3ª REUNIÃO DO DICON 2012
Conselho de Dirigentes de Controle Interno dos Pod eres da União
Brasilia - DF, 31/7/2012 -10 h - Sede da CGU
Participantes:
CÂMARA - Câmara dos Deputados
CGU - Controla doria-Geral da União
( ISET/ MO - Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa
ClSET;MRE -Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores
ClSET/PR- Secret aria de Controle Interno da Presidência da Repúb lica
CJF - Conselho de Justiça Federal
CNJ - Conse lh o Nacional de Justiça
MPU - Ministério Púb li co da União
SENADO - Senado Federal
STF - Superio r Tribunal Federal
STJ - Superior Tribunal de Justiça
STM - Su perior Tribunal Militar
TSE - Tribunal Superior Eleitoral
TST - Tribunal Superior do Traba lh o
TeU - Tribuna l de Contas da União

1. Apresentar o estágio dos preparativos do VI Fórum Brasileiro de Contro le Interno e
Auditoria da Admi nistração Pública, previsto para ser realizado em Goiânia nos dias 17 e

18/9;
2. Aprese ntar o estágio dos trab al hos da Oficina " Remuneração e estru turação das carreiras de
controle", sob a coordenação do Secretário do CNJ;
3.

Aprese nt ar um panorama sobre o cumprimento da lei de Acesso à Informação (responsável
CGU);

4.

Relatar o andame nto dos PlS 229, 248 e 450/2009;

5. Divulgar as capacitações em Contro le Interno;

Desenvolvimento:

A reunião teve início com a apresentação da pauta inicialmente proposta pelo presidente do
Conselho, Sr. Valdir Agapito Teixeira.

1. Apresenta r um panorama sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação;
a. Na primeira parte da seção o Sr. Eduardo Duailibi, Ouvidor do TCU, expôs o panorama
do atendimento da Lei por parte do Tribunal. Demonstrou também o fluxo operaciona l,
com destaque para o si stema utilizado e os quantitativos de atendimento até o
momento.
b. Na sequência, a Sra. Eveline Brito, Coordenadora-Geral de Técnicas, Procedimento e
Qualidade da SFC/CGU, demonstrou as quatro providências essenciais aos órgãos do
Poder Executivo no âmbito da LAI:
i. Transparênc ia Ativa
li. Transpa rênCia Passiva
iii. Monitoramento
IV. Identificação das informações prioritárias.
c. Ap resentou também o "Guia para criação da seção de acesso à informação nos sítios
eletrônicos dos órgãos e entidades federais", disponível em anexo, bem como mostrou o
site da CGU, com destaque para os blocos recomendados no citado Guia.
d. A Sra. Valdirene Medeiros, Coordenadora-Geral de Demandas Externa da SFC/CGU e
Interlocutora interna da SFC no âmbito da LAI, apresentou o fluxo operacional para
atendimento dos pedidos de acesso a informação. Detalhou também o capítulo I1 da
Portaria CGU 1613, de 26/7/2012, que trata da disponibilização de informações.
e. O Assessor e Ouvidor-ge ral-substituto, Ricardo França, tratou das lições aprendidas nos
primeiros momentos da lei de Acesso: a vantagem de se ter um sistema centralizado, a
importância de se ter normativos claros (por exemplo fluxo de recursos), a
disponibilidade de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos (GED).
2. Apresentar o estágio dos preparativos do VI Fórum Brasi leiro de Controle Interno e Auditoria
da Administração Pública
a. O Sr. Ronald Balbe, Diretor de Planejamento da SFC/CGU, apresentou a situação atual
das confirmações dos palestrantes previstos para o evento ser realizado em Goiânia nos
dias 17 e 18/9, conforme anexo.
b. Ficou agendada nova reun ião do Dicon, sobretudo para viabi lizar os preparativos de
designação dos componentes de mesas.

3.

Apresentar o estágio dos trabalhos da Oficina " Remuneração e estruturação das carreiras de
controle" , sob a coordenação do Secretário do CNJ;
a. Os trabalhos do grupo foram sobrestados em função do processo de negociação salaria l
em andamento no âmbito do Poder Judiciário.

4. Relatar o andamento dos PlS 229, 248 e 45/2009;
a. A Secretária de Controle Interno, Sra. Aldeci Bobô, relatou novamente a preocupação do
Cont role Interno dos comandos das três forças a respeito da obrigatoriedade dos

quadros serem de servidores da carreira de finanças e controle. Mencionou que está
procurando agendar reunião com Sr. Ministro da CGU com vistas obter o apoio da
Con t ro ladoria no futuro contato com o re lator do projeto.

5. Divulgar as capacitações em Controle Interno
a. O Sr. Mauricio Carvalho, Secretário de Controle Interno do Conselho de Justiça Federal
relatou que disponibilizará vagas aos membros do Dican de curso conduzido no âmbito
da parceria firmada entre o Conselho e o Instituto Serzedello Correa/TCU.
6. Próximas reun iões
a. Ficou acertado que a próxima reun ião deverá ocorrer no dia 28/8, com vistas a permiti r
a organização dos trabalhos do VI Fórum . Porém, em razão de tratativas com o diretor
da Editora Forum, Sr. Luis Cláudio Ferreira, a reunião fjcou marcada dia 16/8 (quintafeira), 17 hora s.
b. Como tema extra para as próximas reuniões foi sugerido:
i. Tratamento de declarações de bens e rendas
ii. Elaboração dos Relatórios de Auditoria de Gestão (este tema por ser mais
complexo, ficou acordado que seja discutido em outra reunião que não em
agosto).
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