CONSELHO DE DIRIGENTES DE CONTROLE INTERNO
DOS PODERES DA UNIÃO - DI CON

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
ATA 03/2009

Às IOh1 5 (dez horas e quinze minutos) do dia 19 de agosto de 2009, na sa la 428 do Anexo
11 do Tribuna l de Contas da União (TeU), situado no Selor de Admi nistração Federa l Sul. Quadra
4, Lote I (Sa la de Reuniões da Segecex), reu niu-se o Conse lho de Dirigentes de Controle Interno
dos Poderes da União (DICON) sob a Presidência do sr. EDUA RDO MURICI. Secretário de Controle Interno do TeU, e com a presença de representantes dos órgãos li stados em anexo. O Pres idente EDUARDO MUR IC I deu iníc io à reunião lembrando aos Conselheiros da ass inatura, e m 25
de março p. p., de protocolo de intenções entre diversos órgãos públicos com o objetivo de form ar a
Rede de Controle da Gestão Pública, e indagando- lhes da possibil idade de criação de uma Rede de
Controle Interno da Gestão Pública, subsidiària àq uela. A sra. BEATRIZ MEZÊNC IO ponderou,
contudo, que a maior parte dos órgãos integrantes da Rede de Controle já havia designado seus
Secretários de Controle Interno como respectivos representantes nas ofi cinas de trabalho e demai s
ações relac ionadas, de modo ta l que a forma lização de um novo protocolo de intenções entre as
unidades de controle interno resultaria red undante, com o que os dema is presentes m a nife staram ~se
de acordo. Em seguida, por servir de balizamento para todos os órgãos de controle in terno da Admini stração Pública, o Presidente EDUARDO MUR ICI notic iou a prolação do Acórdão nO
1.074/2009 - Plenário, mediante o qual o Tribunal de Contas da Un ião, após aval iar a estrutura de
governança de órgãos e unidades de controle interno do Poder Judiciário, do Pode r Legislativo, do
Mini stério Público, do Ministério da Defesa e do Mi ni stério das Relações Exteriores, recomendou
àq ueles órgãos e unidades um conj unto de med idas com o objeti vo de aperfeiçoa r suas estruturas de
governança e desenvo lver um sistema de controle interno mais sólido. Acerca do subitem 9. 1.2.6 do
referido Acórdão, que recomenda às uni dades de controle interno ali referenciadas o estabe leci mento de regras de objeti vidade e confidencial idade ex igidas dos aud itores internos no desempenho de
suas fu nções, o presidente EDUA RDO MURICI cientificou os presentes da recente Reso lução TCU
n° 226/2009, que aprovou o código de ética dos servidores do Tribuna l de Contas da União, o qua l
poderá servir de ba lizador para o cumprimento da referida determi nação. Na scqUência, o presidente EDUA RDO MURIC I in formou aos presen tes o andamento das prov idênc ias a cargo do grupo de
trabal ho criado para analisar as prov idências necessárias à institucional ização do DICON. Foi acordado que o sr. FRANC ISCO CARLOS, Secretário de Controle Interno do Su perior Tribunal de Justiça, passará a integrar o re fer ido grupo de trabal ho. a seqüência, colocou-se em discussão proposta daquele Secretário no sent ido de se promover uma reunião da s unidades de controle interno do
Poder Jud ic iário e TCU com vistas à criação de um fó rum perm anente para tratar de assuntos de
interesse comum, em apoio ao Dl CON. O sr. MAURíCIO CA RVALHO in form ou que, no âmbito
do CNJ, já estava prevista a criação desse " fórum", do qua l os Sec retários de Controle Interno do
STJ e do TSE - bem ass im do TC U, caso este entendesse necessário - poderiam também part ic ipar.
Fo i acertado que esses secretários irão organi zar reuniões para conduzir o assunto. Por fim , O sr.
EDUARDO MUR ICI transmitiu a todos os presentes a forma tação final (tema s c palestrantes) dos
painéis que comporão o IV Fórum Brasilei ro de Controle Interno e Auditori a da Ad mini stração PÚblica, a ser realizado nos dias 15 e 16 de outubro pela Ed. Fórum, com o apoio do DICON , ressa ltando que a proposta submetida pelo DI CON foi quase que integralmente adotada por aq uela Ed itora, e que as poucas a lterações deveram -se à indi sponibilidade does) palestrante(s) suge rido(s) pelo
Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente EDUARDO MURICI agradeceu a presença de
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