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Empatia com o gestor público

Ochefe de gabinete da Presidên-
cia doTribunal de Contas, Carlos
Alberto Pavan, tem larga expe-

riência no Governo do Estado. O entre-
vistado desta edição já foi secretário de
Governo, subsecretário da Casa Civil e
diretor-geral da Imprensa Oficial. Essa
trajetória permitiu que ele desenvol-
vesse a empatia: a habilidade de se co-
locar no lugar do outro. No caso, de
compreender melhor a realidade de
umgestor público e, assim, aperfeiçoar
as ações de controle externo do Estado
e dos municípios de Minas Gerais.

ENTREVISTA

Por Thiago Rios Gomes

�

Como sua experiência o auxilia a desenvolver
o trabalho no Tribunal?

Minha experiência anterior foi muito rica no sen-
tido de aprender a conviver com pressões para a to-
mada de decisão em situações urgentes, muitas delas
que necessitavam de uma ação imediata. Costumo
dizer que no Poder Executivo vive-se em um mundo on-
line, pois o fato está acontecendo naquele exato mo-
mento e esta é a principal diferença que vejo aqui. O
Tribunal julga processos já realizados – em sua maioria
-, sendo que os nossos técnicos têm à sua disposição
um acervo jurídico imenso para estudar e pesquisar
casos similares para depois opinar sobre as decisões já
tomadas pelos jurisdicionados. Contudo, isso é feito
em um ambiente frio e fora da pressão vivida pelo ges-
tor que tomou aquela decisão. Então, eu consigo en-
tender o momento, o ambiente e a necessidade da
tomada de determinada decisão por parte dos gesto-
res jurisdicionados. Este entendimento remete, quando
possível, à ação pedagógica do TCE que, ao meu ver,
pode ser mais eficaz do que a simples sanção ao gestor.
Desde quando cheguei, há 8 anos, trouxe essa visão
que comunga com a do conselheiro Mauri Torres. Hoje,
na presidência, tenho oportunidade de conversar com
os diretores da área finalística e de área-meio sobre essa
ótica e percebo um grande avanço na forma de com-
preender aquelas dificuldades.

Quais são os principais desafios que já foram
detectados pela atual administração?

A gestão do conselheiro Mauri Torres se propôs a for-
talecer sistemas, ações e projetos iniciados em gestões
anteriores e, ainda, não consolidados no TCE. Parece uma
coisa simples, mas está longe de ser. Estamos traba-
lhando na revisão de nosso Regimento Interno; na con-
tratação de um sistema de Registro de Sessões; na
ampliação do uso do GeoObras; na implantação da assi-
natura eletrônica em documentos que tramitam pela Se-
cretaria da Presidência e na consolidação do Projeto Na
Ponta do Lápis, por exemplo. Simultaneamente, estamos
trabalhando em alguns projetos novos que merecem

destaque, como o Portal Receitas Municipais, o Controle
Interno, a Sala de gravação de EAD na Escola de Contas
e o app “Lupa de Minas”. O nosso grande desafio tem sido
equacionar a questão orçamentária do TCE com a efeti-
vação dessas propostas.

Como os tribunais de contas podem colaborar
para a promoção de instituições mais transparentes
na gestão dos recursos públicos?

A questão da transparência na gestão dos recursos
públicos deixou de ser discurso há muito tempo. Hoje é
uma realidade e uma exigência legal. Os tribunais de
contas têm avançado muito através de uma ação con-
junta da Atricon e do IRB, trabalhando no fortalecimento
das ouvidorias e controladorias internas dos próprios tri-
bunais e, também, incentivando e capacitando as dos ju-
risdicionados. Os nossos projetos do Portal Receitas
Municipais, Controle Interno e o app Lupa de Minas estão
diretamente ligados à questão da transparência, na ges-
tão dos recursos públicos. Por sua vez, a gestão de re-
cursos públicos é resultante de uma boa gestão fiscal.
Na outra ponta, o controle social é indispensável para fe-
char esse ciclo.
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Como o Portal Receitas, lançado em abril pelo
Tribunal de Contas, pode auxiliar nesse trabalho?

Hoje é de conhecimento público que, tanto o go-
verno estadual quanto o federal, têm dificuldades de
realizar transferências aos municípios. Essa dificuldade,
aliada ao excesso de centralização de recursos tributá-
rios na União, atingiram fortemente os municípios. Por
outro lado, alguns desses municípios não tiveram um
olhar mais atento para a potencialidade de suas recei-
tas próprias. É aí que reside a importância do Portal Re-
ceitas, que consiste em um olhar apurado para a
potencialização das receitas próprias. Nesses últimos
quatro meses cresceu significativamente o número de
municípios que aderiram ao Portal: eram pouco mais
de 380 e, hoje, chegamos a mais de 720, o que repre-
sentou expressivo crescimento nas adesões. Através do
Portal, o TCE incentiva, orienta e acompanha o municí-
pio mostrando como aumentar a sua arrecadação, re-
vendo isenções, cobrando a dívida ativa, etc. Não se
trata necessariamente de aumento da carga tributária
sobre o munícipe, mas de verificar e rever procedi-
mentos nocivos às finanças municipais. Hoje temos
municípios que já contabilizam um significativo cres-
cimento em sua arrecadação própria, como temos de-
monstrado em cases de sucesso durante os nossos
Encontros Técnicos de 2019.

OTribunal de Contas, por meio de seus sistemas
informatizados, vem disponibilizando diversos tipos
de dados e informações ao Governo do Estado e
recebendo visitas de alguns secretários de governo.
Como esse intercâmbio de informações pode auxiliar
Minas Gerais a superar a atual crise financeira?

OTCE desenvolveu diversos sistemas informatizados

não apenas para fiscalizar os jurisdicionados e que cons-
tituem importante fonte de informações para a gestão
de recursos públicos para o Governo do Estado, como
por exemplo, o CAPMG, o Suricato e o Banco de Preços.
O TCE tem mantido constante troca de informações com
algumas secretarias estaduais e com a Controladoria
Geral do Estado, que têm especial interesse no CAPMG e
no Banco de Preços. Em contrapartida, cedem informa-
ções que incrementam o mesmo Banco de Preços e,
também, o Suricato. Cabe registrar que mantemos coo-
peração técnica com o MPMG e a Polícia Federal, prova
inequívoca da importância, capacidade e confiabilidade
dos sistemas desenvolvidos internamente. Posso citar
como benefícios já alcançados em decorrência dessa
cooperação técnica a identificação de servidores com
mais de duas fontes de recebimento e não compatíveis
legalmente; indícios de superfaturamento em aquisições
diversas.

Além do controle das receitas públicas municipais,
o conselheiro Mauri Torres anunciou que o
fortalecimento dos controles internos será
outro pilar da sua administração.
Quais são os planos do Tribunal para essa área?

Estamos trabalhando muito nessa questão. Realiza-
remos seis seminários sobre o tema, sendo um na Capi-
tal e cinco no interior do estado, abordando de forma
clara e inequívoca a importância do controle interno.
Um controle interno bem estruturado com profissionais
preparados e conscientes de seu papel na gestão pública
é um aliado indispensável ao sucesso do gestor. O con-
trolador interno tem a visão do todo, a missão de acom-
panhar e avaliar os riscos dos diversos processos e
procedimentos internos e zelar por sua efetividade,

integridade e obediência à legislação vigente. Apesar
desse papel fundamental, ainda percebemos que alguns
gestores não estão conscientes dessa importância e aca-
bam sendo penalizados por má gestão de recursos e,
consequentemente sancionados pelo TCE. Mas, pior
ainda, é a penalização do cidadão que recebe serviços
públicos de má qualidade ou mesmo deixa de receber
esses serviços. Com o foco de auxiliar o controle interno
e simultaneamente fomentar o controle social por parte
do cidadão, o TCE está desenvolvendo e lançará em
breve o app “Lupa de Minas” que disponibilizará ao ci-
dadão informações sobre a aplicação de recursos na edu-
cação, saúde, obras públicas, convênios e, ainda,
informações gerais sobre cada um dos 853 municípios
mineiros. Essas informações serão disponibilizadas em
uma linguagem simples e de fácil entendimento por
parte do cidadão.

O que o chefe de gabinete do presidente
do TCEMG costuma fazer nos seus momentos
de lazer para sair da rotina e driblar
o stress inerente à profissão?

Gosto muito de curtir minha família: esposa, meus
filhos e, agora, os netos. Gosto de viajar e conhecer
novos lugares e costumes – uma de minhas paixões -.
Outra paixão é o Cruzeiro Esporte Clube, do qual sou
sócio e sócio torcedor frequente em jogos no Mineirão.
Uma boa música, boa companhia e um bom vinho me
fazem relaxar e sonhar. Mas, finalizando, sempre digo
que tenho muito entusiasmo pelo meu trabalho e o faço
com prazer, não por obrigação. Penso que este conjunto
de prazeres me fazem driblar o stress. Ainda, esta é uma
Casa que aprendi a amar e respeitar o que torna o traba-
lho menos estressante. �



Lucas Borges

Diversos são os motivos para a crise financeira que atingiu a
maioria dos municípios mineiros nos últimos anos. O Tribunal de
Contas decidiu ir alémda análise das causas. Optou por buscar so-
luções para melhorar as arrecadações municipais e, assim, atingir
uma de suas premissas básicas: as ações de controle externo como
forma de benefício de fato para a sociedade.

Com o objetivo de auxiliar as prefeituras a incrementar suas
receitas tributárias, o Tribunal de Contas de Minas Gerais criou o
Projeto Receitas Municipais. Iniciado em 2017, o projeto já apre-
senta resultados práticos de como ações simples e palpáveis
podem gerar bons resultados.

E o sucesso do Projeto Receitas já pode ser conferido em nú-
meros. 661 municípios integram o projeto, quase 80% das cida-
des mineiras. Destes, quase 400 já estão em fases adiantadas do
processo, ou seja, já responderam as 92 perguntas feitas pelo
TCEMG sobre gestão dos recursos públicos e receberam um re-
torno da Corte de Contas mineira, com comunicados emitidos
pelo Portal Receitas, de ações que devem ser implementadas para
melhorar a arrecadação.

Mais receitas
para os municípios mineiros
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CARRANCAS
Um dos municípios mineiros que viu suas receitas

crescerem após a adesão ao Projeto Receitas Municipais
foi Carrancas, no sul de Minas. A cidade recebeu 40 re-
comendações, feitas pelo corpo técnico do Tribunal, a
partir das fragilidades identificadas após as respostas
do questionário-base do projeto. Trinta e três já foram
saneadas.

Entre estes pontos fracos, estavam a inexistência
de servidor público específico para o cargo de fiscal
de tributos, desatualização da Planta Genérica de Va-
lores dos Imóveis nos últimos dois anos, inexistência
de legislação que institua e regulamente a cobrança
da contribuição de melhoria, falta de sistemas de in-
formática para emissão eletrônica de documentos, ne-
cessidade da melhoria da estrutura física do setor de
fiscalização tributária e falta do registro da movimen-
tação econômica dos contribuintes enquadrados no
Simples Nacional.

Após a indicação do TCEMG, Carrancas realizou con-
curso público e nomeou um fiscal tributário para o mu-
nicípio, inclusive com plano de carreira já definido.
Aprovou leis municipais para disciplinar o Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU),
incluindo atualização do Planta Genérica de Valores dos
imóveis, aprovou o novo Código Tributário de Carran-
cas, atualizando toda a legislação acerca do tema, con-
tratou sistemas de informática para o setor tributário
municipal e publicou decreto regulamentando as fisca-
lizações nos contribuintes de ISS na cidade.

Com as alterações, o município de Carrancas viu a
arrecadação própria dar um salto exponencial. Em 2016,
as receitas tributárias de sua competência eram de R$
597 mil. Em 2018, ultrapassaram R$ 1,1 milhão. Um in-
cremento de 94% nas receitas de sua responsabilidade.

Carrancas é apenas um dos exemplos práticos que
mostram que a qualificação da gestão tributária muni-
cipal permite, mesmo em cidades pequenas, maior in-
dependência em relação ao Estado e à União,
diminuindo a importância dos repasses dos entes fede-
rativos e garantindo mais autonomia da gestão.

CORONEL XAVIER CHAVES
O município de Coronel Xavier Chaves, na região do

Campos das Vertentes, faz divisa com a famosa cidade tu-
rística de Tiradentes. São cerca de 3.500 habitantes. A pre-
feitura aderiu ao Projeto Receitas Municipais. Após a
resposta às 92 perguntas, o TCEMG emitiu 33 recomenda-
ções relativas à gestão tributária da cidade. Em um curto
prazo, o município confirmou que 32 fragilidades tinham
sido saneadas. Como resultado, Coronel Xavier Chaves viu
suas receitas próprias subirem de pouco mais de R$ 439
mil para mais de R$ 542 mil, entre 2016 e 2018. Um incre-
mento de mais de R$ 100 mil, equivalente a 25% de au-
mento.

As indicações do TCEMG ao município eram questões
simples, porém necessárias para a valorização da arreca-
dação própria. Algumas delas ainda estão sendo imple-
mentadas, como a informatização dos sistemas de
execução fiscal e de emissão de documentos – que foi ini-
ciada há cinco meses –, a tramitação de leis para a criação
de cargos de fiscal de tributo, capacitação dos servidores
da área tributária – por meio de cursos online e presencial
–, e a elaboração do Plano Anual de Fiscalização 2019, além
da atualização da legislação tributária do munícipio por
meio de um projeto de lei que será enviado à Câmara nos
próximos meses.

IBITURUNA
A pequena cidade de Ibituruna, no Sul deMinas, a 230

km de Belo Horizonte, viu suas receitas próprias aumenta-
rem 94% em dois anos, entre os anos de 2016 e 2018. A
prefeitura da cidade aderiu ao projeto do TCEMG e, após
solucionar quase metade das indicações feitas pelo Tribu-
nal, verificou que sua arrecadação própria subiu de R$ 276
mil para mais de R$ 536 mil.

Entre as melhorias em execução na cidade, estão o
aperfeiçoamento do sistema de informática responsável
pela área fiscal, implantação da Nota Fiscal de Serviços Ele-
trônica (NFS-e), elaboração do plano anual de fiscalização
com descrição das rotinas adotadas, e melhorias nas es-
truturas físicas e no processo contínuo de capacitação dos
servidores públicos da gestão tributária.

NATÉRCIA
Também no sul de Minas, Natércia possui pouco mais

de 5 mil habitantes. O município viu suas receitas próprias
subirem em 33% em apenas um ano (2017 para 2018),
após sanear 21 fragilidades apontadas pelo CorpoTécnico
do Tribunal. Antes de aderir ao Projeto Receitas, Natércia
não possuía Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, tinha difi-
culdade em regulamentar e estabelecer rotina de cobrança

de dívidas tributárias, tanto na forma judicial como extra-
judicial, e estava com a Planta Genérica deValores dos Imó-
veis defasada. Todos estes pontos fracos foram ou estão
sendo saneados, com aprovação de novos projetos de lei,
informatização do setor de tributos da prefeitura e criação
de procedimentos de trabalho definidos emonitorados re-
gularmente.

A reportagemdaRevista doTCEMG conversou com
o chefe deTributos nomunicípio de Natércia durante o En-
contro Técnico que a Corte de Contas realizou em Alfenas,
nomês de setembro. Petterson Boreli semostroumuito sa-
tisfeito com os resultados que a gestão conseguiu após a
adesão ao Receitas. “Já tivemos um crescimento e espera-
mos um aumento significativo na arrecadação nos próxi-
mos anos. Já aten-
demos algumas reco-
mendações, e outras
estão em execução.
Dentre as principais,
estão a criação de
uma secretária espe-
cífica para gerir a área
e uma fiscalização tri-
butária mais efetiva
no município”. �



CONSULTA

Alguma dúvida?
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Fred La Rocca

O filósofo grego Aristóteles já afirmava que“a dúvida
é o princípio da sabedoria”. Não é à toa que o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) exerce o
papel pedagógico através das consultas, com o intuito de
sanar questionamentos dos jurisdicionados. Ao invés do
Tribunal exercer o papel meramente fiscalizador e puni-
tivo, ele atua preventivamente esclarecendo dúvidas dos
jurisdicionados.

Um ponto importante que deve ser lembrado é que

somente pessoas legitimadas podem formular um pro-
cesso de consulta, como chefes de poder do Estado e mu-
nicípios mineiros, deputados e secretários estaduais,
senadores e deputados federais, presidente do Tribunal
de Justiça Militar, procurador-geral de Justiça, entre ou-
tras autoridades listadas no artigo 210 do Regimento In-
terno do TCE de Minas.

Para que uma consulta seja criada, ela tem que cum-
prir cinco requisitos de admissão, seguindo o artigo 210-
B do Regimento Interno do TCE mineiro:
� I - estar subscrita por autoridade legítima;

� II - referir-se a matéria de competência
do Tribunal;

� III- não versar sobre caso concreto, mas
em tese;

� IV- conter indicação precisa da dúvida
ou da controvérsia suscitada, a revoga-
ção ou reforma;

� V - referir-se a questionamento não res-
pondido em consultas anteriores,
salvo quando o conselheiro entender
pela necessidade de propor a revoga-
ção da tese vigente.

Segundo o coordenador de Sistema-
tização de Deliberações e Jurisprudência,
Reuder Rodrigues Madureira de Almeida,
uma das principais falhas é enviar consul-
tas de casos concretos. “A demanda se
torna inadmissível se especificar demais
o assunto. A pergunta tem que ser feita
de forma genérica”. Almeida lembrou que
os documentos complementares tam-
bém não podem conter dados que dei-
xem claro qual é a ocorrência real.
“Acontece também, não raras vezes, que
o jurisdicionado formula uma pergunta,
porém não torna claro qual o questionamento”, lamenta.

Desde 2014, o caminho para o jurisdicionado enviar
o questionamento para o TCE é através do portal e-Con-
sulta e pode ser acessado pela Secretaria Virtual, no site
do Tribunal. Se a consulta chegar ao TCE de maneira fí-
sica, ou seja, papel, a documentação é devolvida.

Quando a demanda é aceita pelo e-Consulta, ela é
distribuída a um conselheiro relator e em seguida enca-
minhada para a Coordenadoria de Sistematização de
Deliberações e Jurisprudência para verificar os requisi-
tos de admissibilidade e se já há alguma deliberação
sobre o assunto. Se a dúvida já tiver sido respondida em
outra situação, são enviadas as notas taquigráficas ou
relatório anterior ao questionador. Por isso, antes de
criar a consulta, o interessado deve fazer uma pesquisa
no TCJuris, estrutura em que são divulgadas todas as de-
cisões, e checar se já existe alguma tese sobre o tema
que deseja questionar.

Reuder relata que não há um único assunto que seja

mais recorrente entre as buscas. “No momento atual, tal-
vez por conta da reforma da previdência, têm chegado
muitas dúvidas em relação à aposentadoria. Em época de
eleições, final de mandatos, aparecem muitos questiona-
mentos sobre determinadas despesas, se estão ou não na
vedação de restos a pagar. É comum recebermos con-
sulta sobre determinado assunto quando advém alguma
legislação nova”, conta.

O Plano de Gestão do Biênio atual tem a função de
organizar as teses, separar as decisões e criar um catá-
logo mais prático de ser acessado, “onde a pessoa vai
poder pesquisar por artigo de lei, por termos, por nú-
meros de processos, dividido por naturezas”, explica Al-
meida. A ideia é criar um ambiente de consulta para
que se possa pesquisar as decisões vigentes de forma
objetiva e reduzir as mais de 2200 decisões para 10%
deste número. “É um projeto que exige um esforço
muito grande, porém estamos trabalhando para que
isso aconteça”.
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LEGISLAÇÃO

Karina Camargos Coutinho

A Lei Federal número 13.460/2017, que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos
serviços públicos da administração pública, começou a
valer para municípios com menos de 100 mil habitantes
em junho deste ano. A lei foi sancionada em 26 de junho
de 2017 e entrou em vigor de forma escalonada. Primeiro,
ela passou a valer para estados, Distrito Federal e municí-
pios com mais de 500 mil habitantes. Depois, para as loca-
lidades com população entre 100 mil e 500 mil. E, por fim,
para os municípios com menos de 100 mil habitantes.

Diante da vigência plena da lei, o ouvidor do Tribunal
de Contas do Estado deMinas Gerais (TCEMG), conselheiro
Durval Ângelo, orientou, no evento“Ouvidoriasmunicipais:
cumprindo a lei e construindo a cidadania”, os prefeitos a
criarem ouvidorias em seus municípios. O evento ocorreu
no dia 5 de agosto de 2019, no auditórioVivaldi Moreira, na
sede do TCEMG, dando continuidade às ações do pro-
grama Ouvidoria Aproxima. Teve como tema central a Lei

Federal 13.460/17. A Controladoria-Geral da União (CGU)
– regionalMinas Gerais – foi parceira doTribunal de Contas
de Minas Gerais na realização do seminário.

Durval Ângelo explicou que a ouvidoria pode ser
criada com os recursos disponíveis nas próprias cidades.
Em seu discurso, disse que o“momento é de apoiar as ou-
vidorias municipais a cumprirem sua missão de aperfei-
çoamento dos serviços públicos e de fomento da
participação e controle social na administração pública”. O
conselheiro do TCEMG disse que uma cartilha será dispo-
nibilizada aos municípios para auxiliar no processo.

O ouvidor-geral da União, Valmir Gomes Dias, iniciou
sua palestra nomesmo evento dizendo que quem trabalha
com ouvidoria se“apaixona”e que ele não queria estar em
outro lugar que não fosse esse. Ele ressaltou que a ouvi-
doria só existe porque temumcidadão por trás e que “falar
de ouvidoria é falar de democracia”. Valmir também pon-
tuou que o esforço da CGU é para o fortalecimento de uma
rede nacional de ouvidorias.

“A ouvidoria não é um balcão de correspondências, é

Hora das ouvidorias
municipais

um órgão de apoio à gestão”, disse o coordenador da ouvi-
doria do TCEMG, Gustavo Terra Elias, em sua apresentação.
Explicou que a ouvidoria vai ajudar a corrigir problemas e
aprimorar a gestão. O coordenador detalhou as exigências
da lei e explicou como funciona uma ouvidoria.

O ouvidor-geral da Prefeitura de Belo Horizonte, Gus-
tavoNassif, falou sobre as habilidades, as atitudes, cuidados
e responsabilidades deumbomouvidor.“Ouvidoria é coad-
juvar. Mas não quer dizer que coadjuvante não recebe
Oscar”, brincou se referindo ao papel importante da ouvi-
doria emmediar a relação entre o cidadãoeopoder público.

Isabella Braum, especialista da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq), em exercício na Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), falou sobre o sistema E-Ouv,
uma plataforma gratuita para as ouvidorias que fazem
parte da rede nacional de ouvidorias. O sistema permite
que qualquer município e seus órgãos e entidades, da ad-
ministração direta e indireta, possam instituir seus canais
de recebimento, análise e resposta das manifestações de
usuários de serviços públicos.

As experiências exitosas e inovadoras dos municípios
de Contagem e Ouro Branco, na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, foram relatadas pelos ouvidores Rodrigo
Crivellari e Pedro Chaves, respectivamente.

Estavam presentes no evento: a procuradora-geral
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
(MPCMG), Elke Andrade; o deputado estadual Marquinho
Durval; a ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, Si-
mone Deoud; a ouvidora-adjunta do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais (TJMG), desembargadora Ju-
liana Campos; o presidente da Associação dos municí-
pios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, prefeito
Vitor Penido; a presidente da Associação Brasileira de ou-
vidorias em Minas Gerais, Vivian do Carmo; o superin-
tendente da Controladoria-Geral da União (CGU) em
Minas Gerais, Breno Barbosa; o ouvidor da Polícia Militar
de Minas Gerais (PMMG), Paulo Alkimim; e um represen-
tante da ouvidoria da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa), além de representantes de vários
municípios.

Conselheiro
Durval Ângelo

Ouvidor-Geral da União,
Valmir Gomes Dias

Coordenador daouvidoria do
TCEMG, Gustavo Terra Elias

Isabella Braum,
Controladoria-Geral da União

Ouvidor-geral da PBH,
GustavoNassif
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MEIO AMBIENTE

Desenvolvimento
com sustentabilidade

Karina Camargos Coutinho

OTribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) realizou no dia 1/10/2019, por meio de
sua Ouvidoria, o evento “Os órgãos de controle do Estado e a promoção da sustentabilidade am-
biental”. A mineração foi o tema principal e o conselheiro ouvidor do TCE, Durval Ângelo, de-
dicou o evento a todas as vítimas da tragédia de Brumadinho e seus familiares.

Segundo o coordenador da Ouvidoria do TCEMG, Gustavo Terra Elias, o evento
teve comoobjetivo“aprofundar reflexões sobre o papel decisivo do Estado em su-
perar o desafio de conciliar exploração econômica e sustentabilidade am-
biental, de forma que futuras gerações não fiquem privadas de poder
usufruir de maneira saudável dos recursos ambientais”. O seminário
teve o formato de “colóquio”e foi o segundo realizado esse ano
pela Ouvidoria com o tema da mineração, como parte do
Programa Ouvidoria Aproxima.�
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didas 361 outorgas de autorização de pesquisa em
Minas Gerais para as principais substâncias metálicas.
Os técnicos usaram dados do Anuário Mineral Brasileiro
de 2018.

Além disso, o levantamento apurou que o Estado ar-
recadou R$ 709.776.428,00 com a CFEM em 2017, o que
representa 47,30% do valor arrecadado no Brasil com
essa compensação financeira, e 31,5% da mão de obra
que trabalha no setor de exploração mineral atua em
Minas Gerais, a grande maioria na exploração de minério
de ferro. O técnico Douglas Emanuel alertou, porém, que
o recurso não é renovável e que é necessário repensar “o
momento da pós-extração do mineral”.

Ações desenvolvidas
O técnico doTCE de Minas disse que em 2013 foi feita

uma auditoria de conformidade para verificar o recebi-
mento e a devida aplicação dos recursos do CFEM. Em
2015 foi realizada uma auditoria operacional na ges-
tão estadual das atividades de extração do minério
de ferro. Em 2016, o Índice de Efetividade da Ges-
tão Municipal (IEGM) apurou a atuação da defesa
civil em comunidades próximas a barragens. O
IEGM é uma ferramenta que avalia o esforço do
gestor municipal em implantar os processos que
são necessários para fornecer mais e melhores
serviços públicos. No mesmo ano, foi realizada uma
auditoria operacional para verificar as políticas pú-
blicas municipais para mitigação dos impactos am-
bientais e diversificação das atividades econômicas nas
prefeituras de Barão de Cocais, Conceição do Mato Den-
tro, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Lima e São Gon-
çalo do Rio Abaixo.

Ao todo, nove analistas do TCE trabalham
no levantamento que em breve se tornará um
relatório, de acordo com Douglas.

Palestra de Leonardo Boff
O escritor e filósofo Leonardo Boff fez uma palestra

sobre o tema“Meio ambiente: desenvolvimento e susten-
tabilidade”. Boff é conhecido por defender o desenvolvi-
mento sustentável e a natureza. “Temos que ser solidários,
agir de tal maneira que as consequências de nossos atos
sejam benfazejas. O cuidado é o eixo estrutural de uma
nova civilização”, afirmou Boff. O escritor recebeu uma ho-
menagem do conselheiro ouvidor Durval Ângelo, que co-
locou umquadro do escritor em seu gabinete. “Espero que
o amor à Terra e à natureza possam estar representados
nesse quadro”, disse Leonardo Boff.

O conselheiro Durval Ângelo iniciou o evento re-
lembrando as vítimas do rompimento da barragem da
mina do córrego do Feijão em Brumadinho (região Me-
tropolitana). Durval lembrou que no dia 30 de setembro
foi encontrado o corpo do funcionário da empresa Vale
S.A., Luciano Almeida Rocha, “após oito meses e seis dias
de espera pelos seus familiares”. Essa foi a 250º vítima
oficial do ocorrido em Brumadinho. O conselheiro dedi-
cou o colóquio a todas as vítimas e familiares envolvi-
dos no rompimento da barragem. “Onde erramos? Onde
falhamos?”, indagou o conselheiro.

No encontro, foi apresentado o levantamento das
ações desenvolvidas pelo TCEMG na área da minera-
ção, de acordo com o que foi apurado nas manifesta-
ções apresentadas no primeiro colóquio sobre mi-
neração no dia 25 de abril desse ano. O analista de con-
trole externo do Tribunal, Douglas Emanuel Nasci-
mento, apresentou os números. O levantamento teve
como objetivo conhecer a estrutura, a organização e o
funcionamento dos controles e da gestão de risco da
atividade minerária.

De acordo com o estudo feito pelo TCEMG, o Estado
de Minas Gerais é responsável por mais de 60% da pro-
dução nacional na extração de minério de ferro, a subs-
tância metálica mais extraída no país. A atividade
mineradora está presente em mais de 250 municípios
mineiros e é bem maior (mais de 480) o número dos que
arrecadam recursos da Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Existem 351
barragens cadastradas na Agência Nacional de Minera-
ção (ANM), 40% delas feitas no método construtivo “a
montante”, como a que rompeu em Brumadinho.

Ainda de acordo com o levantamento da Corte de
Contas, Minas Gerais foi responsável por 47,19% (ou R$
41.743.623.704,00) da produção mineral comercializada
pelo Brasil em 2017, mesmo ano em que foram conce-

�
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ORIENTAÇÃO

Alda Clara

O Encontro Técnico do TCEMG
e os Municípios, edição de 2019,
que tem como tema deste ano O
fortalecimento das receitas e o apri-
moramento da gestão municipal já
percorreu cinco regiões de Minas. Os
eventos realizados nas cidades de
Belo Horizonte, Montes Claros, Para-
catu, Alfenas e Ipatinga capacitaram,
aproximadamente, 1.400 pessoas, vin-
das de 221 municípios. Em novembro,
Patrocínio e Juiz de Fora também vão re-
ceber o Encontro Técnico.

No primeiro evento realizado no in-
terior do Estado, a Rede Globo / Rede In-
terTV (afiliada no norte e leste de
Minas) repercutiu o Encontro
Técnico em Montes Claros, em
suas duas edições do MGTV do
dia 08/08/19. No MGTV 1ª edição,
o diretor-geral do TCEMG, Marconi
Braga, foi entrevistado, ao vivo, nos
estúdios do programa. Já na 2ª edi-
ção no noticiário local, foi exibida
uma reportagem sobre o evento rea-
lizado pelo tribunal, que este ano
tem foco em auxiliar os municípios a
melhorarem suas receitas próprias.

Encontro Técnico percorre
cinco cidades do Estado

BELO HORIZONT
E

MONTES CLA
ROS

PARACATU

ALFENAS

IPATINGA
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CONTROLE INTERNO

Sob a lente dos

especialistas
Márcio de Ávila Rodrigues

A atividade do controle interno dos órgãos públicos,
tão valorizada, cobrada e conferida pelos seus órgãos fis-
calizadores, foi o tema do II Seminário de Controle Interno,
realizado em agosto no auditório Vivaldi Moreira, do Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). O
evento foi aberto no dia 12 pelo presidente Mauri Torres,
que assim definiu a importância da atividade: “ela é es-
sencial para que ao final do mandato, o gestor municipal
possa sair com a consciência tranquila, sabendo que não
deixou problemas para trás”. O evento durou três dias e in-
formações essenciais para o funcionamento eficiente do
controle interno foram fornecidas por especialistas do pró-
prio tribunal ou outros especialmente convidados.

Um debate com perfil bem prático, ouvindo os princi-
pais interessados – os prefeitos – foi o formato escolhido
para a abertura dos trabalhos. O chefe de gabinete da pre-
sidência do TCEMG, Carlos Alberto Pavan, foi o mediador
do painel intitulado“Controle interno: suporte ou engessa-
mento da gestão”, comaparticipação dos prefeitos deOuro
Branco, Andradas, Nova Lima, Curvelo e Mar de Espanha.

Prefeitos
Oprefeito de Andradas, Rodrigo Aparecido Lopes, de-

fendeu o papel preventivo afirmando que “o controle in-
terno temumpapel de garantir que os erros deixemde ser
cometidos”. Maurílio Soares, o de Curvelo, explicou que,
sob seu ponto de vista, “o controle interno é 80 por cento
solução e 20 por cento engessamento da gestão”. Vitor Pe-
nido, de Nova Lima, mirou a interação e argumentou que
“hoje vivemos num país que vai punir quem não tem res-
ponsabilidade de administrar a coisa pública; não adianta
ter um bom controlador se não tiver um bom gestor”.

O prefeito de Mar de Espanha, Wellington Marcos Ro-
drigues, ponderou que a atuação do controlador pode ser
“cem por cento positiva na gestão municipal se a gente o
ver como um facilitador”. E Hélio Campos, de Ouro Branco,
disse que o controlador já foi um empecilho na gestão mu-
nicipal pois ele apontava os erros que já haviam sido con-
sumados.“Hoje, com o trabalho pedagógico doTCEMG, ele
atuade formapreventiva para queos erros não aconteçam”.

Projeto
A parte expositiva foi aberta por uma especialista dos

quadros do tribunal, Regina Lopes Assis, que pediu uma
reflexão do público: “o controle interno controla o gestor
ou controla para o gestor?”. Ela ressaltou que a atuação do
gestor tem um viés político e precisa ser complementada
com a atuação técnica. “O foco de atuação da unidade de
controle interno deve ter caráter orientador e preventivo,
além de auxiliar a gestão”, explicou.

Regina é a gerente do Projeto Sob Controle, um dos
pilares da gestão do presidente Mauri Torres, lançado em
agosto, com ações de valorização do controle interno e fo-
mento ao controle social. Outras informações foram acres-
centadas pelo analista doTCEMG ThiagoHenrique da Silva,
membro do grupo de estudos, que apresentou o diagnós-
tico feito a partir dos questionários respondidos pelas pre-
feituras e câmaras municipais.

A palestra seguinte foi apresentada pela controladora-
geral adjunta do Município de Belo Horizonte Cláudia de
Araújo Fusco, que é servidora licenciada doTCEMG e falou
sobre o Controle interno como aliado para uma gestão efi-
ciente. Ela analisou a importância do planejamento da ges-
tão pública e apresentou os projetos implementados na
prefeitura da capital.

Palestras
No segundo dia de evento (13/08), o controlador-geral

do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), Rodrigo Fontenelle,
o promotor de Justiça José Carlos Fernandes Júnior e os
analistas de controle externo (TCEMG) Pedro Henrique
Azevedo e Antônio José Rodrigues ministraram palestras
com temas que abordavam governança, controle interno,
transparência e controle social.

JulianaAschar, superintendentedaControladoria-Geral
do Estado de Minas Gerais (CGE), abriu a última manhã de
palestras com informações sobre o Plano de Integridade,
adotadopelo seuórgãodeorigem.Na sequência,MarcosRe-
sende, daControladoria-Regional daUniãoemMinasGerais,
falou sobre a execução da avaliação de controles internos.

O secretário-chefe da Consultoria Técnica do Tribunal
deContas doEstadodoMatoGrosso, Gabriel Liberato Lopes,
foi o último palestrante do evento. Ele analisou a gestão fi-
nanceira municipal, elegendo pontos importantes como;
ciclo orçamentário, programação financeira, execução das
receita e despesa orçamentárias. Gabriel enfatizou que a
atuação dos controles deveria ser preventiva, e não aposte-
riori, para evitar o desperdício e a corrupção.
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CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

Gestão democrática
Alda Clara e Lucas Borges

Entre suas diversas ações, oTribunal de Contas deMinas Gerais
valoriza a capacitação dos agentes públicos e o benefício do con-
trole para a sociedade. Seguindo estes preceitos, o TCEMG realizou,
em setembro, o II Encontro Mineiro de Conselheiros de Educação,
noAuditórioVivaldiMoreira.Oobjetivodoevento foi contribuir para
a formação desses atores e, assim, consolidar a gestão democrática
da educação. Mais de 350 pessoas, de 147 municípios mineiros, ti-
verampalestras sobre gestão democrática e financiamento da edu-
cação; as ações, programas e auditorias operacionais do TCEMG na
área; despesas com educação; e cases de sucesso no setor.

O presidente doTribunal, conselheiroMauri Torres, destacou a
importância dos investimentos na educação, sempre fortalecendo
os municípios. “Precisamos garantir que os recursos na educação
cresçam e sejam bem empregados. Fico feliz em ver tantos conse-
lheiros do interior aqui, pois acredito queo trabalhonaponta é fun-
damental. Os investimentos devem chegar até os municípios, e os
conselheiros exercem importante papel de controle social”.

CezarMiola, presidentedoComitêTécnicoda Educaçãodo Ins-
tituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e conselheiro do TCE/RS, palestrou
sobre a gestão democrática da educação, apresentou aos conse-
lheiros a ferramenta TC Educa e explanou sobre o programa “Edu-
cação que Faz a Diferença”, desenvolvido pelo IRB, que identifica
boas práticas em redes municipais no Ensino Fundamental. O rela-
tório final doprojeto deve ser divulgadono fimdeste ano,“para que
todos os municípios mirem-se nesses bons exemplos”, reiterou.

A importância da utilização correta do Fundo de Manutenção
eDesenvolvimentoda EducaçãoBásica (Fundeb) e a correlação com
o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educa-
ção (Siope) foi destacadanapalestra do chefe deoperacionalização
do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino (FNDE), Ulisses
Anacleto Pereira. “O Siope é um instrumento que vai dar transpa-
rência ao que está sendo investido na Educação. O Siope não con-
trola e nem fiscaliza,mas gera dadospara dar suporte à fiscalização”,
alertou, lembrando que o acesso é público e lá o cidadão encontra
informações sobre o quanto cada ente da federação investe em
educação. O sistema pode ser acessado pelo portal do FNDE
(https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope).

Ações doTCEMGna Educação
A diretora da Escola de Contas do TCEMG, Naila Mourthé, des-

tacou as ações, programas e projetos doTribunal na área da educa-
ção, como os programas Na Ponta do Lápis e Integrar, o Jogo do

Tributo, o Projeto Conhecer, e as auditorias operacionais em edu-
cação.“São ações de cunhopedagógico ede capacitação. Com isso,
o Tribunal exerce uma de suas principais funções: o benefício do
controle para a sociedade”.

O assessor doTCEMG, PauloVicente Guimarães Silva, apresen-
tou o aplicativo “Lupa de Minas”, que será lançado em breve pelo
Tribunal. O app permite que o cidadão acompanhe de perto a rea-
lidade financeira e contábil do município, e faça, ainda, compara-
ções com outras cidades de sua região e do estado. “O objetivo é
favorecer o acompanhamento das receitas e gastos em educação,
saúde, obras, convênios e em outras áreas essenciais à sociedade,
para que o cidadão possa exercer o controle social das políticas pú-
blicas”, afirmou Paulo.

As auditorias operacionais emeducação foramumdos pontos
altos do evento. O coordenador da área, Ryan Brwnner, mostrou
fotos feitas pela equipe do TCEMG que revelaram“o estado crítico”
de algumas escolas públicas visitadas. Banheiros inutilizados, fiação
elétrica exposta, carteiras quebradas, falta de equipamentos depre-
venção contra incêndio, quadras depredadas, todas comgravespro-
blemas estruturais. “As imagens foram levadas aos secretários de
educação, responsáveis pelas escolas e, antes mesmo do final da
auditoria operacional, mais de 70% dos problemas encontrados já
haviam sido resolvidos”, disse.

Rosely Costa é presidente doConselhoMunicipal de Educação
emViçosa, na Zona da Mata mineira. Satisfeita com as palestras, se
mostrou empolgada com as munições que recebeu para exercer o
papel de controle social na área da educação em sua cidade.“Esses
cursos que o Tribunal oferece são muito importantes. Nós precisa-
mos de subsídios e formações para quepossamos entender de fato
as prestações de contas feitas pelos gestores públicos. Assim, po-
demos cobrar a correta aplicação dos recursos”.

CezarMiola
Conselheiro do TCE/RS

Ulisses Anacleto Pereira
Chefe de operacionalização
do FNDE

PauloVicente
Assesso r do TCEMG

NailaMourthé
Diretora da Escola

de Contas do TCEMG

Mais de 350 pessoas,
de 147 municípios mineiros
participaramdo evento
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PREMIAÇÃO

Por mérito
AldaClara

A cerimônia que homenageia personalidades e institui-
ções que prestaram relevantes serviços ao Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) ou ao sistema de
controle da administração pública foi realizada no Auditório
Vivaldi Moreira do TCEMG, no dia 09 de setembro. O presi-
dente do órgão,MauriTorres, em seu discurso na cerimônia
de entrega do Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro
JoséMariaAlkmim, rememorouavidadopolíticomineiroque
dá nome ao evento. Segundo Mauri Torres, Alkmim foi “um
político equilibrado, sensato e que serviu a vários governos
doEstadoedaUnião. Ele trabalhou sempreemdefesadade-
mocracia edoequilíbrio edaboa convivência entre ospode-
res e a sociedade civil organizada”.

OgovernadorRomeuZema tambémdiscursounoevento
e fez um apelo público. “Preciso da ajuda de todos os conse-
lheiros para devolver aos mineiros os serviços de qualidade e
voltar a pagar o funcionalismo emdia. Necessitamos do apoio
e sugestões de todos os poderes. Como republicanos que
somos, temosquecolocarde ladoqualquercaprichoetocarno
que realmenteé importante, o resgatedeMinasGerais”.

O Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José
Maria Alkmim homenageou, na edição deste ano, o gover-
nador do Estado, Romeu Zema; o comandante do Primeiro
Distrito Naval, vice-almirante Flávio Augusto Viana Rocha, o

presidente do Tribunal de Contas do Es-
tado do Ceará, conselheiro Edilberto

Carlos Pontes Lima; o conselheiro
substitutodoTCEMGAdonias Fer-

nandes Monteiro; o desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais Marcos Henrique Caldeira Brant;
o advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa
de Paula Castro; o prefeito de Visconde do Rio Branco, Iran
Silva Couri; o ex-secretário de Estado de Governo de Minas
Gerais CustódioAntôniodeMattos; omajor daPolíciaMilitar
WilsonFabianoGonçalvesdaSilva; o advogadoRenatoCam-
posGaluppoeosempresáriosAfrânioCésar IrenoeAnivaldo
Venâncio Barbosa.

Amesadehonra foi compostapelas seguintes autorida-
des: presidente doTCEMG, Mauri Torres, governador Romeu
Zema;primeirovice-presidentedaAssembleia Legislativa, de-
putado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente
Agostinho Patrus; procurador-geral de Justiça de Minas Ge-
rais, Antônio Sérgio Tonet, defensor público-geral de Minas
Gerais,GérioPatrocínioSoares; procuradoradoMinistérioPú-
blico de Contas CristinaMelo, representando a procuradora-
geraldoMPC,ElkeAndradeSoares; comandantedo1ºDistrito
Naval, vice-almiranteFlávioAugustoVianaRocha; coronel Le-
nilsonCelestinodaSilva Junior, representandoocomandante
da4ªRegiãoMilitar, general doExércitoAltair JoséPolsin; de-
sembargador Maurício Soares, representando o presidente
doTRE-MG,desembargadorRogérioMedeirosGarcia Lima; e
presidente doTribunal de JustiçaMilitar deMinas Gerais, juiz
James Ferreira Santos.

O quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais execu-
tou oHinoNacional e outrasmúsicas
de fundo durante a entrega das
medalhas.




