetes dos demais cinco Conselheiros. Desses servi-
dores, 38 estão em cargos de recrutamento amplo, com uma média de
5 funcionários de recrutamento amplo por gabinete. De acordo com a
Sra. Raquel Simões, Diretora-Geral do Tribunal de Contas, o riimerø
de funcionários de recrutamento amplo está aquém da necessidade
da Casa.

- O Tribunal de Contas conta com 418 funcionários terceirizados, distri-
buídos em diversas áreas: 51 em gabinetes; 9, na Diretoria-Geral; 22,
na Informática; 4, na Assessoria Jurídica; 5, na Biblioteca; 4, na Associ-
ação dos Servidores; 31, na Segurança; e 126, na Limpeza e Serviços
Gerais.

O salário inicial de um técnico do Tribunal é de R$ 1.123,58, para o
cumprimento de uma jornada diária de 6 horas. Os cargos de Coorde-
nadores de Arca têm uma remuneração de R$ 3.796,08. Os cargos de
Diretoria têm um salário de R$ 6.816,56. A esses valores devem ser
acrescidas as vantagens pessoais.

1.2. Quanto à Auditoria

Aléin dos sete (onselheiros, a urganizaçao do Tribunal é composta
de sete Auditores, que têm a competência de emitir pareceres fundamen-
tados e conclusivos nos processos de prestação e tomada de contas. Atual-
mente o quadro de Auditores do Tribunal conta coni apenas dois Audito-
res, existindo cinco vagas em aberto. isso se deve ao tato de que a Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais, ao contrário do que ocorre na maioria
dos outros Estados federados, estabelece que os Auditores do Tribunal se-
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jam indicados para o cargo pelo Governador do Estado, em vez da realiza-
ção de concurso publico.

No entanto, em 5/3/97, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma
Ação Direta de lnconstitudonalidade promovida pelo Sindicato dos Ser-
vidores do Tribunal de Contas (ADIN 1067-1), considerou inconstitucional
• artigo 79 da Constituição mineira, determinando que o provimento para
• cargo de Auditor deve ser feito por concurso publico de provas e títulos.
O Tribunal de Contas nunca realizou concurso para Auditor. Segundo a
Diretora-Geral do Tribunal, Raquel Simões, uma das prioridades da atual
administração seria a realização do referido concurso, mas não há prazo
ainda estabelecido.

Vale salientar que o Auditor tem um papel fundamental no processo
de fiscalização das contas públicas. Conlorme disposto no artigo 66 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas, que trata da tramitação e da
instrução dos, processos, todos os autos, após protocolizados, autuados e
distribuídos a um Relator, serão encaminhados diretamente com vista à
Diretoria própria, à iludi/orla e à I'rocuradoria. A falta de auditores ficou
evidente quando, recentemente, o Tribunal de Contas criou uma comissão
de servidores para auxiliar no exame dos processos distribuídos aos dois
Auditores que atuam naquela Casa.

1.3. Quanto ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Precisamente neste momento, o Jrll'unal de GOnt.75 iii e uma .i1iia-
ç10 peculiar j'ois, desde 3 de abril k'sfe ano, o Supremo
C )flSidL'flfl/ inconsfitucional a fonna como e.t,í estrutu,,c/o O 1% liii iStt'rJ()
Publico/unto àqiie/i Cisa. Assim, é urgente a necessidade de implantação
do Ministtrio I'ul'/ico E'peci/ junto ao Tribunal de Contas.

1.4. Quanto à estrutura física

Em nossa análise, verificamos que o Tribunal de (untas tem uma
estrutura física adequada ao desempenho de suas atividades. Os dois edi-
fícios onde funciona o Tribunal são amplos e modernos, permitindo uma
boa acomodação do pessoal. Os equipamentos utilizados na análise das
contas públicas, em especial os recursos informáticos, atendem suficiente-
mente à demanda do trabalho desenvolvido.
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2. Procedimentos fiscalizatórios
Ao Iribunal de Contas compete fiscalizar 2.178 entes públicos: 12b

órgãos e entidades estaduais (Administração Direta e Indireta) e 2.052 ór-
gãos e entidades municipais (Prefeituras, Câmaras e outras entidades pú-
blicas municipais). Deve o Tribunal examinar a legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que re-
sulte receita ou despesa para os cofres públicos.

De acordo com as informações encaminhadas a esta Comissão pelo
Tribunal de (Tontas, destacamos os seguintes pontos:

- Nos últimos 3 anos, o Tribunal realizou 258 inspeções ordinárias em
municípios mineiros (92 inspeções em 2000, 7/6 em 2001 e 90 em 2002).
Considerando que Minas Gerais conta com 853 municípios, verifica-
seque apenas 30% dos ,iiwik,i)s firaiii misifados 17() tíltifl?() trienio.
De acordo com o Diretor de Auditoria Externa do 1 ribunal, Sr. Marconi
Braga, em 2003 o Tribunal pretende realizar inspeção in loco cri] apro-
ximadanicnte 250 municípios. Segundo o Diretor, o tamanho do Esta-
do de Minas Gerais e o elevado número de municípios dificultam o
deslocamento de técnicos para a auditoria externa, principalmente pe-
los custos que ocasiona esse deslocamento.

- No mesmo período, foram realizadas 197 inspeções extraordinárias
em municípios (75 inspeções em 2000, 60 em 2001 e 62 em 2002). As
inspeções extraordinárias são realizadas, principalmente, em virtude
de processos de denúncia.

- Quanto à fiscalização de órgãos e entidades da Administração Direta
e Indireta do Estado, durante o triênio 2000-2002, o Tribunal realizou
inspeções e auditorias externas em 81 entidades (17 entidades visita-
das em 2000, 28 em 2001 e 36 em 2002). Considerando que o Tribunal
tem competência para fiscalizar 126 órgãos e entidades estaduais da
Administração Direta e Indireta, verifica-se que o Tribunal isita anu-
a/mente, em n7£;( há, apenas 20% das entidades. Assim mesmo, muitas
das inspeções realizadas visam apurar aspectos específicos, não repre-
sentando uma fiscalização global das contas.

- O Jri/'zmal de «ouias nio CO/?5t1I(' iI.ir iatio u11/!l7erO de /)fl)CeS-

505 de aposentadoria. j't'nJo i' re/orina (/1/e oÇh, e,i/,ad na 1-'u,t/(/acle.
Em 2002, deram entrada no Tribunal 4.211 processos, entre os quais
2.725 foram homologados. Segundo informações da Diretoria de Apo-
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sentadoria, Reforma, Pensão e Atos de Admissão, aguardam exame
no Tribunal 3.657 processos de pensão e 2.581 processos de reforma.
Quanto aos atos de aposentadoria, a Diretoria informa que atualmen-
te estão sendo feitos levantamentos para identificar a quantidade de
processos que aguardam análise, não sabendo precisar o nu mero. De
acordo com informações do Sindicato dos Servidores do Tribunal, cer-
ca de 50 mil processos de aposentadoria estariam aguardando análise
do Tribunal.

- Quanto à Int't;(/('/ogiz (/e aní/ise de contas, verificamos que o Tribu-
nal faz um acompanhamento eletrônico da execução das receitas e des-
pesas públicas, por meio de macroindicadores, que servirão de subsí-
dio para a fiscalização externa, que ocorre de forma muito reduzida. A
base do processo de fiscalização do Tribunal é um sistema denomina-
do 5lSttVfld IIlfOf!Í7dti7ildIO tlt' /l/)Oi() 1() C onfrok' E'.fern() - Siact' . Esse
sistema compõe-se de três produtos: o Siàce - Prestação de Contas
Anuais, Siace - Lei de Responsabilidade Fiscal e Siace - Atos de Pessoal
(este último ainda não está implantado). O Siace é composto de dois
módulos: remessa e análise. O módulo de remessa, instalado nos entes
juridicionados, tem como fim a coleta de dados e sua remessa ao Tribu-
nal, via internet. Os dados enviados pelos juridicionados são armaze-
nados em um banco de dados e acessados, via rede, por meio do modulo
de análise, pelos técnicos do Tribunal, para procederem à análise e à
emissão dos relatórios técnicos. Os técnicos do Tribunal não têm acesso
a nenhum documento. Pela metodologia utilizada, o Siace serviria de
apoio à fiscalização externa, que, em inspeções iii loca, verificaria ave-
racidade e a qualidade das informações prestadas.

No entanto, como o TribLlI?a/ realiza ticosiiispeç5esevternas, oSiace
acaba /)en/end/o seu ob/c'tii o de apoio ao Controle Externo. Com isso,
o Siace, que deveria ser um meio, acaba se tornando um fim em si
mesmo, a partir do momento em que o parecer prévio das Contas
Municipais é fornecido com base nas informações eletrõnicas presta-
das pelos municípios por meio do sistema. Na maioria das vezes, não
ocorre nenhunia inspeção in loco, e o técnico responsável não tem aces-
so a nenhum documento que compõe a prestação de contas (nota fis-
cal, nota de empenho, processo licitatório, contratos, etc.). A
metodologia adotada não permite, por exemplo, que se faça um cru-
zamento de notas fiscais para saber se um fornecedor fantasma atua
em diversos municípios.
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3. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Prevê a Constituição Estadual que o Ministério Publico junto ao Tri-
bunal de Contas é exercido por I'rociiradores de Justiça integrantes cio Mi-
nistério Público Estadual. Compete ao Ministério Público promover a defe-
sa da Ordem Jurídica e, entre suas atribuições, consta a execução dos julga-
dos do Tribunal adotando as providencias necessárias ao seu cumprimento.

A Constituição mineira de 1989 não reconheceu a existência de um
Ministério Público Especial, especializado cru temas ligados à fiscalização
de contas públicas. Tal impropriedade foi objeto de urna Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN 2.0684), requerida pelo Procurador-Geral da
República. Julgada cm 3 de abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal
decidiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade de parte do artigo
124 da Carta mineira. Em seu voto, o Ministro Sidne y Sanches atenta para
a natureza "sui generis" do Ministério Público que atua perante o Tribunal
de Contas, cuja função é alheia à tipicamente constitucional.

A inércia do Tribunal de Contas em adaptar-se a tal decisão tem dei-
xado unia lacuna em sua organização e seu funcionamento, o que tem con-
tribuído para dificultar o cumprimento das atribuições constitucionais do
Tribunal.

De acordo com o Dr. Rosalvo Mendes, Procurador-Geral do Minis-
tério Público junto ao Tribunal de Contas, a instalação do Ministério Públi-
co Especial representará uni avanço, pois os Procuradores que atuarão no
Tribunal terão de ser profissionais com conhecimento especial na área de
fiscalização financeira e orçamentária.

4. Visita aos Tribunais de Contas dos Estados do Rio Grande do
Sul, de Goiás, de Minas Gerais e dos Municípios de Goiás

Vi-,,indo subsidiar seu traL"a lko", a C i isso 1 p'&:ia 1 r'ah,ou tr's
visitas a outros Tribunais de Contas. No dia 23/`;/2003, os Deputados Se-
bastião Navarro Vieira e Rogério Correia visi tarain o 1 ribunal de Contas
do Rio Grande do Sul. No dia 9/6/2003, os Deputados Antônio Carlos
Andrada, Fábio ,\velar, josé 1 lenrique e Olinto Godinho visitaram o Tribu-
nal de Contas dos municípios de Goiás e o Tribunal de Contas do Estado
de Goiás. No dia 10/6/2003, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, An-
tônio Carlos Andrada, José Henrique e Olinto Godinho visitaram o Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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Corno inferéricia geral, verificou-se que, à exceção do Tribuna de
Contas de Minas Gerais, os outros três Tribunais visitados contam em seus
quadros com Auditores Substitutos de Conselheiros concursados, pos-
suem um Ministério Público Especial do Tribunal de Contas e adotam a
regionalização de suas atividades para melhor atender às suas (UnÇÕeS. A
seguir 5(10 destacados outros pontos positivos percebidos pela Comissão
em cada uma das visitas técnicas aos Tribunais de outros Estados.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

- O tribunal de Contas realiza, no mínimo, um procedimento de auditoria
por ano ciii cada órgão ou entidade fiscalizada. Na visão do Conselheiro
Hélio \4ileski, é inconcebível que as contas de uma entidade sejam apro-
vadas sem que haja uma auditoria externa para verificar a veracidade
dos documentos probanles dos atos administrativos. Existe um planeja-
mento operacional, que define o cronograma de visitas anuais.

- Apenas os servidores encarregados da limpeza e da segurança são
terceirizados.

- Dos 822 funcionários do Tribunal, 76% trabalham em setores relacio-
nados com a atividade-fim do órgão, ou seja, em atividades relaciona-
das com a fiscalização.

- Uma comissão de servidores do Tribunal de Contas acompanha perió-
dicaniente os trabalhos da Comissão de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária da Assembleia Legislativa, visando a uma maior integração
com a Assembléia e antecipando alguma demanda futura.

- A Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul é também
objeto de inspeção regular pelo Tribunal de Contas.

Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás

-	Todos os iii tinicípios goianos prestam contas niensal mente ao Tribu-
nal no prazo de até 45 dias após o encerramento de cada mês.

- A Constituição daquele Estado determina que as Prefeituras devem
enviar às Câmaras Municipais cópia dos balancetes e dos documentos
que os instruem, concomitantemente com a remessa desses ao hibu-
nal de Contas.
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Existe um Convênio com a Secretaria de Estado da Fazenda, que per-
mite ao Tribunal verificar, eletronicamente, a existência de notas (rias
emitidas por fornecedores inexistentes. Uma equipe de fiscais da Se-
cretaria da Fazenda acompanha sistema ticamente a attiação do Tribu-
nal, ocupando unia sala naquele órgão.

- O Tribunal fiscaliza toda a documentação referente aos processos
licitatórios. Quando a contratação é superior a RS 600.00() (seiscentos
mil reais), a Prefeitura é obrigada a comunicar previamente ao Tribu-
nal de Contas, que fará um controle concomitante do processo
licita Ló rio.

- Cada município envia mensalmente ao Tribunal a relação dos servi-
dores municipais e seus respectivos vencimentos.

- O Tribunal edita anualmente um Anuário Estatístico dos municípios
de Goiás, comparando, por meio de indicadores, aspectos como gas-
tos em educação, receitas correntes por habitante, despesas com pes-
soal, impostos e transferências constitucionais, entre outros.

- O Tribunal possui 320 servidores para fiscalizar um universo de 246
m ti n ic íp lOS.

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

- O Iribunal tem equipes permanentes de auditores cm cada um dos
orgaos da Administração Direta do Estado sob sua jurisdição. Esses
técnicos fazem uni controle permanente da utilização dos recursos
públicos.

- Mensalmente os úrgãos fiscalizados devem enviar ao Tribunal um ex-
trato bancário com toda a movimentação financeira da entidade. Toda
entrada e saída de recursos é conferida pelo Tribunal.

- DOS 529 funcionários do Tribunal, 75' trabalham em setores relacio-
nados com a atividade-fim do órgão.

V - Conclusões

Esta E 1uiss10 Especial, após liscar toda. as informações necess-
rias para averiguar o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, sente-se em condições de apresentar algumas conclusões.
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1. E premente a i ccesidade de realiiação de concurso para Auditor do
Tribunal de Contas. ( ) A iiil i tor do 1 ri bu na i é uni servidor publico e
não um	l ilico, dc ( , Ild() sujeitar-se às regras instituídas no
artigo 37 da (.onstituiçao Federal, que prescreve concurso público para
iflgreso na carreira. E Li mais de 6 anos, o Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucional o artigo 79 da Constituição mineira, que
delega ao Governador a indicaçào dos Auditores. O Tribunal de Con-
tas, ao invés de acatar a decisão do Supremo, nunca providenciou a
abertura de concurso público para o cargo. Atualmente aquela Casa
conta com apenas dois Auditores.

Por sua lógica evidente, vale aduzir o argumento do Prof. Menelick de
Carvalho, que afirma que os Auditores são uma peça-chave na
instrunientalização técnica do 1 ribunal, desde que coucursados. Os
Auditores, como técnicos selecionados por meio de concurso público,
apresentariam pareceres que representariam o equilíbrio na articula-
ção entre a política e a técnica, entre o papel propriamente constituci-
onal reservado ao Legislativo e o papel instrumental de fornecimento
de dados técnicos pelo Iribunal

Vale ressaltar que o provimento do cargo de Auditor no Tribunal de
Contas da União se dá mediante nomeação pelo Presidente da Repú-
blica, após aprovação em concurso público de provas e títulos.

Nesse sentido, apresentamos uma proposta de Emenda à Constitui-
ção (Anexo 2) para adequar nossa Carta Constitucional à decisão do
Su prenio Tribunal Federal.

2. Os trabalhos da Comissão colocaram em evidência a dificuldade do Tri-
bunal de Contas em inspecionar, tempestivamente, todos os órgãos e
entidades sob sua jurisdição. A grande extensão do Estado de Minas
Gerais, com seus 853 municípios, é um obstáculo ao deslocamento de
servidores para o trabalho de auditoria externa. Ademais, à luz da nos-
sa Constituiçào Estadual, as competências do Tribunal vão além do exa-
me formal da legalidade das despesas, pois este deve verificar aspectos
C01110 a legitimidade, economicidade e razoabilidade dos atos adminis-
trativos. Sc acrescentamos as novas exigências de fiscalização derivadas
da Lei de Responsabilidade Fiscal, verifica-se que o ordenamento atual
tornou mais complexa ainda as atividades do Tribunal,

Assim, dada a dimensão dos encargos do Iribunal e o taivaiilm do
nosso estado, propomos que a lei de organização do Tribunal pro-
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mova a regionalização de suas atividades, a exemplo do que ocorre
em diversos Estados da Federação, como o Rio Grande do Sul, Sio
Paulo e o Rio de Janeiro. A criação de Inspetorias Regionais seria um
ganho de qualidade operacional nas atividades do iribunal.

3. O Tribunal de Contas é ineficaz em sua atribuição de fiscalização
externa. Dos 853 munk 1'R. Estado de Minas Gerais, menos de
30% sofreram inspeção in /O() nos últimos 3 anos. Em relação às enti-
dades da Administração Direta e Indireta do Estado, verificamos que,
anualmente, o Tribunal visita apenas cerca de 20' das entidades sob
sua jurisdiçao. Fatores como o reduzido número de funcionários de-
dicados às atividades-fim da entidade e urna inadequada política de
prioridades fazem com que a dtuaÇao daquela Corte fique prejudica-
da, o que abre espaço à mi gestão pública e sua impunidade. As difi-
culdades apresentadas pelos Diretores daquela Casa não deveriam jus-
tificar a ineficácia no processo de fiscalização externa. Guardadas as
devidas proporções, trazemos o exemplo do Tribunal de Contas do
Rio Grande do Sul, que, com 497 municípios e metade dos servidores
do Tribunal de Contas de Minas Gerais, realiza anualmente pelo me-
nos uma inspeção externa a cada município e órgão da Administração
Direta e Indireta daquele Estado.

Consideramos a inspeção in loco essencial para avaliar a boa ou má
utilização dos recursos públicos. O simples envio eletrônico de for-
mulários para a sede do Tribunal em Belo Horizonte pelo sistema
informatizado Siace não é suficiente para verificar se houve fraude,
corrupção ou má utilização do dinheiro público. Os Diretores do Tri-
bunal de Contas disseram a esta Comissão, em diversas ocasiões, que
uma das principais funções do Siace é servir de apoio às visitas técni-
cas realizadas nos órgãos e prefeituras. A partir do momento em que
o número de visitas é reduzido, o sistema Siace perde parte de sua
utilidade-

Faz-se necessário, por conseguinte, o desenvolvimento de um sistema
de informatização que exija dos entes fiscalizados mais dados que per-
mitam o seu cruzamento corno forma de dotar o Siace de instrunien-
tos para fiscalizar e também atuar no controle da veracidade desses
dados e de sua qualidade.

4. No que se refere à indicação para Conselheiro, a Constituição Estadu-
al acompanha a Carta Federal, sendo i, ,,possível sustentar, à luz do
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ordenamento vigente, alteração no método de indicação política do
Conselheiro pela Assembléia Legislativa ou pelo Governador do Esta-
do. Assim, passa pelo Congresso Nacional ei11il&i11er ai tcraçào em rela-
ção ao manda (o do Conselheiro.

Trata-se de um tema, entretanto, que merece melhor discussão em
âmbito federal, já que a composição exclusivamente política do Tribu-
nal de Contas acaba por comprometer, muitas vezes, seu caráter, que
deveria ser notoriamente técnico. De acordo com a carta de princípios
da Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superior
(intosai), entidade internacional que congrega Tribunais de Contas de
diversos países, a principal característica das Entidades de Fiscaliza-
ção Superior deve ser a independência. Em diversos Tribunais de Con-
tas de países europeus, o prazo de mandato de Conselheiros é limita-
elo - na Itália, por exemplo, SàO nove anos -, e existem critérios sue
evitam que parlamentares com mandato assumam o posto de Conse-
lheiro - na Espanha, por exemplo.

Não obstante, vale observar que a Assembléia Legislativa dispõe de
prerrogativa suficiente para evitar que o Tribunal de Contas seja inte-
grado por Conselheiros cuja competência técnica seja relativa. O arti-
go 78 de nossa Constituição reserva ao Legislativo a nomeação de cin-
co Conselheiros, bem como a aprovação dos dois nomes restantes, in-
dicados pelo Governador. Assim, desde que a Assembléia se paute
pela isenção e capacidade dos candidatos a Conselheiro, não haverá
como possa integrar o Tribunal de Contas indivíduo despreparado
para a tunçào.

Apresentamos proposta de revisão dos métodos de indicação de Con-
selheiro e de modificação do imperativo de vitaliciedade do cargo,
limitando o prazo com mandato de oito anos. Também entendemos
que, para um maior equilíbrio, legitimidade e isenção da Assembléia
Legislativa no processo de escolha elos Conselheiros, é necessário que
o parlamentar, no exercício de suas funções, não possa disputar a
vaga para o cargo. Sugerimos o envio de uma correspondência aos
parlamentares mineiros no Congresso Nacional e aos ]"residentes da
Câmara e do Senado Federal, solicitando que a discussão desse tema
faça parte de suas agendas políticas (Anexo 3).

5. Quanto à gestão de pessoal, verificamos que o lribunai apresenta sérios
problemas. Parece-nos totalmente incompreensível o Tribunal contratar
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418 servidores terceirizados, que representam cerca de 25% dos servi-
dores daquela Casa e comprometem 7% do orçamento daquele órgào.
Além das tradicionais áreas de Limpeza, Segurança e Serviços Gerais -
cerca de 150 servidores -, existem outros 250 terceirizados lotados cm
áreas como Gabinetes de Conselheiros, Departamento de Pessoal,
Informática, Diretoria-Geral, Biblioteca e Associação de Servidores.

Da mesma forma, parece-nos exagerado que 17% dos servidores efeti-
vos do Tribunal - 215 servidores - estejam lotados rios Gabinetes de
Conselheiros. Se a esses servidores efetivos somarmos OS 51 servido-
res terceirizados e os 30 servidores de recrutamento amplo que tam-
bém estão distribuídos cm gabinetes, verificamos que cada Conselheiro
tem, em média, 42 servidores em seu Gabinete.

Verificamos que somente 46% dos funcionários efetivos estão lotados
nas Diretorias Técnicas da Entidade. Os demais estão distribuídos por
áreas não diretamente relacionadas com a fiscalização, como Diretoria
Administrativa, Gabinete de Conselheiros, Secretarias e Câmaras. Se
tomarmos em conta os servidores terceirizados, que estão relacionados
coni a atividade-meio, verificareinos que apenas um terço dos trabalha-
dores do Tribunal está vinculado à atividade-fim do órgão.

Outro ponto preocupante é a baixa remuneração dos técnicos do Tribu-
nal. O salário de um técnico em início de carreira é de RS 1.200 para uma
jornada de 6 horas de trabalho. Tanto a Diretora-Geral, Sra. Raquel
Simões, como a Presidente do Sindicato dos Servidores do tribunal, Sra.
Stela Pimenta, manifestaram sua preocupação com esse tema, salien-
tando que, nos últimos cinco anos, o Tribunal perdeu 122 técnicos e ins-
petores de controle exh'rnn om virtude da baixa remuneração.

Assim, sugerimos que &.-- nial reveja sua estrutura de pessoal,
destinando o maior contingente de servidores às atividades-fim da
entidade. Da mesma forma, achamos necessário diminuir o número
de servidores terceirizados e o número de servidores em gabinetes
de Conselheiros.

6. A implantação do Ministério Publico Especial junto ao Tribunal tor-
na-se um imperativo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, de
abril deste ano, que considerou iiiconsti tuciona 1 a lormi C01110 é orgi-
nizado atualmente o Ministério Publico junto àquela t. isa. Nesse sen-
tido, apresentamos proposta de I T n i e ii d i i	 kltje dispée
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sobre a criação do Tribunal de Contas Especial -M I 'E  (Anexo 4). Apre-
sentamos, ainda, para que possa servir de parâmetro para uma rápida
implantação do \'l l'F em nosso estado, cópia da Lei n° 11.160, de 1998,
(]LIe organi/a o Ministério Público junto ao Tribuna! de Contas do Es-
tado do Rio Grande do Sul (Anexo 5), o Regimento Interno do MPE
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (Anexo
6) e o edital do último concurso para o cargo de Procurador-Adjunto
do Ministério Publico junto ao Iribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul (Anexo 7).

O Ministério Público, segundo o e\-Auditor do Tribunal de Contas Sr.
Frederico Pardini, exerce o papel de fiscal do Tribuna! de Contas e não
pode ser elemento subserviente do Tribunal, pois deve ser tão especia-
lizado quanto é, ou deveria ser, o Plenário do Tribunal. Entendemos
que essa especialização só ocorrerá com a criação do Ministério Públi-
co Especial.

7. O 'Tribunal de Contas não sofre nenhuma fiscalização. Seus procedi-
iflefltos licitatórios, atos de admissão, contratos, execução de despe-
sas, controle dos atos de gestão, entre outros, que devem-se pautar
pelos mesmos princípios de legalidade, legitimidade, economicidade
e razoabilidade que o Tribunal exige de seus entes fiscalizados, não
são verificados por nenhum órgão público. O envio trimestral do Re-
!atório de Atividades à Assembléia Le g islativa não supre a necessida-
de de fiscalização a que deve se submeter aquele órgão. A falta de
controle externo pode conduzir à má utilização dos recursos públicos,
corno já ocorreu na passado.

Propomos que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria exerça o papel fiscalizador das atividades do Tribunal de Contas,
conforme iIispe o artigo 76, § '', da Constituição mineira. Com  base
no Manual de Auditoria elaborado pelo Tribunal de Contas e com o
apoio da Consultaria Temática da Casa, deve a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária visitar periodicamente o Tribunal de
Contas, fiscalizando seus procedimentos.

Da mesma forma, entendemos que a Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária deve elaborar um roteiro de como deve ser
o Relatório de Atividades enviado trimestralmente a esta Casa, con-
forme disposto no art. 76, § 4', da Constituição Estadual. Fatores corno
relação das entidades fiscalizadas no último trimestre, principais irre-
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gularidades apontadas, processos enviados ao Ministério Publico,
multas aplicadas, entre outros aspectos, dariam maior utilidade àque-
le Relatório. Além disso, informações administrativas sobre a movi-
mentação de pessoal do Tribunal, gastos com serviços de terceiros e
com viagens auxiliariam na avaliação parlamentar da atuação daque-
la Corte. Atualmente o Relatório de Atividades do Tribunal enviado
ao Legislativo não passa de um montante de dados estatísticos sobre
a movimentação de processos naquela Casa e não aprofunda, em
aspectos qualitativos, a atuação do Tribunal.

8. A ordem jurídica vigente cnnsara a vinculação dos Tribunais de Con-
tas ao Poder Legi	 como auxiliares deste no exercício
do controle externo .. .... tração Pública (art. 76 da Constituição
Estadual). Embora dotados de autonomia técnica e administrativa e res-
ponsáveis por diversas competências constitucionais, os Tribunais de
Contas deveriam manter um estreito relacionamento com o legislativo,
auxiliando-o no desempenho da fiscalização financeira, patrimonial,
contábil, orçamentária e operacional das entidades públicas.

Na entanto, verificamos que o relacionamento entre o Legislativo e o
Tribunal de Contas quase não existe e que muitos parlamentares pou-
co conhecem das atribuições e das ações realizadas por aquela Corte.
Sugerimos que haja maior integração entre as duas Casas, de forma
que o parlamentar possa acompanhar de perto a atuação do Tribunal
de Contas e este coopere de forma mais efetiva no auxílio da função
fiscalizadora do Legislativo. O acompanhamento dos trabalhos da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
por parte de técnicos d seria unia forma de estreitar essa
relação. Também entendeiitu que seria interesaiite que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária divulgasse a todos os par-
lamentares as informações que trimestralmente recebe do Tribunal
por meio do seu Relatório de Atividades (art. 7t, 4, da Constitui-
ção Estadual).

9. Falta transparência na atuação do Tribunal de Contas. Especificamente
no que se refere à utilização da internet, verificamos a existência de
diversas informações desatualizadas, dificultando ao cidadão acom-
panhar, tempestivamente, a atuação e eficácia daquela Casa. O Relató-
rio de Controle de Contas Anuais, divulgado no site, fornece somen-
te os números referentes a 2000. () mesmo ocorre com o Relatório de
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Gestão Fiscal, Relatório Trimestral de Atividades e Relatório de
Despesas com Pessoal, cujos dados se referem a 2001. O Tribunal de-
veria dar o exemplo divulgando esses dados oportunamente em sua
página n'eh.

Por outro lado, verificamos que a qualidade das informações presta-
das não corresponde àquilo que se espera de um Tribunal de Contas.
Após comparar a página do Iribunal de Contas de Minas com as in-
formações prestadas por outros Fribunais de Contas do Brasil, Sugeri-
mos uma reformulação no sitc' do Tribunal de Contas, visando incor-
porar informações como os resultados dos julgamentos das seções,
número e natureza das inspeções realizadas, agenda cio Tribunal, re-
sultado de denúncias apuradas, formulário para a denúncia eletrôni-
ca, execução orçamentaria detalhada das despesas do Tribunal,
detalhamento dos gastos com serviços de terceiros, relatório estatísti-
co com dados dos municípios mineiros, quadro de indicadores de eco-
nomia, eficiência e eficácia na atuação da entidade, auditorias
operacionais realizadas, entre outras. Seria aconselhável uira política
de acompanhamento sistemático das novidades incorporadas em pá-
ginas de outros Tribunais.

Vale ressaltar que consta do organograma do Tribunal uma Diretoria
de Informática, sendo um de seus objetivos velar pela qualidade da
página iie/'do '[ribtinal.

10. No que tange ao rito processual de julgamento das contas das Cáma-
ras Municipais e da Assembléia Legislativa, esta Comissão verificou a
existência de algumas impropriedades que pretendemos sanar com a
apresentação de um projeto de Lei (Anexo 8) para alterar alguns dis-
positivos da Lei Complementar n' 33, dc 1994, que dispõe sobre a lei
orgânica do Iribunal de Contas. No nosso entendimento, a compe-
tência do Tribunal de Contas para julgaras contas da Câmara Muni-
cipal e do Legislativo estadual ultrapassam os limites constitucio-
nais. Com nossa proposta, essas Casas Legislativas julgariam, após
parecer prévio do Tribunal de Contas, as contas dos ordenadores de
despesas por meio do Plenário. Ressaltamos que o projeto de lei apre-
sentado poderá ser aperfeiçoado durante sua tramitação, com o obje-
tivo de defender o interesse público.

Acatando sugestão do Deputado Olinto Godinho, fizemos inserir, cm
nossa proposta de modificação da Lei Complementar 33, de 1994,
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dispositivo determinando que OS elementos de despesa e de gestão
econômico-financeira, tais como notas de empenho, notas fiscais, reci-
bos e demais comprovantes legais, processos licitatórios, inventário
patrimonial e outros, que integram a execução orçamentária, financei-
ra, contábil e patrimonial, inclusive prestações de contas de recursos
financeiros de convênios celebrados entre municípios e órgãos esta-
duais, que constituam receita orçamentaria, serão encaminhados em
cópias para a Câmara Municipal na mesma data de entrega da presta-
ção de contas anual pela Prefeitura ao Tribunal de Contas.

11. O caráter político da composição do corpo de Conselheiros do Tribu-
nal facilita a possibilidade de determinada decisão do Plenário do Tri-
bunal contrariar o parecer técnico do servidor encarregado da análise
do processo. Pelo menos em tese, acredita-se que o trabalho técnico foi
calcado de todos os cuidados na apuração de uma irregularidade. O
Deputado Chico Simões (PT) apresentou a esta Comissão Especial o
caso de um processo licitatório em que todos os órgãos do Tribunal,
inclusive a Auditoria, levantaram vários vícios no processo de licita-
ção, opinando pela irregularidade da despesa. No entanto, o Plenário
do Tribunal entendeu, apesar de todas as evidências, que o fato não
era tão grave e decidiu aplicar uma pequena multa pela irregularida-
de. Para evitar contradições dessa n,lture7a, sugerimos que o Tribu-
nal de Contas faça constar em seu Regimento Interno dispositivo
que exija a fundamentaç a do voto do Conselheiro quando
este contrariar a opinião da i%uuitoria.

12. Na visita desta Comissão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Gran-
de do Sul, verificamos que um dos fatores que garantem a efetividade
das decisões do Tribunal de Contas é a existência da Quarta Câmara
do Tribunal de justiça daquele Estado, especializada em julgar OS pro-
cessos provenientes da Casa de Contas. Devido à sua agilidade, se-
gundo o Conselheiro Hélio Mileski, a Quarta Câmara é considerada o
"terror dos prefeitos".

Sugerimos que a Comissão de Administração Pública da Assembléia
Legislativa faça um estudo, com o auxílio da Consultoria desta Casa,
sobre a possibilidade de modificação da lei de Organização do ju-
diciário, com a criação de uma Câmara Especializada em julgamento
de crimes contra a Administração Pública e ações civis de
improbidade administrativa de competência originária. Recomenda-
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mos que seja estudado o funcionamento da Quarta Câmara do Tribu-
na] de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para subsidiar a im-
plantação de projeto similar no Estado de Minas Gerais.

13. A Constituição Federal de 1988 1 a Lei Complementar n' 101, de 2000,
(Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Federal n' 4.320, de 1964, são
mandamentos de ordem constitucional e iniraconstitucional que exi-
gem a implantação do Controle Interno na órbita da Administração
Pública. Uma das maiores dificuldades apontadas pelos Diretores do
Tribunal ouvidos por esta (omissão foi a inexistência de sistema de
Controle Interno que funcione nos órgãos e entidades fiscalizados. Vi-
sando atender à legislação, atualmente a maioria das entidades decla-
ra ao Inhunal que possui um sistema de Controle Interno. No entan-
to, a efetividade desse sistema de controle não é verificada rotineira-
mente pelo Tribunal. Em nossa opinião, o Tribunal de Contas deve
avaliar a funcionalidade do sistema de Controle Interno das entida-
des e não somente a sua existência, declarada pelo próprio ente.

14. Conforme constatamos em nossos trabalhos, o papel exercido pelo
Tribunal de Contas na fiscalização das contas municipais é muito
problemático. Fatores como o elevado número de municípios do Es-
tado dificultam ainda mais uma atuação mais efetiva por parte do
Tribunal. Assim, os 90 dias de trabalho desta Comissão não foram
suficientes para a análise que merece esse tema de profunda relevân-
cia. Sugerimos a instalação de uma outra Comissão Especial para
estudar, especificamente, a análise de contas municipais e o papel
do Tribunal de Contas.

Ao mesmo tempo, sugerimos que a nova Comissão Especial cumpra
o papel de acompanhar o desdobramento das conclusões constantes
deste relatório. Salientamos que em 1991 a r\ssenihléia 1 egislativa
constituiu uma Comissão Especial, nos mesmos moldes desta, para
analisar o íuncionaniento do Tribunal de Contas. Na época, aquela
Comissão levantou diversos problemas atinentes à Corte de Contas e
apresentou sugestões como realização de concurso para Auditor, cria-
ção de Inspetorias Regionais, reorganização administrativa do Órgão,
maior integração com o Legislativo, entre outras. As sugestões citadas
também constam de nosso relatorio.

15. É ainda decisivo, a nosso ver, que o Tribunal de Contas e a Secretaria
de Estado da Fazenda realizem uni convênio que possibilite a
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integração do cadastro de fornecedores, no sentido de coibir fraudes
decorrentes da utilização de notas fiscais falsificadas. De acordo Com
nossa análise, o sistema Siace não permite a identificação desse tipo de
desvio nem o cruzamento de fornecedores fantasmas quando uma ir-
regularidade é detectada.

Corno mais uma providência, sugerimos que o Tribunal de Contas faça
constar de suas deliberações técnicas que o ente fiscalizado, quando
comprar de fornecedor de fora do Estado de Minas Gerais, seja obri-
gado a apresentar certidão negativa da Receita Estadual do Estado de
origem do fornecedor.

16. O artigo 76, Xl\', da Constituição Estadual, determina que compete ao
Tribunal de Contas examinar a legalidade de ato dos procedimentos
licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de julgamento e dos
contratos celebrados. Nesse sentido, o artigo 30 do Regimento Interno
do Tribunal dispõe que compete à Segunda Câmara do Tribunal ins-
truir e examinar a legalidade dos procedimentos licitatórios. Em nos-
sa análise verificamos que, em geral, o Tribunal vincula a análise de
procedimentos licitatórios e contratos às visitas técnicas que, não cons-
tantemente, realiza nos municípios e órgãos da Administração Direta
e Indireta do Estado.

Devido à relevância dos processos de licitação, que por vezes estão re-
pletos de vícios, acreditamos ser fundamental que o Tribunal estruture
de forma particular a fiscalização dos procedimentos de compras e a
execução dos contratos deles decorrentes. Sugerimos que o Tribunal
edite uma deliberação estipulando a obrigatoriedade de os entes fis-
calizados informarem previamente licitação cujo valor seja superior a
20% da receita corrente mensal da entidade. Ioda a documentação re-
ferente ao processo licitatório deverá ser encaminhada ao Tribunal de
Contas, que decidirá sobre a necessidade de uma inspeção 117 loca

17. Verificamos que o Tribunal tem urna preocupação muito grande com
o papel orientador, educativo e pedagógico que desempenha perante
seus entes fiscalizados. A boa estruturação da Escola de Contas, que
freqüentemente oferece cursos a agentes públicos, é um exemplo da
ênfase dada pelo Tribunal a esta função orienladora. Não obstante, é
importante o hihunal priorizar, em sua cultura organizacional, valo-
res relacionados com a sua função fiscalizadora, punitiva e coerciva,
cujo objetivo maior é coibir a mí utilização dos recursos públicos.
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penalizando OS responsáveis. Atendendo a sugestão do Deputado Se-
bastião Navarro Vieira, ressaltamos nosso entendimento de que o Tri-
bunal deve ter um papel orientador, sem prejuízo do seu papel cons-
titucional de fiscalizar.

IS. Acatando proposta apresentada pelo Deputado Sebastião Navarro
\'icir, solicitamos ao Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias - LDO -, que tramita nesta Casa, que estude a possibili-
dade de incluir no texto da lei previsão de alocação de recursos ao
Tribunal de Contas para atender às necessidades decorrentes do cum-
primento das sugestões propostas neste relatório. Em especial, res-
saltamos a necessidade de fazer constar na LDO previsão para reali-
zação de concurso para o cargo de Auditor do Tribunal de Contas e
para a estruturação do Ministério Público Especial junto ao Tribunal
de Contas.

O ÀL/ditorflntoninh?o Trei isa,i, idealizador de uma Organização Não-
Governamental no \'lunicipio de Ribeirão Bonito, São Paulo, no co-
meço deste ano apurou diversas irregularidades naquele município
paulista que culminaraín na prisão do Prefeito da cidade. Ele destaca
o papel que deve exercer a sociedade quando o Tribunal de Contas
não consegue cumprir sua função. Referindo-se à atuação do iribu-
nal de Contas de São Paulo, o Auditor comenta que "as quadrilhas
têm aperfeiçoado suas formas de atuar, por isso é preciso que os con-
troles por parte da sociedade também se aprimorem. Como foi obser-
vado no caso de Ribeirão Bonito, o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo tende a verificar somente os aspectos formais das despesas.
O órgão íiscalizador não entra no mérito se a nota fiscal contabilizada
é fria ou não, se a empresa é fantasma ou não, se o valor e compatível
com o serviço ou não e se o procedimento licitatório foi montado e
conduzido adequadamente ou não. O Tribunal só examina tais ques-
tões quando estimulado especificamente. Contudo, mesmo que os as-
pectos formais examinados sejam irrelevantes diante da grosseira fal-
sificação de documentos verificada em muitas prefeituras, os Tribu-
nais de Contas insistem em manter seus procedimentos. Como na
maioria das vezes os aspectos formais são observados cuidadosa-
mente pelos Íraudadores, o Tribunal, ao 1provar as contas do muni-
cípio, acaba por passar atestado de idoneidade a um grande número
de corruptos e exime publicamente de culpa quem desvia dinheiro
público".
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Nós, parlamentares mineiros, entendemos que o Tribunal de Contas é
fundamental para dar 1 'cia à utilização dos recursos públi-
cos. Essa transparência legiiiiia a atuação dos Poderes e os atos prati-
cados por seus agentes. Sem esse pressuposto não se vive a democra-
cia. A intenção desta Comissão Especial é contribuir para evitar que
flOSS() Tribunal de Contas chegue à situação de descrédito relatada pelo
Sr. Trevisan. Assim, propomos o envio deste relatório ao Tribunal de
Contas do Estado, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa para
que tomem conhecimento das sugestões apresentadas e adotem as
medidas cabíveis.

Esta Comissão Especial agradece a todos os que colaboraram para
que este relatório fosse concluído a bom termo, em especial àqueles que se
dispuseram a comparecer às reuniões e dar sua importante contribuição
para o trabalho aqui desenvolvido.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003.

Deputado Sebastião Navarro Vieira

Presidente

Deputado Antônio Carlos Andrada

Relator
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Anexo 1 - Resumo dos depoimentos

Reunião do dia 8/4/2003

Convidados: Procurador Rosi Ivo Ribeiro Mendes
Promotor Marcial Vieira de Souza
Promotor Rodrigo Cançado Anaya Rojas

Em seu depoimento. o Sr. Rosalvo Mendes, Procurador-Geral do Minis-
tério Público junto ao Tribunal de Contas, explicou como funciona atual-
mente o Ministério l'úhlico junto ao Iribunal, suas atribuições, o volume
de processos analisados mensalmente e as dificuldades encontradas em
seu trabalho.

Quanto ao funcionamento do Tribunal de Contas, o Sr. Rosalvo declarou
que não tem conhecimento da organização do Tribunal, porque não traba-
lha diretamente naquela Casa. Quanto à sua atuação, o Procurador-Geral
opinou que o Tribunal funciona dentro da normalidade, cumprindo com
seus deveres. No entanto, ressaltou que, apesar dos esforços do tribunal
em melhorar sua atuação, existem falhas.

Indagado sobre a implantação do Ministério Público Especial, o Procurador
argumentou que a medida trará sérios prejuízos para Minas Gerais, pois,
para se instalar o Ministério Público, o custo seria tão elevado que se torna-
ria inviável para um Estado que enfrenta :,rias dificuldades financeiras.

O Sr. Marcial Vieira de Souza, Promotor de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público, salientou em sua fala que a Promotoria Pública tem
uma relação muito estreita com o] ribunal. Se encontrar, como infelizmen-
te ocorre, irregularidades, prática de atos lesivos ao patrimônio público ou
de improbidade administrativa, previstos na Lei Federal n 8.429, o Tribu-
nal deve comunicar à Promotoria, a fim de que haja um procedimento
judicial para a reparação desse dano causado ao patrimônio público e para
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que o agente público causador desse dano seja declarado responsável pelo
seu ato e receba as punições previstas na lei.

O depoente discorreu sobre as dificuldades que tem a Promotoria para
receber informações do Tribunal, que muitas vezes chegam com atraso de
anos. Segundo o Promotor, "as informações vindas do Tribunal de Contas
com esse atraso dificultam a atuação do Ministério Publico pelo desapare-
cimento, por exemplo, das pessoas envolvidas. As firmas desaparecem no
inundo jurídico, o que torna difícil e praticamente impossível que se bus-
que a reparação do dano causado à Fazenda".

O Sr. Marcial Vieira foi crítico quando comentou a efetividade dos Iribu-
nais de Contas no Brasil. Segundo ele, a melhor solução, com difícil apli-
cação no Brasil, seria a extinção dos Tribunais de Contas ou o aproveita-
mento de unia parte de sua estrutura com a criação de auditorias técnicas
especializadas. Como outra alternativa, sugere a contratação, por meio de
licitação pública, de auditoria externa, que faria a análise das contas e a
investigação necessária quando surgisse alguma denúncia de desvio de
dinheiro público ou desvio de conduta de algum agente público.

O Sr. Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Promotor de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público, também ressaltou que, por diversas vezes, a Promo-
toria de luistiça de Defesa do Patrimônio Público encontrou dificuldade
em obter a colaboração do Tribunal de Contas. No entanto, frisou que "a
partir da eleição e posse do atual Presidente do Tribunal, Conselheiro Si-
mão Pedro, para sua positiva surpresa, abriu-se uma oportunidade de te-
lacionamento mais estreito e de cooperação entre as duas instituições, por-
que, afinal de contas, o objetivo de ambos é o mesmo: a busca do bem
comum, o controle e a verificação da boa aplicação das verbas do Estado".

Em sua opinião, e positiva a criação do Ministério Público Especial junto
ao Tribunal de Contas, lembrando que será necessário gerar uma outra
estrutura, com a criação de cargos e realização de concurso público, de
modo a auxiliar o Ministério Público Especial. Assim, considera oportuno
o momento em que se reúne a Comissão Especial, poisa oportuna decisão
do Supremo Tribunal Federal amplia o debate sobre a atuação do Ministé-
rio Público. Nesse sentido, ressaltoti a Llrgt'n&ia em deliberai ,obre essa
matéria, para que o Tribunal não fique dt»,,i',',tstid tio 1 tln(lalllcTlta 1 traba-
lho exercido pelo Ministério Publico.
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Reunião do dia 23/4/2003

(.onvidados: Sra. Raquel de Oliveira Miranda Simões
Sr. Marconi Augusto Fernandes C. Draga
Sr. Carlos Alberto Nunes Borges
Sr. Amarvilis Maseili Lemes

A Sra. Raquel de Oliveira Miranda Simões, Diretora-Geral do Tribunal
de Contas, foi convidada por esta Comissão para prestar esclarecimentos
sobre o funcionamento daquela instituição. Segundo a convidada, o Tribu-
nal, criado em 1935, é uma instituição historicamente recente. Realiza suas
atribuições constitucionais e legais com cerca de 1.330 funcionários efeti-
vos. E um Iribunal atípico - considerando os demais Tribunais da Federa-
ção -, com cerca de 2.600 unidades sob sua jurisdição - incluindo os 853
municípios, as Câmaras e as entidades da Administração Direta e Indireta
do Estado. Em sua opinião, se compararmos o Tribunal de Contas de Mi-
nas a 1 ribunais de outros Estados do Brasil, Minas fica numa situação de
desconlorto, pOIS o número de servidores é pequeno diante das atribui-
ções que lhe são conferidas.

A Diretora informou que o Tribunal funciona com três diretorias técnicas,
que trabalham com exame de processos. Uma, que cuida de aposentado-
ria, reforma e pensão; outra, de processo de prestação formal de contas de
municípios; e a terceira, de auditorias e inspeções externas.

Segundo a Diretora, "a matriz de um dos maiores problemas do controle
externo hoje está essencialmente na ausência do controle interno das nos-
sas unidades jurisdicionáriàs. Se o Tribunal de Contas entende que sua
missão constitucional é exercer o controle externo, hoje temos um trabalho
muito mais didático, de orientar as unidades sobre como instalar um sis-
tema de controle interno, como encaminhar documentos ao Tribunal de
Contas. Recebemos prestações de contas sem a assinatura, sem o aval de
um controlador interno. E dispositivo constitucional, e as unidades têm
que estar criando e implementando um sistema integrado de controle in-
terno. 1 hje o iribtinal está extremamente sobrecarregado por ter que exer-
cer o controle externo e interno".
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O Sr. Marconi Augusto Fernandes C. Braga, Diretor da Área de Audito-
ria Externa do Tribunal, mencionou o aumento das atividades de controle
externo exercidas pelo Tribunal nos últimos anos. Procedimentos como a
fiscalização in /oco feita na Diretoria de Auditoria Externa, a emissão de
parecer prévio, o registro de atos de reforma e de aposentadoria, a possibi-
lidade de como proceder ao sustamento de editais de concurso em anda-
mento, edital de licitação em andamento, entre outros, sobrecarregam o
trabalho do Tribunal. Ressaltou que o número de servidores técnicos dis-
poníveis para todas essas atividades deixa uni pouco a desejar, sobrecar-
regando os funcionários responsáveis por realizar o controle externo tan-
to da administração pública estadual quanto da municipal.

Chamou a atenção para o controle da administração pública, principal-
mente para o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que elenca a
participação de mais atores no processo fiscalizatório. O artigo 59 dessa lei
delineia que a participação no controle externo e na responsabilidade fis-
cal não compete só aos Tribunais de Contas. O processo envolve toda a
sociedade. Ressaltou que o Ministério Público e o Legislativo têm dado a
sua contribuição nesse processo.

Quanto às atribuições de sua Diretoria de Auditoria Externa, o Sr. \larconi
destacou que os procedimentos de auditoria utilizados pela Corte de Con-
tas são norteados pela Organização Latino-Americana e do Caribe de Enti-
dades Fiscalizadoras - Olacefs -, a qual o Tribunal é filiado desde 1995.
Informou que o Tribunal também observa as normas de auditorias do Con-
selho Federal de Contabilidade e ainda observa as normas internacionais
de auditoria da Federação Internacional de Contadores - IFAC.

O Sr. Carlos Alberto Nunes Borges, Diretor da Área de Análise Formal
de Contas do Tribunal, fez uma breve exposição do rito dos processos de
fiscaliiação cio Tribunal. Segundo o Diretor, além da competência do [ri-
buiial em fornecer o parecer prévio sobre as contas dos chefes do Poder
Executivo, o Tribunal julga os chamados atos de gestão, ou seja, "mediante
a realização de inspeções e de auditorias, os atos praticados pelo gestor
durante aquele exercício ou durante mais de um exercício ou durante uma
parcela do exercício São verificados pelas equipes técnicas do tribunal. E
aquela verificação dá origem a um relatório de inspeção, de auditoria, que
forma um processo que vaia julgamento do próprio Tribunal, na instância
administrativa. Aí, sim, há julgamento pelo próprio Tribunal de Contas
dos atos praticados, certificados por meio da documentação que foi
verificada localmente".
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Outro aspecto destacado pelo Diretor é um trabalho que o Tribunal vem de-
senvolvendo há muitos anos, associado ao processo de fiscalização, IiO senti-
do de promover uma orientaçào diditico-pedagógica aos entes fiscalizados.
Segundo o Sr. Carlos Alberto, "a própria experiência e amostragem dos pro-
cessos que estão ou já passaram em trainitação pelo Tribunal mostram que na
maior parte das vezes as falhas, tanto do ponto de vista contábil como orça-
mentário, financeiro ou patrimonial, decorrem por força do desconhecimento
dos jurisdicionados da própria legislação ou de aspectos específicos dela. Nesse
sentido, promovemos cursos de treinamento para os ju risd icionados, princi-
palmente no âmbito municipal. Não nos limitamos apenas ao processo de
fiscalização, penalização e responsabilização dos gestores. O Tribunal se preo-
cupa em orientá-los, para que cumpram com a legislaçào pertinente, facilitan-
do, assim, o encaminhamento dos processos, demonstrativos e de tudo que é
exigido pela legislação constitucional, iiifraconstitucional e pelas próprias ins-
truções normativas bai\adas e aprovadas pelo plenário do Tribunal

A Sra. Amaryllis N'laselli Lemes, Diretora da Área de Aposentadoria, Re-
forma, Pensão e Atos de Admissão, esclareceu a composição de sua Dire-
toria. O Departamento de Atos de Admissão é composto de três
courdenadorias. A fiscalização referente aos atos de admissão é feita por
meio de inspeções ordinárias e extraordinárias. E feito um planejamento
anual que é submetido à apreciação do Presidente. O Departamento de
Aposentadoria, Reforma e Pensão é composto de quatro coordenadorias,
envolvendo administração direta, indireta e municipal. A análise dos pro-
cessos de aposentadoria são individuais. Trata-se de direito personalíssimo.

De acordo com a Diretora, "existe um grande volume de trabalho em sua
Diretoria. Estamos empenhados em desenvolver trabalhos para dinami-
zar o serviço. Um exemplo é a retomada do desenvolvimento do SIAU e do
SIA, um sistema de informatização que facilitaria nosso trabalho. Geral-
mente os processos que são encaminhados para o Tribunal são mal instru-
ídos e, muitas vezes, sem condições de análise. Por isso procuramos ter
maior integração com os órgãos e entidades, para que possamos esclarecer
as instruções normativas da Casa e solucionar as dúvidas que houver".
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Reunião do dia 29/4/2003

Convidados: Sra. Stela Pacheco Pimenta
Procurador Gilvan Alves Franco

A Sra. Stela Pacheco Pimenta, Presidente do Sindicato dos Servidores do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em seu depoimento, men-
cionou irregularidades existentes no âmbito do Fribunal de Contas a par-
tir de denúncias notificadas pela imprensa.

Entre essas irregularidades apontadas, está o nepotismo, em que os funci-
onários são impedidos de ser promovidos, mas os filhos dos Conselheiros
não. Afirma existir diferença de tratamento entre funcionários concursados
e os parentes dos C	 'mi seus gabinetes. Segundo depo-
imento da Sra. Stela,	 z.ou , nos últimos anos, pelo menos
seis aposentadorias de Sei ' ies que ocupavam cargo de confiança, o que
é considerado ilegal. Preocupa-se com o fato de um órgão proceder a apo-
sentadorias ilegais no seu âmbito administrativo e solicita aÇão específica
para conter esse tipo de prática absurda.

Outro problema apontado pela sindicalista foi a evasão de técnicos devido
aos baixos salários da categoria, o que é urna preocupação do sindicato.
Pediu aos Deputados atenção especial para a questão da disparidade de
vencimentos e dos baixos salários pagos aos servidores efetivos do Tribu-
nal.

Sobre a organização do Tribunal, a Sra. Stela mencionou questões ineren-
tes ao seu funcionamento, ressaltando que "o controle externo exercido
pelo órgão vem tornando-se cada vez mais virtual, cada vez menos eficaz
e efetivo, com técnicos insuficientes para dar conta do serviço, o que difi-
culta muito o julganl('nt() final de mérito de um processo de fiscalização
no referido Tribunal". Observou ainda a má distribuição de técnicos do
Tribunal pelos diversos setores que compõem sua estrutura.

Finalmente, criticou a efetividade do sistema Siace, construído pelo Tribu-
nal em parceria com a UFM(, emitido relatórios de análise sem
a menor consist'nci,i informativa, documental, já que OS técnicos traba-
lham do lado de cá do computador, com intorniações repassadas via
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internet, sem nenhum acesso aos documentos. O Tribunal hoje faz a sua
fiscalização olhando muito especificainente a qtiestào da lega I idade estrita
dos atos de determinada despesa, sendo que as inspeções e auditorias ii?
I(kV têm diiiiiiuiido de numero ao l()IlgO dos Ultimos anos".

O Procurador Gilvan Alves Franco, da Procuradoria de Crimes de Prefei-
tos, em seu depoimento, fez colocações e indagações relativas à atuação do
Tribunal no que tange à fiscalização e apreciação das contas dos municípi-
os deste Estado.

Inicialmente explicou que a Procuradoria de Crimes de Prefeitos foi criada
há dois anos e meio, durante os quais teve, então, unia atuação mais efetiva.
Seu primeiro problema foi a aalaiiche de processos que vieram do Fribu-
nal. Muitos deles, lamentavelmente, já prescritos. Os processos referentes a
ex-Prefeitos foram encaminhados para ciS respectivas comarcas, sem o foro
por prerrogativa de função.

O Procurador fez uma dura crítica ao Tribunal de Contas, explicando que
'a partir do momento em que a Câmara aprova as contas dos Prefeitos,
enfrentamos uma barreira dificílinia numa denúncia-crime, uma vez que a
defesa, com brilhantismo, alega no Tribunal de Justiça, onde tramita o pro-
cesso, que as contas foram aprovadas pela Câmara. Foram aprovadas por-
que o Prefeito tem maioria. 1 Lá também um parecer favorável do Tribunal
de Contas, que só olI La a parte formal - volto a repetir - não a questão de
fundo. Assim, o Ministério Público enfrenta enorme dificuldade para te-
ar esse processo à frente, porque já há uma decisào da Câmara e um pare-

cer favorável do Tribunal. Enfim, nada se faz se a questão de mérito não é
analisada pelo Tribunal".
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Reunião do dia 6/5/2003

Convidados: Prof. Carlos Pinto Coelho Mota
Prof. Frederico Pa rd i n i

O Sr. Carlos Pinto Coelho Mota, Professor da Escola de Contas do Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas Gerais, centrou sua fala no papel desem-
penhado pelos Tribunais de Contas no Brasil e na atuação da Corte de Con-
tas mineira. Segundo o Professor, a Constituição de 1988 representou um
marco histórico a partir do momento em que "traçou, de maneira categórica
e objetiva, o sistema de controle externo, em que o Tribunal de Contas, pres-
tando sua função constitucional atribuída pelo artigo 70, examina a legali-
dade das contas públicas no que diz respeito à legalidade, legitimidade e
economicidade. Esses princípios constitucionais foram sabidamente intro-
duzidos com a Constituição de 1988, quando se examina não apenas o direi-
to, como também o custo-benefício da despesa pública."
O Professor ressaltou que teve o privilégio de, há três anos, percorrer o
País,v isitando todos os Tribunais de Contas dos Municípios de São Paulo,
do Rio de janeiro, do Pará e de Goiás, onde pôde aprender e constatar o
grau de seriedade institucional dessas entidades encarregadas de estabe-
lecer a regra do direito subjetivo público para um governo honesto.
O Sr. Frederico Pardini, ex-Auditor do Tribunal de Contas, se confessou um
viciado cm matéria de Tribunal de Contas e um apaixonado pelo Tribunal de
Contas, não o existente, mas aquele que o legislador, o constituinte brasileiro,
pensou e colocou nos dispositivos expressos na Constituição Federal.
Segundo o Professor, "a titularidade do controle externo é privativa do
Legislativo, por isso se chama controle parlamentai; legislativo, financei-
ro-orçamentário, político, ou controle externo - o que adotamos. Essa in-
cumbência, essa impossibilidade congênita de o Legislativo exercer dire-
tamente toda a atividade técnica, não só de julgamento de contas, mas
também de fiscalização, fez com que a humanidade, desde a época dos
romanos, antes até com certos vestígios iia índia e cm países do Oriente,
criasse autoridades, cuja função era examinar o desempenho economico-
financeiro de outras autoridades".
Na sua opinião, o Tribunal de Contas apresenta dificuldade em medir,
mensurar, dar nota, exercer a fiscalização e a operação. Trata-se de unia área
difícil, que precisa de estudo, de debate e de uma melhor definição. A fisca-
liiação opercional dá uma abertura enorme para o 1 rihiin,il de Contas.
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Reunião do dia 13/5/2003

Com idados: Dr. \latiro Eontim
I'roi \lenel ick de Carvalho Neto

O Dr. Mauro Bonfim, Advogado Municipalista e Consultor da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, centrou sua fala no rito pro-
cessual de julganiento das contas municipais da Prefeitura e das Câmaras.

() Consultor ressaltou que "é preciso ficar claro qual é o moiiiento do con-
traditório lia defesa das contas públicas, pois é sabido que, com relação às
COflti'S dos chefes dos Poderes, o papel do Tribunal é meramente opinati-
vo. Emite parecer prévio que não tem torça vinculanle para as Casas
Legislativas. No caso, por exemplo, das contas dos Governadores e dos
Prefeitos, o tribunal não tem o condão de julgar essas contas, apenas emi-
te um parecer, que, como a própria semântica da palavra indica, é algo
meramente opinativo, sujeito à instância revisora do julgamento da As-
sembléia legislativa, no caso do Governador, e da Câmara Municipal, no
caso do Prefeito". Para o Consultor, "a perplexidade é que, iiiuito embora
o artigo 71, § 3" da Constituição Federal, estabeleça claramente que as deci-
sões do Tribunal tenham eficácia de título executivo, é preciso que lá na
ponta desse julgamento, pela Casa Legislativa, dê-se seqüência à eficácia
desse título".

O Sr. Mauro Bonfim ressaltou ainda que "os convenios são outra questão
que causa muita perplexidade, porque havia um entendimento antigo do
Tribunal de que recursos de convênios assinados entre as Prefeituras, os
Estados e a União seriam de natureza extra-orçamentária. Depois, passou-
se a entender que esses recursos seriam de natureza orçamentária. Ora,
com base no voto do Ministro Marco Aurélio de que as contas dos chefes
dos Poderes são contas globais, realmente o Tribunal de Contas também
enfrenta dificuldades. Ele julgará as contas de uma ve, só - balanços, lici-
tações, elementos da despesa, comprovantes legais, notas fiscais, notas de
empenho, recibos e mais os convênios -- no prazo que a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal determinou, para municípios de menos de 200 mil habitan-
tes, de 180 dias a partir da entrega. Portanto, uma conta de 2002, que foi
entregue agora, em 31/3/2003, em tese, deveria estar julgada até setembro
de 2003. Então, o Tribunal de Contas, mesmo com o esforço hercúleo de
seus técnicos, 'ê-se a braços com essa dificuldade também. Essas questões
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precisam ser levadas em consideração para que possamos aprimorar o fun-
cionamento do Tribunal de Contas com mais eficácia e agi 1 idade".

O Sr. Menelick de Carvalho Neto, Professor Titular da Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal de Minas Gerais, fez um repasso sobre o
papel dos Tribunais de Contas no Brasil e destacou que a questão central é
garantir, além da legalidade, a legitimidade do controle externo. Ao Tribu-
nal de Contas e à instância técnica do Tribunal compete fiscalizar não ape-
nas a legalidade das contas públicas, como também sua correção e regula-
ridade. Desse modo, fiscaliza-se automaticamente a legalidade. Para o Pro-
fessor, o Direito Constitucional explica por que legalidade produz legiti-
midade e como esses conceitos não estão dissociadas. O próprio processo
assim o determina.

Discorrendo sobre algumas irregularidades que ocorrem IiO setor público,
ressaltou que as notas frias e, sobretudo, a fragmentação das contas possi-
bilitam a fragmentação também da legalidade formal em relação à legiti-
niidadc, trazendo inimaginável prejuízo para a credibilidade das institui-
ções. Para o Professor, o ponto central é o enfrentamento dessa questão.

O convidado comentou ainda o papel da Auditoria no Tribunal de Contas.
De acordo com o Professor Menelick, a situação dos Auditores no próprio
Tribunal é extremamente precária hoje: uma ausência com a presença de
outros, bastante questionáveis, e que já foi declarada inconstitucional. Na
estrutura do Tribunal de Contas, sobretudo no seu aspecto preponderan-
temente funcional, de auxiliar o legislativo nesse aspecto técnico, a ausên-
cia de Auditores concursados é um prejuízo imenso para a credibilidade
da própria instituição.
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Anexo 2- Proposta de Emenda à Constituição estabelecendo
forma de ingresso ao cargo de Auditor do Tribunal de Contas

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N	/2003

Modifica o artigo 79 da Constituição 1stad ua 1,
itie dispõe sobre a nomeação de Auditores para
o Tribunal de Contas.

Art. 10 - 0 art. 79 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigo-
rar com as seguintes alterações:

"Art. 79 - os auditores do Tribunal de Contas, em número de sete, serão
nomeados com base em concurso público de provas e títulos, observada a
classificação, cumpridos, ainda, os seguintes requisitos:

- ter título de curso superior em Direito, Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis ou Administração Pública;
ti - ter mais de 5 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profis-
sional que exijam os conhecimentos da formação mencionada no inciso
anterior;
III - ter idoneidade moral e reputação ilibada; e
Iv - ter, no niinimo, trinta e, no máximo, sessenta e cinco anos de idade na
data de inscrição do concurso.".
Art. 2° - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Loinis.Jo Especial do iribunal de Coiifas
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Anexo 3- Mensagem a ser enviada a parlamentares mineiros
no Congresso Nacional e aos Presidentes do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados

Senhor Parlamentar

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais instaurou, em março
do presente ano, urna Comissão Especial com o objetivo de promover um
amplo estudo sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Após 90 dias de trabalho, a Comissão apresentou diversas sugestões que,
no seu entendimento, contribuiriam para um melhor desempenho do Tri-
bunal de Contas de flOSSO estado.

Uma das COnClUSÕeS a que chegamos diz respeito ao critério de indicação
pa; o CaI() de C'onse/heim e ao /z?z() de mandato dtçies. No que se
refere à indicação para Conselheiro, a Constituição Estadual acompanha a
Carta Federal, sendo impossível sustentar, à luz do ordenamento vigente,
alteração no método de indicação política do Conselheiro pela Assembléia
Legislativa ou pelo Governador do Estado.

Trata-se, entretanto, de um tema que merece uma melhor discussão em
nível federal, já que a composição exclusivamente política do Tribunal de
Contas acaba por comprometer, muitas vezes, seu caráter, que deveria ser
notoriamente técnico. L)e acordo com a carta de princípios da Organização
Internacional de Entidades de Fiscalização Superior - Intosai -, entidade
internacional que congrega Tribunais de Contas de diversos países, a princi-
pal característica das Entidades de Fiscalização Superior deve ser a inde-
pendência. Em diversos Tribunais de Contas de países europeus, o prazo de
mandato de Conselheiros é limitado - na Itália, por exemplo, são 9 anos - e
existem critérios que evitam que parlamentares com mandato assumam o
posto de Conselheiro - na Espanha, por exemplo.

Assim, esta Comissão Especial concluiu pela necessidade de revisão dos
métodos de indicação de Conselheiros e pela modificação do imperativo
de vitaliciedade cio cargo, limitando o prazo de mandato a oito anos. Tani-
bém entendeu que, para um maior equilíbrio, legitimidade e isenção da
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Assembléia Legislati a no pr&)cc() de escolha dos Conselheiros, o parla-
menta r, no e\t'rc ido d tia ttinçoes, n.o poderá ti kpti Lar a vaga para Con-
S('ll() lo.

(onideraiido l ltI&\di. Id tina para o desenvolvimento de flOSSO
pak, solicitan los &jue \ L\a. inclua cm sua agenda política a discussào
dcsa niakria, de modo a conseguirmos jtie nossos 'iribunais de Contas
cumpram com independência sua função constitucional de controlara uti-
lização do dinheiro público.

Atenciosamente,

)!71fssh) íec,,/ (/0 iri/'un,/ de ( ntas
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Anexo 4- Proposta de Emenda à Constituição inserindo a
criação do Ministério Público Especial junto ao Tribunal De
Contas

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 2 /2003

Modifica o artigo 124 da Constituição Fstadu-
ai, que dispõe sobre o Ministério Publico junto
ao Tribunal de Contas, e acrescenta dispositi-
vo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Art. 1° - O art. 124 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 124— O Ministério Público do Tribunal de Justiça Militar será exerci-
do por Procurador de justiça integrante do Ministério Público estadual e o
Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado será organizado por
lei complementar."

Art. 2" - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigo-
rar acrescido do seguinte artigo:

"Art. - A lei complementara que se refere o artigo 124, de iniciativa con-
junta da Procuradoria Geral de Justiça e do 1 ribunal de Contas do Estado,
será encaminhada à Assembléia Legislativa no prazo de 60(sessenta ) dias,
contados da data de publicação desta emenda."

Art. 3" - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrario.

(.oniissJo F51)(-'Cid/ /) TiiL'iiii/ de COJ1t,)S
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Anexo 5 - Lei n2 1 1.160, de 1998, que organiza o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul

LEI N 2 11.160, DE 26 DE MAIO DE 1998

Cria cargos rio .Ministério Público junto ao Tri-
bunal de Contas do Estado e dá outras provi-
dên das.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso 1\ 1, da Consti-
tuição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e
promulgo a Lei seguinte:

Art. 1' - O Ministério Publico junto ao Tribunal de Contas do Estado,
qual se aplicam os princípios constitucionais da unidade, da indivisibilidade
e da independência funcional, compõe-se de um (01) Procurador e três
(03) Adjuntos de Procurador, nomeados pelo Governador do Estado, den-
tre brasileiros, bacharéis em Ciência Jurídicas e Sociais.

Art. 2" - No caso de vacância, o cargo de Procurador será preenchido por
uni Adjunto de Procurador, promovido face critérios de antigüidade e
merecimento e na forma preceituada em regimento interno.

Art. 3'' Os Adjuntos de Procurador substituirão o Procurador, observada
a ordem de intigüidiide, não só nos casos de licença, faltas e impedimen-
tos, mas também no caso de vacância, até o provimento regular do cargo.

Art. 4" - Os cargos de Adjunto de Procurador serão providos mediante
aprovação em concurso público de provas e títulos.

§ 1''- Caberá ao Procurador baixar o edital do concurso público) para pro-
\im&'nto dos cargos de Adjunto de Procurador; assim como homologar
seu resultado final. Na Banca Examinadora, quando de sua realização, fica
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assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do
Rio Grande do Sul.

§ 2"— No concurso de que trata o presente artigo, além de matérias jurídi-
cas de caráter geral, serão aferidos conhecimentos específicos exigidos para
o exercício do cargo, concernentes às iireas de competência do Tribunal de
Contas.

Art. 5' - Os Adjuntos de Procurador, com as mesmas prerrogativas e ga-
rantias do Procurador, perceberão 95 (noventa e cinco por cento) dos
vencimentos e vantagens a este atribuídas.

Art. 6' - Os cargos ora criados, além de integrarem o Ministério Público
Especial, contarão com o apoio administrativo e de pessoal do Tribunal de
Contas, eis que consolidado na sua intimidade estrutural e serão regula-
men tad os em seu regimento interno.

Art. 7"— As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias.

Art. 8" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9" - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO l'IRATINI, em Porto Alegre, 26 de maio de 1998.

ANTÔNIO BR!TTO

Governador do Estado
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Anexo 6 - Regimento Interno do Ministério Público Especial
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

RESOLUÇÃO N 2 001/2000

Aprova o Regimento Interno do Ministério
Público Especial junto ao Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Sul.

O MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por seus integrantes signatários,
nos termos do art. 2" da Lei Estadual n° 11 .160, de 26 de maio de 1998,

RESOLVE:

Art. l - Fica aprovado o Regimento Interno do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, corno parte inte-
grante desta Resolução.

Art. 2"— Esta Resolução entrará em vigor na data da sua divulgação.

MINIStÉRIO PÚBLICO ESPECIAL, em 30 de maio de 2000.

CEIES tINO GOULART

Procurador

CEZAR MIOLA

Adjunto de Procurador
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REGIMENTO INTERNO
O Ministério Publico junto ao 1 ribu na 1 dv C011-
tas  do Estado do Rio Grande do Sul, por seus
membros signatarios, nos termos do artigo 2" da
Lei Estadual n" 11.160, de 26 de maio de 1998,
adota o seguin te REGI M ENTO INTERNO.

CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1" - Este Regimento Interno dispõe sobre a organização interna e o
funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Esta-
do do Rio Grande do Sul.

Art. 2' - A estruturação básica e a atuação do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas do Estado dar-se-á ainda cm conformidade com o
estatuído no artigo 130 da Constituição da República; artigo 77 da Consti-
tuição do Rio Grande do Sul; Lei Orgânica e Lei Estadual n" 11.160, de
1998; bem assim consoante o preceituado, no que couber, no Regimento
Interno do Tribunal e neste Regimento.

CAPÍTULO II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL

Art .3" - Compete ao Ministério Público junto ao lribunal de Contas:

- promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante a Corte, as
medidas de interesse da justiça, da Administração e do Erário, bem como
outras definidas em lei ou decorrentes de suas funções;

II - comparecer às sessões do Tribunal, na sua composição plenária ou
junto às Càmaras, com declaração de ter sido presente;

III - opinar, em parecer oral ou escrito, em todos os processos, exceto,
salvo quando provocado, nos embargos declaratórios, nos agravos regi-
mentais e naqueles que versem sobre matéria administrativa interna e
consultas;

IV - propor a instauração de tomada de contas especial, quando souber da
existência de alcance ou de pagamentos ilegais;

V - levar ao conhecimento da Administração fatos ou atos ilegais de que
tenha conhecimento cm virtude do eti otkio;
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VI - zelar pelo cumprimento das decisões e pela observância da Jurispru-
dência do Tribunal;

VII - acompanhar, administrativa mente, junto à Procuradoria-Geral do
Estado e entidades da Administração Municipal, as providências decor-
rentes de representações e de determinações para o cumprimento de deci-
sões do Tribunal de Contas;

VIII - interpor recursos e propor pedidos de revisão previstos em lei e no
Regimento Interno.

Art. 4° Para o preenchimento da vaga do Ministério Público Especial junto
ao Pleno do Tribunal de Contas, assegurada nos termos do 73, § 2" da Cons-
(ituição da República e artigo 74, inciso II da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul, observar-se-ão os critérios de antigüidade e merecimento na
carreira, apurados consoante o disposto neste Regimento Interno.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5" - O Quadro do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de
Contas é constituído pelo Procurador, com seu Gabinete, e pelos três Ad-
juntos de Procurador.

Parágrafo unico - Integram o Ministério Público Especial, como orga-
nismos de apoio, a Assessoria, a Secretaria Técnica e a Secretaria Ad-
mio is tia ti v a.

Seção 1
Do Procurador

Art. 6" - O Procurador é o chete do Ministério Público Especial junto ao
Fribuna 1 de Contas do Estado, competindo-lhe:

- dirigir as atividades da Procuradoria;

II - cumprir e fazer cumprir as dISpOSIÇÕeS constitucionais, legais e regi-
mentais no tocante às atribuições, competéncias e prerrogativas do Minis-
tério Público Especial e dos seus integrantes;

lii - atuar junto ao tribunal Pleno do Tribunal de Contas;

IV - requerer à Presidência do Tribunal o apoio administrativo, incluídos
equipamentos, materiais e o pessoal necessários à a(LlaÇãO do Ministério
Público;
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- baixar portarias, provimentos, instruções normativas, diretrizes e to-
das as normas que julgar necessárias com vistas à organização e funciona-
mento dos serviços do Ministério Público, observada a respectiva numera-
ção anual;

VI - dispor acerca da atuação, junto ao Tribuna! de Contas, de cada inte-
grante da carreira;

VIL - avocar, quando julgar necessário, processo que esteja sob exame de
qualquer membro do Ministério Público;

VIII - baixar o edital do concurso público para provimento dos cargos de
Adjunto de Procurador, homologar o seu resultado final e decidir, conclu-
sivamente, acerca da prorrogação, ou não, do prazo de validade do respec-
tivo certame;

IX - pmpor ao Governador do Estado a nomeação dos Adjuntos de Procurador;

X - dar posse aos Adjuntos de Procurador, nos termos previstos em Lei;

XI - designar os Adjuntos de Procurador para atuarem junto às Câmaras
do Tribunal ou para o desempenho de outras atividades de interesse do
Ministério Público Especial;

XII - apresentar, perante o Tribunal Pleno, o relatório anual das atividades
do Ministério Público;

XIII - aprovara programação de férias dos membros do Ministério Públi-
co e dos servidores do Orgão, a qual será elaborada até o dia 30 de outubro
do ano anterior, tomando-se em consideração:

a) a garantia dos integrantes da carreira Ministerial de uni total de sessen-
ta dias de férias anuais, remuneradas nos termos do artigo 7", inciso XVII
da Constituição da República;

h) a coincidência, tanto quanto possível, de pelo menos um dos períodos
de férias dos membros do Ministério Público com o recesso do Tribunal
Pleno e suas Câmaras;

c) a permanência em atividade, mesmo durante o recesso, de pelo menos
um dos membros do Ministério Público.

Art. 7' - Nos casos de licenças, faltas, impedimentos e na acâiicia até o
provimento regular do cargo atra\ és de promoçao, o Proctirador ,crà subs-
tituido por Adjunto de I'rocurador, observada a ordciu dc antiguidade e
atendidas as demak d isposiçôes dc 1 ci e dctc Rcginicii(o.
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Parágrafo único - Nas eventuais substituições do Adjunto de Procurador
que se encontre substituindo o Procurador, adotar-se-ão OS mesmos crité-
rios definidos neste artigo.

Art. 8''- Vagando o cargo de Procurado,; será o mesmo preenchido por Ad-
junto de Procurador, nos termos da lei Estadual n" 11 .160, de 1998, deste
Regimento e, no que couber, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.

§ 1''- A promoção ao cargo de Procurador, decorrente da vacância do mes-
mo, será examinada pelo Tribunal Pleno, que procederá a devida indica-
Ção, a ser formalizada por ato do Presidente do Tribunal de Contas, levan-
do-se em conta, rigorosamente, a ordem di' antiguidade e o merecimento,
apurados, ambos, nos termos deste Regimento.

2''- O Procurador tomará posse em SeSSãO especial do Tribunal Pleno ou
perante o Presidente, se no período de recesso.

§ 3"- Para todos os uns legais e regimentais, a antigüidade é determinada
em face da investidura no cargo de Adjunto de Procurador e, sendo a mes-
ma concomitante, a precedência será deferida em favor do mais idoso.

§ 4" - O merecimento, observado o que dispõem os artigos 13 e 14 deste
Regimento, é apriorireconhecido a todo o integrante da carreira n,iniste-
ria] de Adjunto de Procurador, e somente poderá ser afastado no caso de
cometimento de falta grave, depois de apurada e sancionada através de
procedimento próprio.

Subseção Única
Do Gabinete do Procurador

Art. )' - Sao atribuições do Gabinete do Procurador:

1 - assessorar o Procurador em sua representação política, social e nas rela-
ções externas;

11 - receberas visitas do Gabinete;

III -atender o Procurador nos serviços ligados à comunicação social, espe-
cialmente nas relações com OS veículos de imprensa, redação da corres-
pondência do Gabinete e da Procuradoria e atividades afins;

IV - promover a organizaçào interna do Gabinete;

V - preparar os diversos expedientes da competência do Procurador;

VI - manter arquivo atualizado de dados e informações estatísticas acerca
da atuação da Procuradoria;
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VII - organizar a agenda diária do Procurador e a pauta das audiências;

VIII - apreciar e dar encaminhamento, através do Procurador, às solicita-
ções oriundas da Secretaria Administrativa e da Secretaria Técnica, inclu-
sive no tocante às questões envolvendo materiais e suprimentos, pessoal e
diárias de viagem;

IX - organizara programação anual de férias no âmbito do Ministério Públi-
co junto ao Tribunal de Contas, bem assim quaisquer outros afastamentos;

X - encaminhar junto à Presidência e órgâos diretivos do Tribunal de Con-
tas do Estado as solicitações e requerimentos do interesse do Ministério
Público Especial;

XI - articular ações, propor protocolos e outros mecanismos de coopera-
ção entre o Ministério Público Especial e seus congêneres, além dos Minis-
térios Públicos da União e do Estado, bem assim com outros organismos,
sempre com vistas ,io aprimoramento e fortalecimento da SUd atuação;

XII - analisar e propor programas de estágio curricular, em intercâmbio
com as instituições acadêmicas;

XIII - promover estudos, pesquisas e levantamentos dc interesse para a atu-
ação do Procurador e, quando por este determinado, para a Procuradoria;

XIV - superintender e supervisionar a atuação das Secretarias Adminis-
trativa e Técnica;

XV - propor e coordenar programas de qualidade e produtividade e de
atualização profissional;

XVI - revisar toda a matéria submetida à apreciação e manifestação do
I'rocu rador.

Seção II
Dos Adjuntos de Procurador

Art. 10 - O Quadro de Adjuntos de Procurador de) Ministério Público Es-
pecial é composto de três integrantes, admitidos através de concurso pú-
blico de provas e títulos, consoante os dispositivos constitucionais e nos
termos da Lei Estadual n' 11.160, dcl 998, bem assim das demais normas
regimentais e regulamentares.

Art. ii - A atuação dos Adjuntos de Procurador dar-se-á junto ao Procura-
dor ou perante cada uma das Câmaras do Tribunal, conforme designação
do Chefe do Ministério Público Especial.
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Parágrafo único - Através de atos baixados pelo Procurador serão disci-
plinados os aspectos relativos ao suporte a ser prestado pelo Gabinete,
pela Assessoria e pelas Secretarias Técnica e Administrativa na atuação do
Corpo de Adjuntos de Procurador.

Art. 12 - Os Adjuntos de Procurador também poderão comparecer às ses-
sões do Tribunal Pleno, mediante designação do Procurador.

Parágrafo único - No plenário, o Adjunto de Procurador ocupará o lugar
próprio a ele reservado.

Art. 13 - No período de dois anos, a contar da entrada em exercício, os
Adjuntos de Procurador serão submetidos a processo de avaliação.

§ 10 - A avaliação será coordenada pelo Procurador, o qual fixará, através
de Portaria, a periodicidade, as diretrizes e os procedimentos a serem ob-
servados na sua execução.

§ 2"- Paia a efetivação do processo de avaliação, o Ministério Público Es-
pecial poderá solicitar ao Presidente do Tribunal de Contas a cooperação
do Centroro dc Recursos H uma nos.

Art. 14- A inexistência de ressalvas ou restrições expressas no processo de
avaliação dos Adjuntos de Procurador caracteriza a presença do mereci-
mento, para todos os fins de direito.

Seção III
Da Assessoria

Art. 15- A Assessoria é composta dos cargos e/ou funções contemplados na
legislação especítica, particularniente aquela constante dos Anexos 1 e II da
Lei Estadual o" 11.097, de 22 de janeiro de 1998, e eventuais alterações.

Art. 16- A Assessoria tem como atribuições precípuas:

1 - fornecer subsidios para a atuação da Procuradoria, desenvolvendo es-
tudos e pesquisas de interesse do Ministério Público Especial;

II - assessorar os membros do Ministério Público na sua atuação junto ao
Tribunal Pleno e Câmaras do Tribunal, organizando, disponibili7ando e
arquivando a documentação relativa à pauta das sessões;

III - acompanhar e registrar as diferentes decisões do Tribunal e a evolu-
ção da sua jurisprudência;

IV -exercer outras atribuições e cometimentos definidos pelo Procurador.
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Seção IV
Das Secretarias

Art. 17 - A Procuradoria contara com a atuação da Secretaria Técnica e da
Secretaria Administrativa, ligadas diretamente ao Gabinete do Procurador.

Art. 18 - Para cada uma das Secretarias, ou para ambas conjuntamente,
poderá o Procurador designar coordenador.

Parágrafo único - As atribuições de coordenador de Secretaria não impli-
carão o deferimento de qualquer parcela remuneratória adicional àquela
já auferida pelo servidor designado para tais misteres.

Subseção 1
Da Secretaria Técnica

Art. 19 - A Secretaria Técnica tem como atribuições básicas:

- prestar assessora mento e auxiliar na elaboração de pareceres, promo-
ções, arrazoados e quaisquer outras peças técnicas e/ou jurídicas di,entes
com a atuação do Ministério Público Especial;

li - obter, mantendo atualizadas e ordenadas, informações acerca de ma-
térias jurídicas, incluindo produções legais, regulamentares, doutrinári-
as e jurisprudenciais, a serem disponibilizadas aos interessados na for-
ma apropriada;

111 - auxiliar nas atividades de planejamento e organização das ações do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, especialmente quanto à
sua atividade-um;

1V - executar outras tarefas correlatas.

Subseção 11
Da Secretaria Administrativa

Art. 20 - A Secretaria Administrativa tem como atribuições básicas:

- receber, protocolar e operacionalizar a distribuição, a movimentação e a
expedição de processos;

II - prestar informações sobre o andamento de processos e expedientes;

III - proceder à juntada de documentos, lt 1 a1 k10 assim determinado;

IV - arquivar a documentação pertencente ao Ministério Público Especial;
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- acessar processos e expedientes junto aos arquivos do i'ribunal de Con-
Lis, disponibiliiindo todas a inlormações que lhe forem solicitadas acer-
ca dos mesmos;

- ijicti, br-se das ]ti idaile-. de digitação de documentos e dos respec-
tivos arquivo,' 1151(0', e cletron Los;

Vil - elaborar iclattrios estatísticos periódicos, conlorme determinação e
instruções do Procurador, acerca da atuação do Ministério Público Especial;

VIII - preparar inormaçes para os bancos de dados e alimentar os sistemas
eletrônicos mantidos pelo Ministério Publico e pelo Tribunal de Contas;

IX - controlar prazos;

X - manter registro atualizado de dados funcionais relativos aos membros
do Ministério Público e seus servidores;

XI - exercer OS controles pertinentes acerca da freqüência, assiduidade e
pon tua! idade dos servidores;

XII - responsabilizar-se, perante a unidade administrativa competente do
Tribunal de Contas, pela guarda e conservação dos bens a serviço da Pro-
curadoria, encaminhando ao Procurador as solicitações com vistas às ne-
cessidades de ampliação, reposição, substituição ou baixa de equipamen-
tos e utensílios;

Xiii - solicitar e distribuir OS materiais de consumo e expediente necessá-
rios ao funcionamento da Procuradoria;

XIV - responder pela manutenção e higienizaçao das dependências da Pro-
curadoria, diligenciando a respeito das necessidades de c(mservação e
melhoramento que verificar;

XV - executar outras tarefas correlatas.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 21 - No caso de vacáncia do cargo de Procurador, e estando o Quadro
de Adjuntos de Procurador integrado por um único representante, o Tri-
bunal Pleno de pronto examinará o respectivo nome, procedendo a devida
indicação, e  encaminhará ao Presidente da Corte, visando à formalização
da promoção, seguindo-se a posse, observando-se o disposto em Lei, neste
Regimento e, no que couber, no Regimento Interno do Tribunal.
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Art. 22 - Este Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta
de qualquer dos membros do Quadro do Ministério Público Especial, des-
de que aprovada por dois terços dos seus integrantes.

Art. 23- Este Regimento entra em vigor na data da sua divulgação.

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul, em 30 de maio de 21)ii

Celestino Goulart

Procurador

Cezar Miola

Adjunto de Procurador
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Anexo 7- Edital do Concurso de Adjunto de Procurador do
Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul

Boletim n 2 484/98

Concurso público de provas e títulos para o cargo de Adjunto
de Procurador

De ordem do Senhor Procurador do Ministtrio Publico junto ao Tribunal
de Contas, ficam abertas as inscrições, de segunda a sexta-feira, no perío-
do de 10 a 28/08/98, ao Concurso Público para proimento do cargo de
Adjunto de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio Grande do Sul, previsto no artigo Ida Lei n` 11 .160,
de 2//1)K, publicada no DOE ele 27/5/98, nas seguintes condições:

1 - Do Regramento do Concurso

O presente Concurso Público de Provas e Títulos reger-se-á exclusivarncn-
te pelas normas expressas no presente Edital, não lhe sendo aplicáveis quais-
quer outras.

2 - Do vencimento básico do cargo: R$ 6.262,59 (seis mil, duzentos e ses-
senta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

3 - Do número de cargos vagos : 01 (um).

4 - Das inscrições

4.1 - Período, horário e local:

As inscrições serão recebidas em dias úteis, no período de 10 a 28/8/98, no
horário das 10h 30min às 15h 30min, no Edifício-Sede do Tribunal de Con-
tas do Estado, na Rua Sete de Setembro, n' 388, em Porto Alegre - RS.

4.2 - Condições de inscrição e documentação necessária:

a) ser brasileiro nato ou naturali,ado (apresentar documento de identida-
de que mereça fé pública - original e cópia reprográfica);

b) eonlplovdr estar em dia com as obrigações eleitorais (original e cópia
reprográfica);
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c) comprovar estar quite com as obrigações militares (original e cópia
reprográfica);

d) comprovai; mediante apresentação do respectivo Diploma de Conclu-
são, devidamente registrado, ter concluído o Curso Superior de Ciéncias
Jurídicas e Sociais até a data das inscrições (original e cópia reprográfica);

e) apresentar certidões negativas cível e criminal do domicílio, no àmbito
estadual e federal, relativamente aos últimos 05 (cinco) anos (originais);

f) fornecer 02 (duas) fotos 3x4 iguais e atuais;

g) apresentar comprovante de recolhimento da taxa de inscrição (DIR, có-
digo da receita n° 1104), no valor de R$ 54,78 (cinqüenta e quatro reais e
setenta e oito centavos), que deverá ser paga em qualquer agência do Ban-
co do Estado do Rio Grande do Sul;

h) firmar, no ato da inscrição e na respectiva ficha, declaração expressa de
concordância e subordinação aos termos deste Edital, como lei que o regerá,
bem como relação da documentação entregue.

4.3 - Os documentos originais exigidos nos itens "a", "b", "c" e "d", de-
pois de conferidos, serão devolvidos ao candidato no ato de inscrição. A
autenticação em cartório não exime a apresentação dos documentos ori-
ginais no ato de inscrição.

4.4 - No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentados o ins-
trumento de mandato, documento de identidade do procurador e os do-
cumentos relacionados no subitem 4.2. O procurador não poderá ser fun-
cionário público estadual (art. 178, inciso XXI, da Lei Complementar n"
10.098, de 312194).

4.5 - Não serão aceitas, em nenhum caso, a qualquer pretexto, inscrições que
não satisfaçam os requisitos dos sLlbitens 4.2 e 4.4, ou inscrições em caráter
condicional, com documentação incompleta, por via postal ou tk-çulu/e.

4.6 - No caso de o candidato ou seu procurador não apresentar, 110 ato de
inscrição, qualquer dos documentos previstos nos subítens 1.2 e 4.4, serão
declaradas a insubsistência do ato de inscrição e a perda dos direitos dela
decorrentes.

4.7 - Compete ao (entro de Recursos Humanos pronunciar-se sobre o de-
ferimento dos pedidos de inscrição e, após, submeter o expediente à ho-
mologação do Procurador.
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4.8 - A relação das inscrições homologadas será publicada no Diário Ofici-
al do Estado.

5 - Das Provas

5.1 - Ocoricurso Seta constituído de 02 (duas) fases, compostas de 05 (cin-
co) provas escritas, com caráter eliminatório, e de prova de títulos, com
caráter classificatório, conforme segue:

5.1.1 - Provas escritas e eliminatórias: 1' Fase
Prova 1 - Língua Portuguesa;

Prova 2 - Direito Civil, Direito Comercial e Direito Penal;

Prova 3 - Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e

Direito Processual do Trabalho;

Prova 4 - Direito Constitucional e Direito Administrativo;

Prova 5 - Direito Financeiro e Direito Tributário;

5.1.1.1 - As provas escritas desta fase poderão exigir, além da resolução de
questões dissertativas e, também, questões objetivas, a elaboração de pare-
ceres sobre matérias constantes no programa integrante do presente Edital.

5.1.1.2 - Na graduação das provas escritas, a Banca Examinadora considerará
o acerto) das respostas dadas, segundo entendimento predominante em dou-
trina e jurisprudência atualizada, o grau de conhecimento do Lema demons-
trado pelo candidato, a fluência e a coerência da exposição e a correção (gra-
matical e jurídica) da linguagem.

5.1.1.3 - Na atribuição de pontos ou notas de qualquer prova, ou ria apura-
ção de resultados parciais ou finais, ficam vedados arredondamentos.

5.1.1.4 - Serão considerados como não-escritos as provas ou trechos de
provas que lorein ilegíveis.

5.1.1.5 - Timhéiii serão consideradas não-escritas as reproduções, no todo
OU em parte, de textos de lei ou de regulamento.

5.1.1.6 - As provas escritas eliminatórias terão notas de O (zero) a 100 (cem)
pontos, dadas pelos examinadores, sendo considerado aprovado no cer-
tame somente o candidato que atingir, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos
em cada uma das provas, e média aritmética, nas respectivas provas, igual
ou superior a 60 (sessenta) pontos.
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5.1.1.7 - As provas escritas desta fase serão distribuídas e aplicadas em
d nas etapas, coo forme segue:

V etapa - Provas 1, 2 e 3.
2 etapa - Provas 4 e 5.

Importante: Cada etapa terá a duração máxima de 5 horas.

5.1.2 - Prova de Títulos - 2 Fase

5.1.2.1 - Publicado no Diário Oficial do Estado o resultado final das provas
escritas, deverão os candidatos aprovados, nos 10 (dez) dias subseqüentes,
relacionar seus títulos em 02 (duas) vias e entregar os documentos - origi-
nais e cópias - no Centro de Recursos Humanos do Tribunal de Contas, na
forma constante do programa anexo ao presente Edital. Só serão aprecia-
dos os títulos que forem apresentados dentro desse prazo.

5.1.2.2 - Esta prova terá caráter classificatório, e dela somente poderão
participar os candidatos aprovados no certame.

5.1.2.3 - A prova de títulos será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos. O resultado da prova será obtido somando-se as notas atribuídas a
cada título, obedecido o critério estabelecido no item 13 deste Edital, sen-
do desprezados os graus que ultrapassem a 100 (cem) pontos.

5.1.2.4 - Nenhum título receberá dupla valoração.

5.1.25 - OsOs títulos obtidos no exterior só scrào considerados se tiverem o reco-
nhecimento do Ministério da Educação do Brasil ou forem traduzidos ao ver-
náculo por tradutor juramentado, com indicação expressa da carga horária.

5.1.2.6 - Não constituem títulos:

- trabalhos cuja autoria não seja exclusiva ou não esteja comprovada;

- trabalhos forenses;

- diplomas ou certificados de cursos com menos de 360 horas/aula;

- atestados de capacidade técnica ou de boa conduta profissional;

- diploma de Bacharel cm Ciências Jurídicas e Sociais, já que a sua apre-
sentação é requisito essencial para a inscrição.

5.1.2.7 - Os títulos originais, depois de pontuados pela Uanca Examinadora
e suas copias autenticadas pela organização do concurso, estarão à disposi-
Ç() dos candidatos, para retirada, no Centro de Recursos l Itimanos do ICE.
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6 - Da realização das provas

6.1 - A Banca Examinadora, após a homologação das inscrições, fixará a
data para a realização das provas escritas, dando ciência aos interessados
mediante aviso publicado no Diário Oficial do Estado.

6.2 - Em nenhuma hipótese serão efetuadas provas em locais e horários
distintos daqueles indicados no edital que determinou as provas.

6.3 - Os candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas
com antecedência mínima de 01 (urna) hora do horário da sua realização,
munidos do cartão de inscrição, documento de identidade, caneta com tinta
azul ou preta, lápis e borracha e outros materiais referidos no edital de di-
vulgação das datas das provas.

6.4 - Após a entrada no local de realização das provas, todo material pes-
soal dos candidatos bem corno aquele não autorizado a ser utilizado na
realização das provas deverão ser entregues aos fiscais e colocados em lo-
cal separado, sendo devolvidos somente ao término das provas.

6.5 -- Será permitido aos candidatos consultarem, durante a realização das
provas escritas, a legislação não-surnulada, não-enunciada e não-conien-
tada e exclusivamente nacional.

6.6 - As provas escritas não deverão conter quaisquer marcas ou sinais que
as identifiquem.

6.7 - Durante a realização das provas não será permitido ao candidato, sob
pena de anulação de sua prova e conseqüente exclusão do certame:

- comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao concurso;

li emprestar material a outros candidatos;

III - consultar livros ou apontamentos, salvo os expressamente permitidos
no edital;

IV - portar-se inconvenientemente, perturbando o bom andamento do
certame;

V - tratar com incorreção ou descortesia qualquer dos examinadores, exe-
cutores, fiscais ou autoridades presentes.

7 - Dos recursos

7.1 - Os pedidos de reconsideração quanto à negativa de inscrição, das
provas escritas e das provas de títulos deverão dar entrada no Protocolo
Geral do ICE, na Rua Sete de Setembro, 11' 388, térreo.
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7.2 - Da negativa de inscrição caberá pedido de reconsideração dirigido
ao Procurador, interposto no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do dia
imediato ao da publicação do edital de homologação das inscrições.

7.3 - O candidato poderá recorrer do conteúdo das provas escritas, à Ban-
ca Examinadora, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do dia imediato
ao da publicação do resultado das provas, devendo o pedido de
reconsideração constituir-se de duas partes separadas:

V parte - O requerimento, que deverá conter:

a) nome completo e número de inscrição do candidato; e

b) a indicação do nome do concurso;

V parte - As razões do pedido de reconsideração por prova, que deverão
conter a exposição detalhada dos fundamentos desse, para cada questão,
bem como o total de pontos pleiteados em cada prova.

7.4 - Não se conhecera dos pedidos de reconsideração das provas escritas
que não atenderem aos requisitos do subitem 7.3.

73 - O candidato poderá, para efeito de reconsideração das provas, subsidiar-
se da sua grade de respostas ou da prova realizada, que estarão à disposição
no período referido no subitem 7.3, na sede do Tribunal de Contas do Estado.

7.6 - Havendo inconformidade com a nota da prova de títulos, o candidato
poderá, até 03 (três) dias após a divulgação do resultado da prova, recorrer à
Banca Examinadora. O pedido de reconsideração deverá expor as razões de
desconformidade com a nota obtida e o total de pontos pleiteados.

7.7 - A decisão dos recursos quanto à negativa de inscrição pelo Procurador
e a dos pedidos de reconsideração pela Banca Examinadora terão caráter
definitivoe irrecorrível, na esfera administrativa, tornando a matéria preclusa
no âmbito da Administração Pública.

Nota importante - Não se conhecerá dos recursos formulados fora do pra-
,o, bem como dos pedidos de reconsideração das provas escritas que apre-
sentarem, nas razões do pedido, nome ou assinatura do candidato ou qual-
quer sinal de identificação.

8— Da classificação final

8.1 - A pontuação final dos cand idats, para ek'itos de classi 1 icaçic , será
igual à média ponderada das iiotas obtidas nas provas que constituem este
concurso, observados o segii iii les pesos:
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Prova 1	 . I'c'so 1
Prova 2 ......................................I'('S() 1

Prova 3 ...................................... Peso 1

Prova4 ...................................... Peso 3
Prova5 ...................................... Peso 3
Prova de Títulos ..................... Peso 1

8.2 - O desempate entre candidatos com idénticas médias obedecerá, na
ordem, ts seguintes critérios:
1' - maior nota na Prova 4
-11.

-- maior nota na Prova 5
3` - maior nota na Prova 2
4' - maior nota na Prova 3
5" - maior nota na Prova 1
6" - maior nota na Prova de Títulos

7° - sorteio público, com divulgação da data, com antecedência mínima
de 03 (três) dias à sua realização.
8.3 - Apuradas as notas finais e estabelecida a classificação, o resultado
será homologado, e, após a publicação do resultado final no Diário Oficial
do Estado, será /serão encaminhado(s) ao Governador do Estado o(s) ato(s)
de nomeação do(s) candidato(s) aprovado(s), pela ordem de classificação,
para a(s) vaga(s) existente(s).
9 - Do prazo de validade

O concurso terá validade por 02 (dois) anos, prorrogáveis até o máximo
previsto pela Constituição Federal.
10 - Condições para posse

Além das exigéncias do subitem 4.2, deverá o candidato, para fins de in-
gresso, ser considerado apto no exame de sanidade física e mental.
11 - Das disposições gerais e finais
11.1 - Após —1 publicação deste Edital, o Procurador que presidirá a Banca
Examinadora designará os demais membros, todos de reputação ilibada e
notorio saber, ficando assegurada a participação de um membro da Or-
dem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio Grande do Sul. Ocorrendo
impedimento de qualquer membro da Banca em qualquer tempo, o Procu-
rador designará o suplente substituto.
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11. 2— As provas escritas serão identificadas após a correção, em dia, hora
e local previamente anunciados, de modo que possam estar presentes os
candidatos que assim o deseja rem.

11. 3 - A divulgação oficial sobre o processamento deste concurso será fei-
ta por meio do Diário Oficial do Estado.

11. 4 - A inscrição implicará, por parte do candidato, o conhecimento dos
termos deste Edital e a aceitação de todas as condições nele estabelecidas
para este concurso.

11. 5— Anular-se-ão, surnariamente, a inscrição e todos os atos dela decor-
rentes se verificada, a qualquer momento, a inohservància, pelo candida-
to, das exigências deste Edital.

11. 6— Comprovada a exis&mcia de fraude na documentação apresentada,
estará o candidato sujeito às penalidades cominadas no artigo 299 do Có-
digo Penal Brasileiro.

11. 7— Os candidatos classificados deverão comunicar ao Centro de Recur-
sos Humanos do Tribunal de Contas qualquer mudança de endereço sob
pena de, não sendo encontrados, serem considerados desistentes.

11. 8 - Os candidatos não classificados poderão retirar, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data de publicação da homologação do resultado
final, os documentos referidos nos subitens 4.2 e 4.4. Após esse prazo tais
documentos serão destruídos.

11. 9—Não haverá devolução do valor pago a título de inscrição, salvo se
for cancelada a realização do concurso.

11.10—O Edital de Abertura, na íntegra, estará afixado no local de inscrição
e será fornecido aos candidatos no momento da inscrição.

11.11 - A ausência do candidato a qualquer urna das provas escritas, seja
qual for o motivo, acarretará a sua exclusão do certame.

11.12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora.

12 - PROGRAMA DAS PROVAS ESCRITAS
Direito Constitucional

1 -Constituição. Podei-Constituinte. Hierarquia das normas jurídicas. Con-
trole da constitucionalidade.

2 - Princípios fundamentais.

3 - Regime lederativo. Intervenção federal.

72



4 - Competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

5— Discriminação de rendas. Da repartição das rendas tributárias. Limita-
ções constitucionais.

6 - Poder Legislativo. Processo legislativo.

7— Normas orça mcntárias.

8 - Poder Executivo: atribuições.

9 - Administração Pública.

R) - Poder ludiciário. Composição e atribuições do Supremo Tribunal Fe-
deral; do Superior Tribunal de Justiça; dos Juízes Federais; da Justiça Esta-
dual e dos Tribunais Regionais Federais.

11 - Ministério Público Federal, Estadual e junto aos Tribunais de Contas.

12 - Direitos e garantias fundamentais.

13 - Ordem econômica, financeira e social.

14 - A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.

Direito Administrativo

1 - Direito Administrativo. Conceito. Autonomia. Fontes. Princípios.

2 - Administração Pública. Conceito. Natureza. Princípios.

3— Atos administrativos. Elementos. Motivo e mérito. Validade e eficácia.
Anulamento e revogação. Legitimidade. O interesse público.
Discriciona riedade ad iii in istra ti \d.

4 - Licitação. Hipóteses de obrigatoriedade de dispensa e inexigibilidade.
Objeto da licitação; adjudicação.

5 - Contratos administrativos. Elementos. Requisitos substanciais e for-
mais. Alteração, rescisão e nulidade.

6 - Serviços públicos. A organização administrativa do Estado. Adminis-
tração direta, indireta e tundacional.

7 - Autorização, permissão e concessão de serviço público.

8— Poder de policia.

9— Função pública. Cargos e empregos públicos. Servidores públicos e seu
regime jurídico. Direitos e deveres. Processo disciplinar.

10 - Bens públicos.
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II - Desapropriação. Servidões. Requisições.

12 - Responsabilidade civil do Estado.

13 - O controle dos atos administrativos pela própria Administração,
pelo Iribunal de Contas, pelo Poder Legislativo e pelo Poder judiciário.

Direito Financeiro e Direito Tributário

1 - Despesa Pública. Aspectos jurídicos. Princípios. Classificação. Técnica
de realização. Empenho, liquidação e paga niento.

2 - Receita Pública. Imposto. Taxa. Contribuição de melhoria. Preço.

3 - Sistema tributário brasileiro. Iributos federais, estaduais e municipais.

4 - Obrigação tributária. Crédito tributário. Garantias, privilégios e prefe-
rências do crédito tributário. Dívida ativa.

5 - Orçamento. Técnica orçamentária. Tipos de orçamento. l'riiicípios or-
çamentários. Normas gerais de direito financeiro. Fiscalização contábil, fi-
nanceira, orçamentária, patrimonial e operacional. Controle da execução
orçamentária. Natureza jurídica. Elaboração orçamentária.

6 - Controle externo e controle interno.

7- Tribunais de Contas. Autonomia. Posição em face dos Poderes do Esta-
do. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

8 - Competência, jurisdição, composição e organização dos Tribunais de
Contas.

9-Competência do Tribunal de Contas para apreciara constitucionalidade
das leis. Competência para a revisão dos próprios atos. Competência
normativa.

10 - Julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis
pela gestão de bens e recursos públicos.

11 - Apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal e das con-
cessões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões.

12 - Crédito público. Créditos adicionais.

Direito Civil

- Aplicação e interpretação das normas jurídicas. Princípios jurídicos.

2- Personalidade. Capacidade jurídica. Pessoas jurídicas. Domicilio. Bens.
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3 - Fatos e atos jurídicos. Vícios dos atos jurídicos. Ineficácia. Condição,
termo e modo. Atos ilícitos. l'rescriçào e decadência.

4 - Obrigações. Fontes, modalidade, efeitos e extinção.

5 - Contratos. Formação. Princípios. Elementos. Requisitos.

6 - Contratos: espécies: Mandato; Compra-e-venda; Empreitada; Locação;
Seguro e Fiança; A rrendamen Lo; Lesing. Doação; Consórcio.

7 - Propriedade e Posse. Usucapião.

8 - Sucessão legítima e testamentária. Regras gerais.

Direito Comercial

1 - Títulos de crédito.

2 - Sociedades comerciais. Constituição. Princípios gerais. Responsabilidade.

3 - Sociedades comerciais. Espécies. As sociedades por cotas de responsa-
bilidade limitada e as sociedades por ações.

4 - Contratos mercantis. Requisitos. Espécies.

5 - Compra-e-venda mercantil. Arrendamento mercantil.

Direito Penal

Crime e contravenção. Elementos do crime. Relação de causalidade.
Crime tentado e crime consumado.

2— Causas subjetivas de exclusão do crime: erro, coação irresistível, obedi-
ência hierárquica.

3 - Causas objetivas da exclusão do crime: estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito.

4— Dolo e culpa.

5 - Ação penal. Extinção de punibilidade.

6 - Crimes contra a administração publica.

7 - Crimes de responsabilidade dos agentes políticos estaduais e
municipiais.

Direito Processual Civil

- Natureza jurídica da ação. Direito de ação e condições para o seu exer-
cício. Classificação das ações.
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2- Função jurisdicional. A organização judiciária estadual.

3 - Atos processuais. Forma, lugar, tempo, prazos e nulidade.

4 - Processo e procedimento. Conceito e espécies.

5 - Recursos. Conceito, classificação, requisitos e efeitos. Recursos cm es-
pécie.

6 - Processo de execução. Executoriedade das decisões dos Tribunais de
Contas.

7 - Execução fiscal. Execução contra a Fazenda Pública.

8 - Mandado de Segurança.

Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho

1 - Princípios gerais do Direito do Trabalho. Proteção. Irrenunciabilidade.
Continuidade. Primazia da realidade. Razoabilidade. Boa-fé.

2 - Empregado.

3 - Empregador.

4 - Contrato individual de trabalho. Disposições gerais. Alteração do con-
trato de trabalho. Suspensão e interrupção. Remuneração. Aviso prévio.
Férias. i3' salário. Força maior. Estabilidade. Regime FGTS. Rescisão.

5 - Proteçào do trabalho da mulher e do menor.

6 - Competência normativa da Justiça do Trabalho. Dissídio coletivo: na-
tureza econômica e jurídica.

7- Terceirização.

8- Processo do Trabalho. Conceito. Natureza jurídica do processo. Pressu-
postos processuais. Condições da ação. Princípios que informam o proces-
so do trabalho. O processo comum como fonte subsidiária. Fartes e Procu-
radores. Partes processuais. Ais J'ostula,u./i. Representação e substituição
processual. Exceções. Suspeição. Incompetência. Nulidades. Da prova. Pro-
cesso dos dissídios ind iv idua is. Processo dos dissídios coletivos. Recursos.
Execução.

Língua Portuguesa

1. - Vocabulírio;

2. - Terminologia Jurídica;
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3. - Fonética;

4. - Ortografia;

5. - Morfologia;

6.— Sintaxe;

7. - Pontuação;

8. - Vícios de Linguagem.

13—CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

- Exercício de magistério superior e cursos

Máximo 60 Pontos

a) Magistério de Direito Constitucional, Económico, Civil, Administrati-
vo, Financeiro e Tributário, com tempo de exercício de, no mínimo, três
(03) anos e desde que o candidato tenha sido admitido no corpo docente
nied ia n te processo seletivo:

1 - como professor titular ...........................................15 pontos

2 - Colho adjunto ..........................................................10 pontos

3 - como assistente ou auxiliar de ensino .................05 pontos

b) Magistério de outras disciplinas jurídicas, com tempo de exercício de,
no mínimo, três (03) anos e desde que o candidato tenha sido admitido no
corpo docente mediante processo seletivo:

1 - como professor titular ............................................lO pontos

2 - como adjunto ..........................................................05 pontos

3 - como assistente ou auxiliar de ensino ..................01 ponto

c) Curso de doutoramento cm Direito:

1 - com tese aprovada .......................	 15 pontos

2 - com créditos concluídos ..............	 10 pontos

d) (ursos de mestrado em Direito:

1 - com tese aprovada .................................................10 pontos

2 - com créditos concluído, ........................................07 pontos

e) Cursos de pós-graduação em disciplinas jurídicas:
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1 -com 1.10 mínimo 360 horas/aula	 . 05 pontos

f) Láurea universitária no Curso de bacharelado
emDireito .........................................................................................05 pontos

g) Aprovação em concursos públicos e exercício na
Magistratura, Ministério Público e Procuradoria-Geral da
União e dos Estados ........................................ . ................................ 15 pontos

h) Aprovação em concursos na Magistratura, Ministério
Público e Procuradoria-Geral da União e dos Estados ...............10 pontos

i) Aprovação em concursos públicos e exercício em
outros cargos de nível superior, privativos de bacharel
emDireito ..........................................................................................10 pontos

j) Aprovação em concursos públicos para outros cargos
de nível superior, privativos de bacharel em Direito ..................05 pontos

II - Obras jurídicas
Máximo 80 pontos

a) De doutrina - livros e monografias publicados, relativos às seguintes
matérias:

1 - Direito Constitucional, Civil, Econômico,
Administrativo, Financeiro e Tributário .......................................15 pontos

2 - Outros ramos do Direito ...........................................................05 pontos

b) leses publicadas sobre:

- Direito Constitucional, Civil, Econômico,
Administrativo, Financeiro e Tributário .......................................10 pontos

2 - Outras disciplinas jurídicas .....................................................03 pontos

c) Artigos em publicações de cunho jurídico (periódicos e revistas
especializadas):

1 - Sobre Direito Constitucional, Civil, Econômico,
Administrativo, Financeiro e Tribiití rio .......................................05 pontos

2 De outra natureza jurídica 03 pontos

d) Artigos de divulgação jurídica: trabalhos impressos em jornais ou revis-
tas não-especializadas sobre aspectos c ntrovertidos ou obscuros de inter-
pretação e aplicaçn tie leis:
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1 - Sobre Direito Constitucional, Civil, Econômico,
Administrativo, Financeiro e Tributário .........................................03 pontos

2 - Relativos a outras disciplinas jurídicas ......................................01 ponto

III - Experiência Profissional

Máximo 60 pontos

a) Exercício de assessorias e consultorias jurídicas, com tempo de exercício
em cada uma de, no mínimo, um (01) ano:

1 - Em órgãos e entidades públicos Íederais, estaduais
oumunicipais ...................................................................................10 pontos

2 - Em empresas pi.blicas, sociedades de economia mista,
fundações ou em outras entidades privadas .................................. 05 pontos

Porto Alegre, 4 de agosto de 1998.

CELESTINO GOULART
Procurador
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Anexo 8- Proposta de alteração da Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N- /2003

Altera a lei Complementar W'33, de 28 de junho
de 1994, que dispõe Sobre a Lei Orgânica do Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - Os dispositivos abaixo enumerados da Lei Complementar 11 33,
de 28 de junho de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 13 -
11 - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais e
Presidentes de Câmaras de Vereadores e sobre elas emitir parecer prévio
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para os municípios que não sejam
sede de capital e que tenham menos de duzentos mil habitantes.

Art. 41 -Os elementos que integram a tomada ou prestação de contas serão
fixados em instrução do Tribunal, observado o disposto nos artigos 53-13 e
53-C desta lei.

Art. 51

§ 7°- O parecer prévio sobre contas anuais do Governador do Estado será
encaminhado pelo iiibunal de Contas à Assembléia Legislativa, a fim de
que esta proceda ao julgamento das contas, adotando-se rito procedimental
especifico que assegure ao Governador ou ex-Governador responsável o
direito ao contraditório e à ampla defesa, em todas as etapas do processo
de julgamento, na forma a ser definida no Regimento Interno da Assem-
bléia Legislativa.

Art. 53- As contas anuais do Prefeito seráo examinadas pelo Iribunal, que
emitirá parecer prévio no prazo de 1 $0 (cento e oitenta) dias, em caso de
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municípios que i'o sejam sede de capital e com população inferior a 200
mil habitantes, e no praio de ('o (sessenta) dias em relação aos demais, na
torina do Regimento Interno do tribunal, observadas as disposições conti-
das nesta lei.

1'-- Emitido o parecer previu. o Iribunal o encaminhará à Câmara de
Vereadores, no prato maximo de 30(trinta) dias contados da data de sua
emissão, para que o Legislativo Municipal proceda ao julgamento das con-
tas na forma do rito estabelecido nesta lei, sem prejuízo de outras disposi-
ções do Regimento interno da Câmara de Vereadores, que , observando o
rito desta lei, venham a assegurar ao responsável o contraditório e a ampla
defesa em todas as fases de julgamento.
§ 2" - O disposto no capuf e no parágrafo anterior deste artigo também se
aplica às contas do Presidente da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal
emitir parecer prévio sobre as mesmas, encaminhando cópia do parecer
prévio a todos os membros da Mesa Diretora para ciência ao llenário, a
fim de que este proceda ao julgamento das contas do ordenador de despe-
sa do Poder Legislativo Municipal.
Art. 53-A - As contas serão apresentadas anualmente pelo Prefeito e pelo
Presidente da Câmara ao Tribunal no prazo máximo de 90(noventa) dias
apos o encerramento do exercício financeiro, Sob pena de multa prevista
no artigo 97 desta lei, sem prejuízo de determinação de suspensão das co-
tas de Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, a que faz jus o mu-
nicípio ínadimplente, por decisão da maioria absoluta dos Conselheiros
com assento no Tribunal Menu.

Art. 53-13 - As contas anuais consistem nos balanços gerais do município e
respectivos balancetes mensais e serão acompanhadas do relatório
concernente à execução da lei orçamentária anual, elaborado pelo órgão
central do sistema de controle interno do Poder Executivo.

§ 1" - Se as contas não atenderem aos requisitos legais quanto à sua apre-
sentação e composição, o Tribunal comunicará o fato, de plano, à Càníara
Municipal para fins de direito e, se o descumprimcnto ocorrer em relação
às contas do Legislativo, comunicará à Comissão de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas para que esta dê ciência ao Plenário para as medidas
cabíveis.

§ 2" - Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para pronunciamento do
1 ribtinal ficará suspenso e voltará a fluir a partir do dia seguinte ao da
regularização do processo.
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3' - No exame das contas anuais do Prefeito e do Presidente da Câmara,
sem prejuízo das demais disposições previstas nesta lei aplicáveis no que
couber, será observado pelo Tribunal o disposto flOS artigos 36, 38 e 52
desta lei.

§ 4"— Ao opinar pela rejeição das contas, o parecer prévio deverá discrimi-
nar valores correspondentes a cada uma das despesas consideradas
insanáveis, para fins de orientar o julgamento das contas pelo Legislativo.

Art. 53-C -Os elementos de despesa e de gestão econômico-financeira, tais
como notas de empenho, notas fiscais, recibos e demais comprovantes le-
gais, processos licitatórios, inventario patrimonial e outros, que integram
a execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, inclusive pres-
tações de contas de recursos financeiros de convênios celebrados entre mu-
nicípios e órgãos estaduais, que constituam receita orçamentária, serão cri-
caminhados em cópias para a Câmara Municipal na mesma data de entre-
ga da prestação de contas anual a que se refere o art. 53-A.

§ 1" - O Presidente da Câmara e ordenador das despesas do Legislativo
encaminhará a documentaçào a que se refere o cj'iif, no mesmo prazo, à
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ou denominação
equivalente, sob pena de ser promovida sua responsabilidade penal de
acordo com a legislação penal em vigor.

§ 2° - A Comissão de Finança' flrramento e Tomada de Contas ou deno-
niinação equivalente, sem prcjtu uas inspeções ii? /ocoda equipe técnica
do Tribunal de Contas nos órgãos dos Poderes Executivo e legislativo
poderá proceder ao exame preliminar dos elementos de despesa que inte-
gram a prestação de contas quanto aos aspectos de natureza contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, devendo obrigatoria-
mente encaminhar relatórios ao Tribunal de Contas, para íins de anexação
ao parecer prévio na hipótese de serem detectadas irregulares insanáveis e
atos que importam cm grave infração a norma legal, dano ao erário, des-
falque, peculato, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

§ 3"— Em nenhuma hipótese a Câmara Municipal poderá julgar a prestação
de contas do Prefeito ou do Presidente da Câmara antes da emissão do pare-
cer prévio do Tribunal de Contas, sendo nulo de pleno direitoe de nenhuma
eficácia o ato de julgamento antes da remessa à Câmara do parecer prévio.

4" - O parecer prévio será único sobre as contas anuais dos Chefes dos
Poderes Executivo e Legislativo municipais, sendo vedado o fracionamento
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das contas em processos administrativos diversos, e englobará não só as
análises sobre os balanços, como também os demais elementos de despesa,
notas de empenho, notas fiscais, recebidos e demais comprovantes legais,
licitações, inventário patrimonial e outros, inclusive elementos de presta-
ções de contas de recursos financeiros de convénios celebrados entre os
municípios e órgãos estaduais, que constituam recursos orçamentários, me-
diante trabalho de apuração em inspeções in loa) e ação integrada com os
elementos de informação e apuração das Comissões de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas de cada Casa Legislativa Municipal.

§ 5 - O Relator do processo de prestação de contas no Tribunal poderá
determinara suspensão de sua tramitação, em despacho devidamente fun-
damentado, período em que não fluirá o prazo a que se refere o inciso II do
artigo 13, até que o Tribunal receba dos órgãos estaduais relatório sobre as
prestações de contas de convênios celebrados entre os municípios e os ór-
gãos estaduak,e cujo exame deve constar do parecer prévio a ser encanii-
nhado à Câmara de Vereadores.

Art. 53-D - Recebendo o parecer prévio do Tribunal de Contas, o Presiden-
te da Câmara deverá autuar o processo, com suas páginas devidamente
numeradas, rubricadas e carimbadas, e determinará sua leitura em Plená-
rio na primeira reunião ordinária imediatamente subseqüente ao da data
de seu recebimento, sendo permitida extração de cópias por qualquer ve-
reador.

§ I - O processo será encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e
Fornada dc Contas ou denominação equivalente, que , por meio de seu Pre-
sidente ou Relator, determinará a juntada aos autos das peças de relatórios
correspondentes ao exame dos elementos de despesa a que se refere o '2 do
artigo anterior, caso tenliani sido elaborados, cabendo ao Relator da Comis-
são emitir relatório preliminar sobre as contas, devidamente motivado, no
qual deverá constar OS itens que considera insanáveis ou sanáveis.

§ 2 - Em seguida, o Presidente da Comissão ou o Relator notificará obri-
gatoriamente o Prefeito ou Presidente de Câmara, por meio de notificação
pessoal expedida com aviso de recebimento, ou, se não for encontrado o
interessado, por meio de edital publicado no órgão oficial do Estado, para,
querendo, pessoalmente ou por meio de procurador devidamente habili-
tado, apresentar defesa escrita, justificativas ou alegações no prazo máxi-
nio de 10(dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publica-
ção de edital nu órgào oficial do Estado.
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§ 3" - A notificação deverá ser instruída com cópias do parecer prévio,
relatórios relacionados aos exames de elemento dc despesa e relatório pre-
liminar do Relator da Comissão, sendo facultado ao I'reteito, Presidente
de Câmara ou procurador legalmente habilitado a extração de peças e o
acompanhamento de todas as fases do julgamento.
§ 4' - Encerrado o prazo, com ou sem apresentação de defesa escrita, o
processo será concluso ao Relator da Comissão, que emitirá parecer final,
concluindo na forma de projeto de resolução, devidamente motivado, pela
rejeição ou aprovação das contas, não estando submetido a julgamento,
cm nenhuma hipótese, o parecer prévio do Tribunal de Contas.

5"— Na hipótese de concluir o Relator, em seu parecer final, pela rejeição
das contas, deverá apontar, se for o caso, o débito de valores de responsa-
bilidade do ordenador da despesa, para fins de inscrição e cobrança de
créditos não-tributários pertenceu Les à Fazenda Pública Estadual, por meio
de procedimentos administrativos e judiciais cabíveis.
§ 6" - Aprovado o parecer final na Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, o projeto de resolução constante de sua conclusão será
encaminhado diretamente ao Plenário e incluído em ordem do dia para
discussão e votação em turno unico.
§ 7"— Ressalvadas as normas específicas previstas neste artigo, aplicam-se
à discussão e votação do projeto de resolução, no que couber, as disposi-
ções relativas ao projeto de lei ordinária.
§ 8" Quando o projeto de resolução dispuser sobre aprovação de parte
das contas e rejeição das demais, a votação em Plenário se dará por partes.

§ 9"— Aprovado pelo lienírio, jeto de resolução será encaminhado à
Comissão de Redação e em seguida promulgado pelo Presidente da Câma-
ra, na hipótese de contas de responsabilidade do Prefeito Municipal, sendo
que, no caso de julgamento das contas do próprio Presidente da Câmara, a
promulgação será feita pelo Vice-Presidente ou Secretário da Mesa Diretora.
§ 10— O rito previsto neste artigo aplica-se ao ordenador da despesa, ainda
que já tenha expirado seu mandato de Prefeito ou Presidente de Câmara.
Art. 54 - Concluído o julgamento das contas do exercício de responsabili-
dade do Prefeito, o Presidente da Câmara enviará ao Tribunal, pessoal-
mente no protocolo da sede do Tribunal ou por meio de carta registrada
com aviso de recebimento, no prazo de 3() (trinta) dias cont,idos da data do
julgamento pelo Plenário, cópia au Lciiticada da tesol tiçào ou il&'&r&'to
legislativo votado, promulgado e publicado, bem tomo d,is atas das ses-
sões relativas ao julgamento das contas, dc id,uut'nk' autenticadas, ton-
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tendo obrigatoriamente a relação nominal dos vereadores presentes e o
resultado numérico da votação.
§ 1" - Na hipótese de julgamento das contas do Presidente da Câmara,
caberá ao Vice-Presidente ou Secretário da Mesa Diretora cumprir o dis-
posto no cdpllt deste artigo e, se não o fitei; caberá ao Presidente da Co-
missão de Finanças, Orçamento e 'Tomada de Contas ou denominaÇão equi-
'alente, sob pena de promoção da responsabilidade penal dos infratores,

de acordo com i legislação penal vigente.
2"- A Câmara Municipal terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias

para proceder ao julgamento das contas do Preleito e do Presidente da
Câmara, incluindo nesse prazo as providências indicadas no caputdeste
artigo, e, se não o tizer, o Tribunal encaminhará o processo ao Ministério
Público, por meio do Promotor de Justiça da Comarca, para adoção das
medidas legais aplicáveis, inclusive promoção da responsabilidade penal
dos responsáveis.
§ 3" - Em caso de rejeição de contas onde conste inscrição de débitos de
valores de responsabilidade do ordenador da despesa, obrigatoriamente,
o Presidente da Cániara ou os demais responsáveis mencionados nos arti-
gos anteriores, encaminhará cópia da resolução e das peças do processo
para o Procurador Jurídico Municipal ou titular do órgào jurídico equiva-
lente, cabendo a este promover, no prazo de 60(sessenta) dias contados da
data do recebimento do processo, a execução administrativa ou judicial do
crédito de natureza não-tributária pertencente à Fazenda Pública Munici-
pal em desfavor do responsável pelo débito, sob pena de ser responsabili-
zado penalmente, de acordo com a legislação penal em vigor.
§ 4''- Obrigatoriamente deverão ser encaminhadas ao Promotor de justiça
da Comarca cópias das peças do processo e da resolução que rejeitar as
contas de Prefeito ou Presidente de Câmara, e, não agindo o Procurador
Jurídico Municipal no prazo a que se refere o parágrafo anterior, caberá ao
representante do Ministério Público da Comarca, sob pena de falta grave,
promover a execução judicial do crédito não-tributário, nos termos do art.
39, § 4", da lei 11 4320, de 1964, ou lei que a substitua e observadas, no que
couber, as disposições da Lei n 6.830, de 1980 , com aplicação subsidiária
do Código de Processo Civil;

75

II - remeter Certidão de Débito relacionada ao título executivo representa-
do pela decisão do Tribunal ao Procurador-Geral do Estado, em se tratan-
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do de agente publico estadual, ao Procurador lurídico do Município ou
cargo equivalente, em se tratando de agente público municipal, para fins
de ser promovida a execuçã' i' 1 i-1)J dos julgados do Tribunal, adotando
as providências necessári imprimento, na hipótese dos admi-
nistradores cm geral e deniis responsáveis por dinheiro, bens ou valores
públicos cujas contas são sujeitas ao julgamento diretamente pelo Tribu-
nal, aplicando-se a estes, no que couber, as disposições contidas nos arti-
gos 36 a 50 desta lei.
111 - a certidão a que se refere o inciso anterior também deverá ser remetida
ao representante do Ministério Público da Comarca em que seja domiciliado
o responsável, para fins de promoção da execução, caso o procurador jurídi-
co não o faça, observado o disposto no § 4" do art. 54 desta lei.
§ 7'- Na hipótese de contas dos Chefes de Poderes Executivo e Legislativo
referidos flOS incisos 1 e II do art. 13 desta lei, apreciadas mediante parece-
res prévios pelo Tribunal e sujeitas ao julgamento pela Assembléia
Legislativa e Cámara de Vereadores, a execução de decisão de que resulte
imputação de debito com eficácia de título executivo far-se-á na forma em
que dispuser o Regimento Interno da Assembléia, em se tratando de Go-
vernador; e, na forma dos 3' e 4" do art. 54 desta lei, em se tratando de
Prefeito ou Presidente de Câmara.".
Art. 2° - Ficam revogados os artigos 22 a 24 da Lei Complementar n" 33. de
28 de junho de 1994, cabendo à lei complementar definir criação e atribui-
ções do Ministério Público do Tribunal de Contas;
Art. 3" - Fica acrescido o seguinte artigo 108 às Disposições Gerais e Tran-
sitórias da Lei Complementar n" 33, de 28 de junho de 1994, renumerando-
se os demais:
"Art. 108 - Os processos relacionados aos registros dos atos de concessão
de aposentadoria, reforma e pensão de servidores da administração direta
e indireta dos Poderes do Estado e dos Municípios pendentes de conclu-
são na data de publicação desta lei, deverão ser devolvidos imediatamen-
te , em diligência, aos respectivos órgãos públicos de origem, devendo os
processos ser objeto de nova instrução, de acordo com as novas disposi-
ções normativas estabelecidas pelo Iribunal de Contas.".
Art. 4" - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 5° - Revogam-se as disposições ('111 contrário.
Sala das Reuniões, de	de 2003

(nnissJo Epeeia/ do Jiibuna/ do Contas
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Anexo 9- Análise prévia da documentação

L)ocunentação solicitada pela Comissão:

• Número de funcionários do Tribunal de Contas e sua distribuição pelas
áreas da Casa.

1.1. Número de funcionários lotados na Diretoria de Análise de Atos de
Admissão, Aposentadoria, Reforma e Pensão.

1.2. Número de funcionários lotados na Diretoria de Análise Formal de
Contas.

1.3. Número de funcionários lotados na Diretoria de Auditoria Externa.

1.4. Número de funcionários lotados na Diretoria-Geral.

Apenas 45,7 do pessoal do fribunal está lotado nas áreas fins da entida-
de. Os demais estão, principalmente, na Diretoria Administrativa (18%)
ou nos gabinetes dos Conselheiros (21).

No Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, 70% dos funcionários estão
nas áreas fins.

2. Número de luncionários terceirizados que prestam serviços ao Tribunal
de Contas e a área em que estão lotados.

O 1 ribunal conta com 418 funcionários terceirizados (aproximadamente
1/3 dos servidores daquela Casa). Servidores lotados em praticamente to-
das as áreas do Tribunal, como, por exemplo: Gabinetes (51), Diretoria Ad-
ministrativa (9), InformStica (22), Segurança (31), 1 impeta (1 2h), Secreta-
ria- Geral (32), Assessoria Jurídica (4), Asscontas (4) e Biblioteca (5).

No Tribunal de Contas do RS apenas OS serviços de segurança e limpeza
são terceirizados.

3. Relação dos municípios e Câmaras Municipais fiscalizados (Auditoria
Externa) em 2000, 2001 e 2002.

Inspeção Ordinária
Em 2000 - 92 municípios
Em 2001 - 76 municípios
Em 2002 - 90 municípios
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Inspeção extraordinária
Em 2000 - 75 municípios
Em 2001 - 60 niuniCípios
Em 2002 - 62 municípios
Minas conta com 853 municípios. Nos últimos 3 anos, apenas 30 dos
iii un icipios mineiros sofreram inspeção ii? loco.
No TCRS todo município é fiscalizado pelo menos urna vez por ano, antes do
parecer prévio do Tribunal de Contas. O RS tem 495 municípios.

4. Número de processos de fiscalização de municípios que tiveram as con-
tas rejeitadas em 2000, 2001 e 2002.
O TCMG informou o número de processos com parecer prévio pela rejei-
ção e fl() OS nomes dos municípios.
Em 2000 - 86 processos
Em 2001 - 13 processos

Em 2002 - 23 processos
5. Número de pareceres prévios do Tribunal de Contas que foram rejeita-
dos pelas Câmaras Municipais na aprovação das contas dos Municípios.
O Tribunal de Contas respondeu que não tem essa informação. Está em
fase de implantação.

6. Tabela de multas do Tribunal de Contas e tipificação das principais in-
frações e irregularidades cometidas.
Apresentou resolução que trata das multas.

7. Relação das entidades da Administração Direta (Auditoria Externa) que
foram fiscalizadas em 2000. 2001 e 2002.
Apresentou relação das entidades fiscalizadas, objeto da inspeção, prazo
de duração da inspeção e equipe de Inspetores.
As informações foram apresentadas sem uniformidade, de um ano para o
outro, dificultando nossa análise. De qualquer forma, o número de inspe-
ções é muito baixo em relação ao número de entidades da Administração
Direta do Estado.
S. Relação das entidades da Administração Indireta (Auditoria Externa)
que foram fiscalizadas em 2000, 2001 e 2002.
Apresentou relação das entidades tiscaliiadis, objeto da inspeção, prazo
de duração da inspeção e equipe de Inspetores.
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As informações foram apresentadas sem uniformidade, de tini para o
outro, dificultando nossa análise. De qualquer forma, o número de inspe-
ções é muito baixo cm relação ao numero de entidades da Administração
Direta/Indireta do Estado.

9. Quantidade de processos de aposentadoria que deram entrada no Pro-
tocolo cm 2002 e quantidade de processos que foram homologados (rece-
beram baixa) no mesmo ano.

Processos que deram entrada —4.211

Processos lioiiiol ogados - 2.725

O 1 CMG nao consegue dar vazão ao numero de processos que dão entra-
da na entidade.

10. Quantidade de processos de aposentadoria que aguardam exame do
Tribunal de Contas.

Aguardam exame 3.657 processos de pensão e 2.581 processos de aposen-
tadoria

11 . Número de denúncias apresentadas ao Tribunal de Contas cm 2000, 2001
e 2002 e quantas se converteram em processo de apuração.

Exercício de 2000 - 143 denúncias apresentadas

31 denúncias convertidas em processo

Exercício de 2001 - 158 denúncias apresentadas

60 denúncias convertidas em processo

Exercício de 2002 - 169 denúncias apresentadas

64 denúncias convertidas em processo

12. Número de consultas solicitadas ao Tribunal de Contas em 2000, 2001
e 2002, quantas foram respondidas e qual o tempo médio de resposta.

Exercício de 200() - 257 consultas apresentadas

67 consultas foram respondidas

Exercício de 2001 - 20 consultas apresentadas

212 consultas foram respondidas

Exercício de 2002 - 252 consultas apresentadas

1 3() consu 1 [as fora tu resp ndidas
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13.Rotina do trabalho desenvolvido pela Diretoria de Auditoria Externa
quando da fiscalização de entidades da Administração Direta, Indireta e
municípios.

Apresentou Manual de Auditoria. Resolução 10/98 do TCMG.

14.Tempo médio gasto em cada procedimento de Auditoria Externa.

O TCMG respondeu que depende da natureza da inspeção, mas, em geral,
o procedimento de fiscalização dura 30 dias.

15. Número de funcionários que atuam em cada procedimento de Audito-
ria Externa.

O TCMG respondeu que depende da natureza da inspeção.

16. Relatório consolidado das atividades do Tribunal de Contas de 2002.

Enviado.

17.Organograma da entidade.

Enviado.

18.Evolução orçamentária do Tribunal de Contas nos últimos 5 anos, discri-
minando os principais grupos de despesas (pessoal, custeio, investimentos).

Enviado o consolidado das despesas com pessoal, outras despesas corren-
tes e despesas de capital.

19. Quais municípios não sofreram inspeção iii loco nos últimos 5 e nos
últimos 10 anos. Quais os critérios utilizados para a escolha anual dos
municípios que serão objeto de auditoria externa.

O Tribunal de Contas relaciona 45 municípios que não sofreram inspeção
iii Iocohá mais de 5 anos.

Essa informação apresenta uma certa contradição com o número de muni-
cípios fiscalizados nos últimos 3 anos (258 municípios).

Será que o Tribunal de Contas fiscalizou 550 municípios em 1999 e 1998?

S? lnun/cJp/o.s - 45 f711n1Íe11'/os que não sotreimi iI1./)eç'io in loco - 258
n7zlI1iCl/ios ftca/izado e177 2000, 2001 o 2012 = 5Ç() municmpios.
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Origert
Preço:
Data:
Nota Fiscal:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

r- ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA
ÚLTIMA DATA CARIMBADA



A Constituição mineira determina
que o controle externo da

fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patri-
monial da administração pública do
Estado cabe à Assembléia Legisla-

tiva. Nesse sentido foi instalada, em
março de 2003, a Comissão Espe-
cial. do Tribunal de Contas, encar-

regada de realizar um amplo
estudo sobre a atuação do Tribunal

de Contas do Estado de
Minas Gerais.

Esta obra, que traz os resultados
dos trabalhos da Comissão, repre-

senta mais um marco do
Legislativo Estadual na busca da

transparência e do aper-
feiçoamento da administração

pública em Minas.
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