NOTÍCIAS

Presidente abre I Fórum de Tecnologia
da Informação na Administração Pública
No discurso de abertura do I Fórum de Tecnologia da Informação na Administração Pública: Desafios e
Oportunidades, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Walton Alencar Rodrigues, destacou
que os investimentos em tecnologia da informação são uma característica do mundo moderno. Ele lembrou
que o marco inicial desses investimentos no TCU foi a criação, em 1977, do Centro de Processamento de
Dados Luiz Octávio Gallotti.
O presidente ressaltou que, graças à visão de futuro demonstrada pelos presidentes que o antecederam e
à dedicação dos servidores da Casa, para promover o aprimoramento dos serviços prestados pelo tribunal,
o TCU encontra-se entre as instituições líderes na área de informática, com mais de 130 soluções de TI.
Walton Alencar Rodrigues informou que, ciente da importância da internet como auxiliar do exercício de
controle externo, o tribunal mantém o Portal do TCU. Nele o cidadão encontra informações consistentes
sobre repasses federais, acompanha os processos de contas e conhece a qualidade da gestão de verbas
federais nos órgãos e entidades que, direta ou indiretamente, afetam a vida das pessoas.
“Na atual gestão, temos envidado esforços para obter a geração de processo inteiramente virtual,
possibilitando, de forma segura, a criação e tramitação de processos eletrônicos que permitam economia,
transparência e celeridade.”, acrescentou.
O presidente listou alguns dos diversos sistemas já lançados que servem de base para o processo eletrônico,
como o recém-criado Processus Web; a implantação do Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos
(Sisdoc) e do Sistema de Instrução Eletrônica, que substituirá as atuais soluções de gerenciamento de
documentos, apreciações e deliberações. Também destacou que a integração dos sistemas Fiscalis Execução
e Fiscobras já está concluída.
Segundo o presidente, no início de 2008, ocorrerá a implantação do novo Siscontas, que permitirá o
encaminhamento eletrônico das contas das unidades jurisdicionadas para o TCU, sem as restrições da versão
anterior. “Isso significa que, em 2008, o volume dessa remessa de contas será triplicado em comparação
ao atingido em 2007”.
Ele destacou que essas conquistas resultaram da convicção comum de que os investimentos em tecnologia
da informação têm papel crucial em qualquer organização que deseja bem cumprir suas incumbências,
alavancar resultados e atender às expectativas da sociedade. “Em síntese, resultados expressivos estão
sendo atingidos, em razão do trabalho sério implementado no desenvolvimento de área fundamental para
a efetividade do controle externo”, finalizou.
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