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No controle

Qual o perfil do corpo técnico do TCEMG hoje e seus
pontos fortes e fracos?

A natureza das atividades e competências constitu-
cionais, conferidas aos tribunais de contas, exige um corpo
técnico multidisciplinar. A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da Administração
Pública, que é realizada sob aspectos da legalidade, legiti-
midade e economicidade, demanda conhecimentos espe-
cíficos nas áreas jurídica, contábil, econômica, de enge-
nharia e de administração pública. O corpo técnico do
TCEMG dispõe, atualmente, de profissionais de todas essas
áreas, com vasta experiência no controle das contas públi-
cas e familiaridade com as mais atuais normas de auditoria.
Trata-se de um grupo de servidores que está se habituando
a trabalhar com sistemas eletrônicos e sabendo tirar pro-
veito dos benefícios que a tecnologia pode trazer para sua
atuação. Um ponto negativo é o número significativo de
pessoas que cumpriram os requisitos para a aposentadoria
e que, diante da falta de renovação de nosso corpo técnico,
acarretada pela não realização de novos concursos públi-
cos, poderão deixar os quadros do TCEMG sem repassar
seus conhecimentos aos novos servidores.

Como fiscalizar bem diante das restrições de despesas
de pessoal sofridas por toda a Administração nestes
tempos de crise?

Não há como negar que o Tribunal sofre, atualmente,
com a escassez de servidores e a crise econômica enfrentada
pelo Brasil tem impacto direto nessa situação. É preciso

considerar, também, que fiscalizamos o maior estado brasileiro
em número de municípios, o que exige que aproveitemos da
forma mais eficiente possível nossos recursos humanos e ma-
teriais. Para tanto, é imprescindível que busquemos sempre
atuar de forma assertiva, trabalhando segundo critérios de ma-
terialidade, oportunidade, risco e relevância e que fortaleça-
mos a colaboração com outros órgãos de controle, como o
Ministério Público Estadual, o Poder Legislativo e, sobretudo,
os controles internos dos jurisdicionados.

Quais modificações foram necessárias nas equipes téc-
nicas com o surgimento do projeto “Na Ponta do Lápis”?

O projeto“Na Ponta do Lápis”é dividido em três gran-
des vertentes: a formação, a gestão e a fiscalização. A área
técnica exerce papel relevante em todas elas, já que, além
de ser a responsável direta pela realização das ações de fis-
calização, contribui com seus conhecimentos para a cria-
ção da ferramenta de gestão a ser disponibilizada aos
jurisdicionados e à sociedade e para a efetivação das ações
de capacitação previstas para o biênio. Deve-se ressaltar
que é a primeira vez, nos últimos anos, que o Tribunal opta
por priorizar uma função pública específica, o que tem ge-
rado grande motivação e envolvimento dos servidores na
busca pela obtenção de resultados mais tangíveis à socie-
dade. Além disso, essa priorização demanda uma maior in-
tegração entre as diretorias técnicas, com a troca de
informações e experiências para garantir a efetividade das
ações. Diante disso, as Diretorias de Municípios e de
Matérias Especiais estão realizando auditoria conjunta na

À frente da Unidade Técnica do TCEMG, o superintendente de Controle Ex-
terno precisa integrar as ações das diversas diretorias responsáveis pela fiscaliza-
ção dos órgãos e unidades do Estado e municípios mineiros.

Atualmente no cargo, Henrique de Paula Kleinsorge ajusta o “motor do con-
trole” contando com equipe multidisciplinar de alto desempenho e apoio de fer-
ramentas tecnológicas. O resultado tem sido um potente conjunto fiscalizador,
capaz de discernir entre o uso de medidas punitivas e pedagógicas, e sem pre-
juízo de atuação por motivos de distância ou complexidade de dados.

Para o futuro, Kleinsorge destaca a parceria com a sociedade na fiscalização da
execução das políticas públicas. Desde já, os analistas do Tribunal criam recursos
para que as pessoas comuns tenham acesso fácil a informações e possam exercer
o controle social efetivamente.

educação infantil, além de atuarem em parceria na defini-
ção das amostras de suas auditorias; as Diretorias do Es-
tado e de Municípios estão cooperando na delimitação do
escopo de auditorias em temas específicos relacionados
ao ensino, e o Suricato está fornecendo dados e informa-
ções estratégicas para subsidiar o planejamento das ações
de todas as demais diretorias técnicas.

Como funciona a priorização das fiscalizações?
A meu ver, a priorização de atividades pelo Tribunal de

Contas deve levar em conta, essencialmente, a relevância
e o impacto dos resultados gerados para a sociedade. A
aplicação de sanções quando apurados desvios é rele-
vante, mas o Tribunal deve exercer, também, um papel pe-
dagógico, orientando os gestores públicos na busca pela
concretização das políticas públicas essenciais.

E quais as principais ações desenvolvidas pelo TCEMG,
atualmente, para orientar os gestores públicos na con-
cretização das políticas públicas?

O Tribunal cumpre esse papel, por exemplo, quando a
Diretoria de Matérias Especiais realiza auditorias operacio-
nais, as quais objetivam aperfeiçoar a gestão pública, a par-
tir de uma análise da economicidade, eficiência, eficácia e
efetividade dos programas e atividades governamentais.
Essa preocupação também é visível nos esforços envidados
pela Diretoria de Municípios para realizar, nesse ano, audito-
rias nas receitas tributárias de alguns municípios, com o ob-
jetivo de auxiliá-los no incremento de sua arrecadação
própria e na consequente obtenção de recursos para imple-
mentação de políticas públicas. É importante mencionar,
ainda, o trabalho desenvolvido no âmbito da Diretoria do Es-
tado, relativo ao acompanhamento, no decorrer do exercí-
cio, da implementação das ações previstas nos principais
programas governamentais. Outras iniciativas com essa
mesma inspiração são a criação de um banco de preços, pelo
Suricato, que orientará a administração pública quanto à eco-
nomicidade de suas aquisições, e de um cadastro de agentes
públicos, pela Diretoria de Atos de Pessoal, que permitirá aos
jurisdicionados controlar a legalidade de suas admissões
quanto a aspectos relacionados à acumulação de cargos e à
observância do teto constitucional, por exemplo.

Como será a fiscalização no futuro e como o TCEMG
está se preparando para isso?

Não há como negar a importância das ferramentas de
Tecnologia da Informação no exercício do controle externo.
O desenvolvimento de sistemas e bancos de dados que
permitam o acompanhamento em tempo real das ativida-
des desenvolvidas pelos jurisdicionados, a implementação
definitiva do processo eletrônico e o desenvolvimento de

um setor de inteligência são ações que vêm sendo adota-
das pelo TCEMG para adequar-se aos novos tempos. Além
disso, a fiscalização do futuro pressupõe um maior envolvi-
mento da sociedade, por meio de um incremento do con-
trole social. Para isso, é preciso que as informações
disponibilizadas pelo Tribunal de Contas sejam mais aces-
síveis às pessoas. O TCEMG vem caminhando para viabili-
zar o alcance desse objetivo, por meio da abertura de
projeto voltado para a melhoria de seu portal na internet e
da adoção de uma política de dados abertos. O envolvi-
mento do cidadão no processo de controle das contas pú-
blicas é indispensável para torná-lo mais efetivo e para que
os tribunais de contas sejam definitivamente reconhecidos
como instituições indispensáveis na estrutura político-ad-
ministrativa da federação brasileira.

ENTREVISTA
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Na sala
de aula

Tribunal conversa com alunos da escola Zumbi
de Palmares sobre o poder da Educação

CAPA

Luiz Cláudio Mendes

A Escola Municipal Zumbi de Palmares é um choque de reali-
dade que escancara a falta de investimento na educação pública
do País. Localizada no Distrito Industrial, pertinho do aeroporto
de Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce, a instituição
de ensino atende à comunidade de baixa renda da cidade e fun-
ciona em um velho galpão adaptado ao ambiente escolar. A maio-
ria das salas de aula sequer possui porta. Alunos e professores
disputam os ensinamentos com o barulho que vem da quadra de
esportes, improvisada no ambiente ao lado. O calor e o abafa-
mento, mesmo no outono, completam o cenário.�

O Presidente Cláudio Terrão falou
para os alunos sobre como
o estudomudou sua vida
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Apesar da precariedade, agravada pela falta de verbas
direcionadas adequadamente para a educação, a equipe
conduzida pela diretora Maria Cristina batalha com amor e
afinco para educar os quase 650 alunos matriculados do
primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Lá, de
acordo com a diretora, muitos deles fazem suas únicas re-
feições: café da manhã, lanche, almoço e uma fruta. Entram
às sete e saem às três da tarde, boa parte para retornar a
uma realidade bem mais caótica do que aquela encon-
trada na escola.

É fato que os problemas estruturais da educação são
generalizados e muitas escolas do estado e do país têm
uma realidade mais sofrida do que a de Zumbi de Palma-
res, escolhida para ser a primeira escola de Minas a rece-
ber o Projeto Conhecer, direcionado ao projeto “Na Ponta
do Lápis”. Idealizado pelo presidente Cláudio Terrão, o “Na
Ponta do Lápis”visa fiscalizar a qualidade da educação nas
instituições de ensino mineiras.

O presidente, os servidores Pedro Henrique Maga-
lhães Azevedo, Naila Mourthé e Gustavo Terra Elias fala-
ram, no dia 08 de junho, para três turmas do nono ano
do ensino fundamental. A proposta foi mostrar aos

alunos a importância da educação e também incentivar a
formação cidadã. Em linguagem simples, eles explicaram
a constituição dos Poderes do Estado brasileiro e fizeram
uma breve introdução sobre o que é e o que faz um tri-
bunal de contas.

Cláudio Terrão entrou nas salas e contou para os jo-
vens e adolescentes um pouco da sua história de vida,
muito parecida com a de alguns que ali estavam. Terrão
falou sobre a sua infância repleta de dificuldades, da falta
de recursos para estudar e do árduo caminho que percor-
reu para chegar à posição que tem hoje. De engraxate e
vendedor de picolé na praia e nas ruas do Rio de Janeiro a
especialista em aviões e presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais. Ele enfatizou a importância dos
estudos para as realizações e para as verdadeiras mudan-
ças na vida.

O presidente disse ainda que o Tribunal de Contas vai
trabalhar para que as escolas tenham as condições que os
alunos merecem e convidou os jovens a não deixarem de
perseguir seus ideais. “Continuem estudando, não deixem
que as dificuldades os impeçam de realizar os seus so-
nhos” – concluiu.

Pedro HenriqueMagalhães Azevedo

Naila Mourthé

Nomesmo galpão funcionam a quadra de
esportes e as salas de aula da escola
Zumbi de Palmares, emGovernador Valadares

Gustavo Terra Elias

Naila Mourthé, Maria Cristina, Cláudio Terrão,
Pedro Henrique e Gustavo Terra�
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NA PONTA DO LÁPIS

Encontro nos vales
Terrão conclamou um trabalho de parceria entre oTribu-

nal de Contas, os gestores, os educadores e a sociedade mi-
neira. Neste sentido, ele anunciou o lançamento, em agosto,
de um aplicativo de celular, que irá auxiliar a rede escolar e
poderá ser usado tanto pelo gestor, quanto pelo cidadão
comum. Peloapp, alunos, professores e cidadãos poderão en-
viar ao TCE problemas que encontrarem nas escolas, desde a
parte estrutural do imóvel até a qualidade da merenda. Já o
gestor terá em mãos uma ferramenta que reúne diversas in-
formações sobre as escolas de seu município, a fim de tomar
as medidas necessárias para uma gestão adequada.

tários municipais de educação, diretores de escolas, pro-
fessores, alunos e servidores públicos, no auditório
do Campus II da Universidade Vale do Rio Doce – Univale,
em Governador Valadares.

Na abertura, o presidente do TCEMG, conselheiro Cláu-
dio Terrão, fez um convite para que todos possam sonhar
com uma educação de qualidade em Minas. “Vamos so-
nhar com uma política de governo e com uma educação
melhor porque cada um de nós é responsável por isso. De
nossa parte, o que faremos nesses encontros é comparti-
lhar conhecimentos”.

Luiz Cláudio Mendes

O Tribunal de Contas abriu caminho pelas estradas
de Minas para levar aos municípios das regiões dos vales
dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha o projeto “Na
Ponta do Lápis”, que tem o objetivo de avaliar a quali-
dade da educação nas escolas públicas municipais e es-
taduais. O projeto, que integra o “Encontro Técnico
TCEMG e os municípios: o papel do Tribunal de Contas
no Controle da Educação”, foi apresentado, no dia 08 de
junho, aos 330 participantes, entre eles, prefeitos, secre-

CláudioTerrão, porém, ressaltou o papel fiscalizador do
TCE.“No momento oportuno nós vamos cobrar, nesses pró-
ximos dois anos, com muita intensidade, uma gestão pú-
blica de qualidade na educação. Ou seja, no mínimo, as
metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE
e pelos planos municipal e estadual”– alertou.

O presidente explicou, ainda, que oTribunal propõe, na
sua gestão, uma fiscalização diferente na análise da aplica-
ção do índice mínimo constitucional. O objetivo é aferir se os
gastos estão resultando numa melhoria efetiva do ensino e
do aprendizado.�

Pico da Ibituruna, emGovernador Valadares,
Vale do Rio Doce, cidade onde ocorreu o

Encontro Técnico “O TCEMG e osMunicípios”

Foto ilustrativa
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estaduais de Educação. Ele também lecionou, no dia an-
terior, a disciplina “Projeto Aplicado II: licitações e contra-
tos administrativos com mapeamento de oportunidades
para o desenvolvimento local”para os alunos do curso de
pós-graduação da Escola de Contas e Capacitação Profes-
sor Pedro Aleixo do TCEMG, inscritos na modalidade En-
sino à Distância (EAD).

Outros servidores do Tribunal de Contas também fi-
zeram palestras durante o dia. O analista de Controle Ex-
terno do TCEMG, Marcelo Trivelatto, falou sobre “O
controle da qualidade da Educação (auditorias operacio-
nais) - Meta 7 do PNE”; o também analista de Controle Ex-
terno, Paulo Vicente Guimarães, explicou sobre a
“Captação de recursos na Educação”; o coordenador de
Capacitação da Escola de Contas do TCEMG, Henrique Qui-
tes, discorreu sobre o tema das parcerias com organiza-

Samuel Dutra Júnior, que representou a Associação Mi-
neira de Municípios – AMM, também agradeceu a parce-
ria com o Tribunal de Contas para que todos“possam fazer
uma gestão pública com mais ética e moral, e trazer mais
resultados para a sociedade”.

Ainda pela manhã, a assessora da Presidência do
TCEMG, Naila Mourthè, explicou o projeto “Na Ponta do
Lápis”, que ela coordena, detalhando as ações que já foram
realizadas e as que ainda serão desenvolvidas. Naila falou
também sobre o Plano Nacional de Educação e disse que
“estudá-lo é um dever de casa para educadores e gesto-
res da área”.

Outro assessor da Presidência do TCEMG, Pedro Hen-
rique Magalhães Azevedo, fez uma palestra sobre“Análise
de Políticas Públicas de Educação”. No fim da tarde,
Pedro Henrique falou para os conselheiros municipais e

O secretário de Educação de Governador Valadares,
José Geraldo Prata, destacou a ação pedagógica e a par-
ceria com o Tribunal de Contas. “O cidadão do futuro pas-
sará por uma escola que nasce a partir do momento em
que vocês nos ensinam como fazer a gestão correta des-
ses recursos” – agradeceu.

A reitora da Univale, professora Lisandra Rocha, disse
que receber o evento era motivo de orgulho para a insti-
tuição. Ela salientou que o tema do encontro é atual e ali-
nhado com as necessidades do país neste momento de
extrema fragilidade política. “A aplicação dos recursos pú-
blicos, sobretudo na Educação, é um dos maiores investi-
mentos que podemos empreender para as novas e futuras
gerações”.

O prefeito de Engenheiro Caldas e vice-presidente da
Associação dos Municípios de Médio Rio Doce - Ardoce,

ções da sociedade civil e o coordenador da 4ª Coordena-
doria de Fiscalização Estadual, Gustavo Terra Elias, encer-
rou o ciclo de palestras do dia falando sobre a gestão
financeira das caixas escolares.

No dia seguinte, a coordenadora de Fiscalização de
Editais de Licitação, Érica Apgaua, falou sobre as compras
públicas sustentáveis e a coordenadora de Desenvolvi-
mento da Fiscalização de Atos de Pessoal, Ornella Maria
Luisa, fez palestra sobre os aspectos jurídicos da gestão
de pessoal dos profissionais da Educação no Plano Nacio-
nal de Educação (PNE).

A Ouvidoria do TCEMG montou um estande para tirar
dúvidas sobre a Lei das Micro e Pequenas Empresas. A
coordenadora Patrícia Cortez prestou informações sobre o
funcionamento da Ouvidoria e sobre como fazer uma de-
núncia ao TCEMG.

“O cidadão do futuro
passará por uma
escola que nasce a
partir domomento
em que vocês nos
ensinam como fazer
a gestão correta
desses recursos”.

José Geraldo Prata
Secretário de
Educação de
Governador

Valadares

“Estudar o Plano
Nacional de

Educação é um
dever de casa para

educadores e
gestores da área”.

Naila Mourthè
Idealizadora do

projeto
“Na Ponta
do Lápis”

“A aplicação dos
recursos públicos,
sobretudo na
Educação, é um
dosmaiores
investimentos
que podemos em-
preender para
as novas e futuras
gerações”.

Lisandra Rocha
Reitora da Univale

O assessor da
Presidência
do TCEMG,

Pedro Henrique
Magalhães
Azevedo, fez
uma palestra
sobre “Análise

de Políticas Públicas
de Educação”.

�

O Presidente Cláudio Terrão
abriu o Encontro Técnico

emGovernador Valadares

Mais de 300 pessoas
participaram do Encontro Técnico
no auditório da Univale
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1 - Rio Preto
2 - Coração de Jesus
3 - Caraí
4 - Mata Verde
5 - Rio Acima
6 - Campos Altos
7 - Capitão Enéas
8 - Matias Cardoso
9 - Itaobim
10 - Jaguaraçu
11 - Almenara
12 - Alpercata
13 - Carangola
14 - Francisco Sá
15 - Leopoldina
16 - Novo Cruzeiro
17 - Abaeté
18 - Cataguases
19 - Ibiracatu
20 - Itambacuri
21 - Juvenília
22 - Simonésia
23 - Felixlândia
24 - Itamarati de Minas
25 - Matozinhos

26 - Orizânia
27 - Santa Bárbara do MonteVerde
28 - Santana de Pirapama
29 - Bicas
30 - Cajuri
31 - Centralina
32 - Itacarambi
33 - Manga
34 - Santa Rita de Jacutinga
35 - São João da Ponte
36 - Taquaraçu de Minas
37 - Camanducaia
38 - Chiador
39 - Crisólita
40 - Engenheiro Caldas
41 - Lajinha
42 - Rubim
43 - Sabará
44 - Santo Antônio do Retiro
45 - São João das Missões
46 - Viçosa
47 - Conceição do Mato Dentro
48 - Divisa Alegre
49 - Janaúba
50 - Joaquim Felício

51 - Paraguaçu
52 - Pompéu
53 - Prudente de Morais
54 - Ribeirão das Neves
55 - São Francisco de Paula
56 - São Sebastião do Anta
57 - Tarumirim
58 - Bocaiúva
59 - Governador Valadares
60 - Guaranésia
61 - Juiz de Fora
62 - Monjolos
63 - Monte Alegre de Minas
64 - Morada Nova de Minas
65 - Nanuque
66 - Patis
67 - São Joaquim de Bicas
68 - Simão Pereira
69 - Urucuia
70 - Cabeceira Grande
71 - Confins
72 - Esmeraldas
73 - Japonvar
74 - Jordânia
75 - Martinho Campos

76 - Nova Lima
77 - Periquito
78 - Rio Casca
79 - Santana do Deserto
80 - Santana do Riacho
81 - Augusto de Lima
82 - Belo Oriente
83 - Carlos Chagas
84 - Chácara
85 - Cristiano Otoni
86 - Diamantina
87 - Ibirité
88 - João Monlevade
89 - Lontra
90 - Montalvânia
91 - Morro da Garça
92 - Ouro Preto
93 - Pequeri
94 - Rio Pardo de Minas
95 - São Francisco de Sales
96 - São Sebastião do Oeste
97 - Sete Lagoas
98 - Unaí

1 - Aracitaba
2 - Jampruca
3 - Carangola
4 - Capitão Enéas
5 - Itambacuri
6 - Joaquim Felício
7 - Juvenília
8 - Nanuque
9 - Oratórios
10 - Tabuleiro
11 - Ibiracatu
12 - Januária
13 - Jequitinhonha
14 - Manga
15 - Santa Cruz de Minas
16 - Simão Pereira
17 - Almenara
18 - Campanário
19 - Campo Florido
20 - Joaíma
21 - Lassance
22 - São João das Missões
23 - Conquista
24 - Jeceaba
25 - Juiz de Fora
26 - Mesquita
27 - Mirabela
28 - Padre Carvalho
29 - Santa Bárbara do MonteVerde
30 - Santo Antônio do Jacinto
31 - Arantina
32 - Cachoeira da Prata
33 - Crisólita
34 - Jacinto
35 - Mar de Espanha

36 - Matias Cardoso
37 - Matipó
38 - Padre Paraíso
39 - Periquito
40 - Rochedo de Minas
41 - Santo Antônio do Itambé
42 - São José da Safira
43 - Delta
44 - Josenópolis
45 - Malacacheta
46 - Matias Barbosa
47 - Montezuma
48 - Palmópolis
49 - Piedade de Ponte Nova
50 - Pirajuba
51 - Prata
52 - Salto da Divisa
53 - São Francisco de Sales
54 - Senador Cortes
55 - Taparuba
56 - União de Minas
57 - Veríssimo
58 - Araçuaí
59 - Bocaiúva
60 - Cabeceira Grande
61 - Conceição do Mato Dentro
62 - Dores de Guanhães
63 - Esmeraldas
64 - Fama
65 - Formoso
66 - Francisco Dumont
67 - Ibiraci
68 - Itaipé
69 - Jaíba
70 - Lagoa dos Patos

71 - Mamonas
72 - Nova Belém
73 - Novo Cruzeiro
74 - Patrocínio do Muriaé
75 - Pedra Azul
76 - Sabinópolis
77 - São Francisco
78 - Umburatiba
79 - Águas Vermelhas
80 - Araporã
81 - Augusto de Lima
82 - Buritizeiro
83 - Campos Altos
84 - Caputira
85 - Cataguases
86 - Cuparaque
87 - Divino das Laranjeiras
88 - Elói Mendes
89 - Felixlândia
90 - Frei Inocêncio
91 - Governador Valadares
92 - Ibiaí
93 - Medina
94 - Novo Oriente de Minas
95 - Pintópolis
96 - Poté
97 - Rio Casca
98 - Rubim
99 - Santana de Pirapama
100 - Simonésia
101 - Taquaraçu de Minas
102 - Ubaí
103 - Urucânia
104 - Urucuia
105 - Mathias Lobato

106 - Barão de Monte Alto
107 - Berizal
108 - Bias Fortes
109 - Bom Jardim de Minas
110 - Cajuri
111 - Camanducaia
112 - Carrancas
113 - Chalé
114 - Comercinho
115 - Conceição do Rio Verde
116 - Divisa Alegre
117 - Felisburgo
118 - Funilândia
119 - Goiabeira
120 - Guarará
121 - Itacarambi
122 - Jaboticatubas
123 - Manhumirim
124 - Marilac
125 - Minduri
126 - Nacip Raydan
127 - Paulistas
128 - Pedrinópolis
129 - Pescador
130 - Ponto Chique
131 - Ponto dos Volantes
132 - Prudente de Morais
133 - Ribeirão das Neves
134 - Santana do Deserto
135 - São Geraldo do Baixio
136 - Senhora do Porto
137 - Sericita
138 - Tumiritinga

EDUCAÇÃO

A crise do Ideb
João Cerqueira

A pouco conhecida Aracitaba, cidade com 2 mil habitantes, distante 227 quilômetros
(km) de Belo Horizonte, registrou o pior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) 2015, entre os municípios de Minas Gerais. O índice apresentado nos primeiros anos
do ensino fundamental das escolas públicas foi de 4,2, enquanto a média estadual foi de
6,1. Outros 36 municípios, pela precariedade, nem conseguiram compor um indicador.

O fracasso no Ideb não é algo que se pode varrer para debaixo do tapete. Ele signi-
fica que as crianças que recebem o serviço público de ensino tiveram baixo desempenho
na Prova Brasil. A avaliação privilegia a leitura em Língua Portuguesa e a resolução de pro-
blemas matemáticos. O teste mais recente foi aplicado, em 2015, aos alunos do quinto e
do nono anos.

O preocupante é que Aracitaba não é uma exceção no Estado. O baixo Ideb foi ob-
servado em 138 cidades, nos anos iniciais do ensino fundamental, e, em 98, nos anos fi-
nais. Em todas elas o índice apurado ficou menor que a média nacional. No Brasil, o Ideb
2015 é de 5,5 nos anos iniciais; 4,5, nos finais; e 3,7 no ensino médio.

A evidente ineficiência das políticas públi-
cas de educação nestes municípios levou o Tri-
bunal de Contas do Estado (TCEMG) a
formalizar recomendação aos prefeitos, em
maio deste ano, apontando uma estratégia do
Plano Nacional de Educação (PNE) para rever-
ter a situação.

A Estratégia 7.6 do PNE prevê a realização
de acordos entre os entes federados para ofe-
recer assistência técnica-financeira aos siste-
mas de ensino mais vulneráveis. Desta forma, a
Corte de Contas indicou aos chefes do execu-
tivo municipal, antes mesmo de apreciar seus balanços, que já devem buscar ajuda no
Estado e na União.

Ao todo, são 36 estratégias previstas para se alcançar a Meta 7, intimamente ligada
ao Ideb. Ela prevê o fomento da qualidade da educação básica, com melhorias no fluxo
escolar e de aprendizagem, com o consequente aumento da média nacional do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica.

O portal Observatório do PNE afirma que a Meta 7 “se refere de forma mais direta à
qualidade da educação”, quando comparada com as demais. Com marcos intermediários
em 2015, 2017, 2019, ela pretende elevar – até 2021 – a média do Ideb no Brasil para 6,0
nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5, nos anos finais do fundamental; e 5,2, no
ensino médio.

No mesmo mês, o Tribunal de Contas recomendou ao governador do Estado e aos
853 prefeitos que elaborem peças orçamentárias compatíveis com o PNE e os demais pla-
nos de educação de suas esferas, garantindo, assim, recursos para o desenvolvimento da
educação. As recomendações fazem parte das ações do projeto“Na Ponta do Lápis”, pelo
qual o TCEMG prioriza o controle das políticas educacionais.

Municípios com baixo Ideb que receberam recomendação do TCEMG
ENSINOFUNDAMENTALREGULAR–ANOSINICIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR – ANOS FINAIS
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VISITAÇÃO

Portas abertas
O Projeto Conhecer levou ao TCEMG, nos meses de abril e maio, alunos dos cursos

de Direito da Una Betim, Análise de Dados da PUC Minas, Ciências Contábeis do Centro
Universitário Uni-BH e Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Eles foram apre-
sentados às dependências e atividades do Órgão de Controle Externo. Além da visita-
ção, o Conhecer se prepara para realizar a recepção de professores e visitas às escolas.

Na noite do dia 26 de abril de 2017, o programa Ponto de
Expressão, que promove debates sobre temas atuais, foi reto-
mado no Tribunal de Contas de Minas Gerais. A“Educação no
Brasil: do direito à educação básica à reforma do ensino médio”
foi discutida no primeiro evento do ano. Participaram da roda
de debates os professores Janayna Alves Brejo, Wander Au-
gusto Silva e Marcos Matozinhos Munhós. A abertura foi feita
pela diretora da Escola de Contas, Silvia Costa Pinto Ribeiro de
Araújo, e a mediadora do evento foi a coordenadora do Pro-
jeto“Na Ponta do Lápis”, Naila Garcia Mourthé. A procuradora
do Ministério Público junto aoTCEMG, Cristina Andrade Melo,
esteve presente ao debate.

Janayna, professora da Universidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG), foi a primeira a se apresentar. Ela citou dados
que indicam que a falta de investimento na educação infantil
traz reflexos no desempenho dos alunos no ensino médio. A
professora fez referência ao Programa Internacional de Ava-
liação de Alunos (Pisa), que demonstrou as deficiências edu-
cacionais brasileiras. Para Janayna, a legislação é fundamental
para a garantia dos direitos. “Sem legislação não se faz polí-
tica. A gente só pode lutar pelos nossos direitos a partir da le-
gislação”, afirmou a docente.

Wander Augusto, também professor da UEMG, falou da
importância do ensino médio e o definiu como“ponte”que liga
o ensino fundamental à universidade ou à responsabilidade do
trabalho. Ele fez um alerta sobre a evasão escolar no ensino
médio, indicando os dados estatísticos entre a população de
jovens no Brasil e o número de matriculados no ensino médio,
hoje em torno de 8 milhões de alunos.“A população entre 15 e
19 anos, no Brasil, gira em torno de 17 milhões de pessoas.
Onde estão estes outros 8 milhões de jovens?”, perguntou. Se-
gundo ele, a reforma do ensino médio já se fazia necessária“há
tempos”, porém a forma estabelecida vai realçar a exclusão aca-
dêmica entre classes menos favorecidas.

Marcos Munhós, outro professor da UEMG, defendeu que
existem pontos positivos na reforma do ensino médio. Disse
que toda mudança é importante, principalmente quando se
trata do percurso histórico educacional no país. Ele afirmou
que o investimento em educação pública é ponto muito sério
e preocupante.

Previdência Social
A Previdência Social também foi tema de discussão do

Ponto de Expressão. O Auditório Vivaldi Moreira, na sede do
TCEMG, foi palco de um debate sobre a PEC 287/2016, que
tem a finalidade de realizar uma reforma na Previdência do

país. Participaram Fernando Ferreira Calazans, advogado e
mestre em Administração Pública; Roberto de Carvalho San-
tos, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários; e Mar-
cília Metzker, advogada e professora da Pontifícia Universidade
Católica de MG. O coordenador de Fiscalização do Estado Gus-
tavo Terra Elias, servidor do TCE, foi o mediador da discussão.

Roberto de Carvalho foi o primeiro a fazer suas conside-
rações sobre a reforma da Previdência. Ele questionou o con-
ceito de déficit usado pelo governo federal. Segundo ele, para
cumprir a Lei de Custeio da Previdência (Lei 8.212/91), a União
deveria aportar recursos na seguridade social.“Porém, quando
ela faz esse aporte, contabiliza como déficit. Nos outros paí-
ses, que foram referência para estabelecer a idade de aposen-
tadoria na PEC, isso se chama contribuição governamental, só
aqui no Brasil isso se chama déficit.”Ele também defendeu que
neste momento econômico não é adequado realizar a reforma
da Previdência.

Já Fernando Calazans admitiu a necessidade de uma re-
forma na Previdência para corrigir algumas discrepâncias e
lembrou que a Previdência, conceitualmente, é uma política
pública de caráter obrigatório e contributivo que visa assegu-
rar renda a quem não possui capacidade laboral, ou seja, ga-
rante renda para quem não tem capacidade de trabalho e visa
assegurar o benefício para quem dependa economicamente
do segurado. Para Fernando, a proposta, apresentada pela
União e discutida e rebatida pelas entidades da sociedade civil,
não enfrenta a questão do equilíbrio atuarial; enfrenta apenas
a questão do equilíbrio financeiro.

A professora Marcília defendeu a necessidade de uma re-
forma na Previdência com a garantia de regras de transição
para aqueles que têm expectativas de direito.“Deveriam cons-
truir uma regra respeitando o que já foi acordado antes.”

DEBATE

Amediadora do evento foi a coordenadora do
Projeto Na Ponta do Lápis do TCEMG, Naila Garcia Mourthé

Ponto de Expressão discute a reforma
do Ensino Médio e da Previdência

“Esta visita é bem positiva para
estes alunos, principalmente

por causa da profissão deles
(contadores). Durante o curso,
eles têm poucas oportunidades
para a discussão da área

pública.”
Rogério Teixeira

Professor de Ciências Contábeis,
Centro Universitário de Belo Horizonte

(Uni-BH), na quarta visita ao TCE mineiro.

“Eu achava que o Tribunal de
Contas era mais afastado da

sociedade. Depois da palestra,
percebi que existem ações
de capacitação e sistemas

informatizados que o
aproximam da sociedade.

Vejo que tem uma preocupação
maior com esta interação. ”

Carla Rodrigues
34 anos - Estudante de Direito, Newton Paiva

“Embora eu more perto, eu nunca havia
entrado aqui no Tribunal e não sabia

desta estrutura e nem como
funcionava. Esta visita, para
nós que somos do curso de
Direito, é algo motivacional,

não só no aspecto acadêmico,
mas também social, para

vermos como funciona
aquilo que nós pagamos. ”

Miqueias Máximo
21 anos - Estudante de Direito, Newton Paiva

“É diferente do
que a gente vê
na televisão. ”

Kewen Rodrigues
21 anos - Estudante de Direito,

Una Betim

“Muito legal conhecer o
Tribunal de Contas! Eu não tinha
conhecimento de muita coisa e

está sendo importante conhecer
de perto o Tribunal, e não só

simplesmente ouvir falar. ”
Gláucia Cecília

25 anos - Estudante de Ciências
Contábeis, Centro Universitário de

Belo Horizonte (Uni-BH)

“Fiz o contato com o Tribunal de Contas
e estou sendo muito bem atendida

por toda a equipe. A palestra
proferida pelo assessor Pedro
Henrique teve a profundidade
que uma cadeira de Administração

Pública não oferece. As ações e a
atuação do Tribunal de Contas, por

exemplo, são assuntos que eu ainda
não havia abordado em sala de aula.”

Mara Freitas
Professora de Administração Pública do Instituto
Federal Sudeste de Minas Gerais – campus Barbacena



DECISÕES DO PLENO

É preciso licitar
Em resposta a uma consulta formulada pela Associa-

ção dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí (Am-
basp), o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) negou a possibilidade de contratação de serviços
de advocacia, na modalidade inexigibilidade de licitação,
para representar os interesses dos prefeitos, associados da
entidade, na Capital Federal. O parecer, de relatoria do con-
selheiro Cláudio Terrão – atual presidente da Corte de Con-
tas –, foi aprovado pelos demais conselheiros do TCEMG na
sessão plenária de 5 de abril (Processo nº 887769).

O relator explicou que a participação da associação
como contratante do profissional que vai prestar serviços a
associados fere o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94),
pois “uma pessoa não pode outorgar mandato para ser
exercido em nome de outra”. A Ambasp, apesar de ter sido
criada nos moldes da legislação civil, tem o objetivo de con-
gregar as prefeituras, que são entes públicos. Na consulta,
a associação informou que a contratação teria como obje-
tivo atender às suas demandas e às dos municípios asso-
ciados por serviços de advocacia administrativa e judicial,
em Brasília, perante órgãos da Administração Federal, Con-
gresso Nacional, Tribunais Superiores e TCU.

Nas justificativas do seu parecer, o conselheiro Cláudio
Terrão acrescentou que o objetivo da Ambasp não é pres-
tar serviços advocatícios. Segundo ele, existem instrumen-
tos legais mais apropriados a associações de entes públicos

com o objetivo de compartilhar serviços, como convênios,
consórcios intermunicipais e até como membros de em sis-
tema de registro de preço.

O parecer também destacou que a associação precisa
respeitar a Lei de Licitações e que “mesmo a contratação
destinada a atender exclusivamente às demandas da con-
sulente deve submeter-se às normas do Direito Adminis-
trativo. As associações de municípios, como entidades sem
fins lucrativos, não desenvolvem atividade econômica,
sendo mantidas por meio de repasses de recursos prove-
nientes dos orçamentos de seus associados. Sendo assim, é
irrelevante que a consulente tenha sido instituída como
pessoa jurídica de direito privado, já que o seu quadro ins-
titucional é composto por pessoas jurídicas de direito pú-
blico e os recursos utilizados para custear o contrato
também provêm dos cofres públicos”.

O parecer ainda realçou o entendimento do Tribunal
quanto “à singularidade do serviço”, que demanda a contra-
tação de um profissional mais qualificado – ou notório espe-
cialista – para atender a uma necessidade não habitual da
Administração.“É evidente que os serviços contínuos, espe-
cificados de forma genérica, tais como assessorias e consul-
torias, prestados por demanda da Administração ao longo
do exercício financeiro, não podem ser contratados por ine-
xigibilidade, pois não se pode atribuir singularidade a um ser-
viço que não tenha sido individualizado no contrato”.

Multa aos atrasados
Em 2008, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais apro-

vou a atual Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Em seu ar-
tigo 85, os legisladores mineiros autorizaram o órgão
fiscalizador a aplicar multas aos agentes políticos que co-
meteram atos ilegais ou não cumpriram os prazos determi-
nados para entrega de documentos essenciais à tarefa de
fiscalização do dinheiro público.

O TCE cumpre essa obrigação legal e regularmente
multa os agentes políticos que se enquadram na determi-
nação. O atraso na entrega dos documentos criados pela Lei
de Responsabilidade Fiscal (Relatório Resumido da Execu-
ção Orçamentária – RREO e o Relatório de Gestão Fiscal-RGF
são os mais importantes e mais frequentes) é responsável
pela maior parte das punições. A multa é sempre pessoal e
não pode ser paga com dinheiro público.

O maior conjunto de multas recentes aconteceu na ses-
são de Pleno do dia 17 de maio. Oitenta e dois prefeitos mi-
neiros vão ter que pagar cinco mil reais pelo não
encaminhamento ao Tribunal de informações mensais de-
terminadas pela Instrução Normativa nº 10/11. Na proposta
do seu parecer, o presidente Cláudio Terrão explicou que“a
falta do envio das informações impossibilita a consolidação
das contas”.Todas as informações são referentes ao exercício
de 2016.

Uma semana antes, a Primeira Câmara do TCEMG apli-
cou multa de dois mil reais a 11 prefeitos mineiros por des-

cumprimento do prazo de entrega de documentos contá-
beis exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A de-
cisão foi tomada em sessão ordinária, realizada sob a
presidência do conselheiro Mauri Torres, que também foi o
relator dos processos, classificados como“assunto adminis-
trativo”. O relator explicou que os municípios não cumpri-
ram o prazo estabelecido no § 3º do art. 8º da Instrução
Normativa nº 12/2008 para o envio do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária – RREO – e do Comparativo das
Metas Bimestrais de Arrecadação.

Na mesma sessão, os membros da Primeira Câmara apli-
caram ao gestor da Instituto de Seguridade Social Munici-
pal de Onça do Pitangui, em 2011, multa de R$ 6,5 mil por
quatro irregularidades, inclusive por“gastos com taxa de ad-
ministração de 3,10%, ultrapassando o limite de 2% estabe-
lecido no inciso VIII do art. 6º da Lei federal 9.717/98”. Um
pouco maior foi a multa aplicada a um ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Montalvânia, por irregularidades encon-
tradas num processo licitatório destinado à contratação de
um advogado. Ele terá que pagar sete mil reais.

Ainda por causa de documentos da LRF, dez presiden-
tes de câmaras municipais do Estado também foram atingi-
dos pelo mesmo tipo de penalidade. A mesma Câmara do
TCE multou presidentes de Legislativo Municipal em 2016
em dois mil reais pelo não envio do Relatório de Gestão Fis-
cal (RGF) do segundo quadrimestre dentro do prazo legal.
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O relator do processo concluiu: “considerando que
restou demonstrado nos autos a execução parcial do
Convênio firmado entre o Município de Uberaba e a en-
tidade Crescer – Central de Creches Comunitárias, voto
pela irregularidade das contas, e determino à responsá-
vel, Mariângela Terra Branco Camargos, presidente da
Crescer à época, para que promova a restituição do dano
ao município de Uberaba, no valor histórico de R$
43.951,15, a ser devidamente corrigido até a data do re-
colhimento”. Também foi intimado o atual presidente da
Crescer de Uberaba-MG sobre esta decisão e da obriga-
toriedade de a instituição proceder à devolução dos ren-
dimentos de eventuais saldos e aplicações financeiras do
recurso que recebera através do convênio celebrado com
o Município de Uberaba em 2005.

Outra entidade que terá que devolver dinheiro por
contas irregulares é a Associação Nacional de Assistên-
cia Judiciária – Rede SOS Racismo, sediada em Belo Ho-
rizonte. Por não apresentar todos os documentos
necessários para prestação de contas, não comprovar

despesas e, também, por pagar irregularmente taxas
bancárias e da Contribuição Provisória sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF) - que gerou prejuízo ao erário –
o Tribunal está cobrando o valor de R$ 4.913,97 devida-
mente atualizado e acrescido de juros legais. O valor foi
imputado ao advogado-chefe da associação, José Antô-
nio Carlos Pimenta, em decisão tomada pela Segunda
Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais, na ses-
são do dia 11 de maio de 2017, que julgou irregulares as
contas do Convênio 1806/2006.

O convênio assinado entre a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes (Sedese) e a Rede
SOS Racismo tinha o objetivo de repassar recursos fi-
nanceiros para garantir a continuidade do Programa Nú-
cleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos
(NAVCV), que assegura orientação jurídica e atendi-
mento psicossocial a vítimas de homicídios e outros cri-
mes, como latrocínio, tortura e abuso sexual. O
conselheiro substituto Licurgo Mourão foi o relator da
Tomada de Contas Especial (processo nº 886.316).

Karina Coutinho

Embora não sejam integrantes do governo, as Organizações não Governa-
mentais (ONGs) estão, cada vez mais, prestando serviços que deveriam ser ga-
rantidos pelo Estado ao cidadão. Porém, nem por isso as contas de convênios
assinados pela administração pública com fundações ou associações filantrópi-
cas devem ficar sem a fiscalização dos órgãos de controle. Afinal de contas, os re-
cursos financeiros vêm dos cofres públicos.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) de-
terminou que duas entidades e a gestora de uma delas devolvessem di-

nheiro ao erário. Uma das entidades foi a Crescer - Central de
Creches Comunitárias, de Uberaba (Triângulo Mineiro). Em um
convênio firmado com a prefeitura de Uberaba, a Crescer rece-
beu recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Fumdicau) para realizar reformas em
oito creches comunitárias, adquirir e instalar aquecedores solares

em 23 instituições de atendimento a crianças e adolescentes, ela-
borar plantas arquitetônicas e também ceder um estagiário da área

de administração às creches comunitárias.
Entretanto, pela execução incompleta do convênio celebrado em

2005 e por irregularidades no planejamento das ações, a Crescer terá que
devolver mais de 43 mil reais aos cofres públicos de Uberaba. A decisão
partiu da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-

rais (TCEMG) que julgou irregular, na sessão do dia 4 de abril de 2017,
a prestação de contas do convênio.

De acordo com o plano de trabalho do convênio e a Lei
Municipal nº 9.857/2005, seriam beneficiadas com as refor-
mas oito creches, porém apenas três delas (Creche Comuni-
tária Cássio Resende; Pequena Casa de Maria e Lar da Criança
Feliz) tiveram obras realizadas e os aquecedores solares, ape-
sar de adquiridos, acabaram se estragando por falta de ins-
talação. A abertura da Tomada de Contas Especial (processo
nº 944.650), de relatoria do conselheiro Mauri Torres, derivou
das falhas apontadas na auditoria da Controladoria do Muni-
cípio de Uberaba.

DECISÕES DAS CÂMARAS

Gestora cultural terá que devolver mais
de R$ 100 mil ao Estado

Outro caso de devolução de recursos prove-
nientes de convênio firmado com o Terceiro Setor
foi o da gestora cultural Ana Maria Nogueira Re-
zende, beneficiada pela Lei de Incentivo à Cultura.
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais (TCEMG), em sessão realizada
no dia 27/4/2017, determinou que ela devolva o
valor de R$ 105 mil, com juros, por não comprovar
a aplicação dos recursos. Ela também recebeu
multa no valor de R$ 5 mil. O voto do relator, con-
selheiro Wanderley Ávila, foi acompanhado pelos
conselheiros José Alves Viana e Gilberto Diniz. Os
prejuízos foram apurados por meio de Tomada de
Contas Especial (processo nº 986.644).

O projeto inscrito pela gestora cultural Ana
Maria Nogueira Rezende, por meio da Lei Estadual
de Incentivo à Cultura nº 01/2011, foi aprovado
pela Secretaria de Estado da Cultura, que repassou
R$ 105,6 mil para a produção de 2.500 exemplares
de um livro. A publicação tinha como finalidade
perpetuar a história do transporte de passageiros

no Estado por meio de livro intitulado “Mineiro não
perde o trem e nem o ônibus – registro histórico-
cultural da trajetória do transporte de passageiros
em Minas Gerais”.

O relatório do voto informa que o Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Es-
tado de Cultura, elaborou um edital comunicando
a abertura de prazo para inscrição de projetos a
serem beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura
para o ano de 2012, conforme Lei nº 17.615, de
4/7/2008. A norma dispõe sobre a concessão de in-
centivo fiscal com o objetivo de estimular a reali-
zação de projetos culturais no Estado. O projeto
inscrito pela gestora foi aprovado, após análise de
uma comissão técnica, sendo emitido o Certificado
de Aprovação 1006/001/2011 e repassados os re-
cursos. Porém, diante da não comprovação da apli-
cação dos recursos repassados pelo Estado, a
Secretaria de Estado de Cultura determinou a ins-
tauração da Tomada de Contas Especial em
9/3/2016.

Fiscalização em convênios
do Terceiro Setor

gera punições
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servidores públicos e demais autoridades dos órgãos e en-
tidades da administração pública; responsáveis por uni-
dade técnica do Tribunal; e outros órgãos, entidades ou
pessoas que detenham essa prerrogativa por força de suas
atribuições. As normas da denúncia se aplicam à repre-
sentação, no que couber.

Natureza das licitações que estão
suspensas no Tribunal de Contas

As 42 licitações atualmente suspensas pelo TCEMG vão
desde a exploração de serviços funerários – como uma li-
citação da prefeitura de Betim estimada em R$ 575 mil –
até a outorga de serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, no município de Montes
Claros (situado no Norte de Minas), com valor estimado em
R$ 4,6 bilhões. No primeiro caso, a falta de critérios para a
proposta mais vantajosa violou os princípios da boa licita-
ção e, no caso de Montes Claros, a licitação foi suspensa

por não ter um estudo de viabilidade.
Outra licitação de grande porte e

visibilidade suspensa pelo TCEMG foi
a concessão do Aeroporto Regional
do Vale do Aço, conhecido como
Aeroporto da Usiminas, em Ipatinga.
A licitação, com valor estimado em
R$ 193,5 milhões, foi suspensa no
dia 19 de abril deste ano por apre-

sentar várias falhas em seu edital. A
“ausência de previsão editalícia da di-

mensão econômica da licitação” foi um
dos motivos citados pelo conselheiro relator

Sebastião Helvecio. Além disso, a não com-
provação da publicação em jornais de

grande circulação da realização de au-
diência pública; a falta de assinatura
pela autoridade competente do ato
autorizativo da abertura da consulta
pública; a inexistência de cálculo do
impacto dos riscos assumidos pelo

parceiro público (Setop); e a falta da
relação de investimentos já efetuados

foram algumas das irregularidades en-
contradas.

Maioria das licitações suspensas é
da área do transporte público

Das 42 licitações suspensas, nove são voltadas para a
área do transporte. Desse total, quatro são para conces-
são e exploração do serviço de transporte coletivo nas ci-
dades de Carandaí, Caratinga, São Sebastião do Paraíso e
São João del-Rei. Outras duas são para contratar o serviço

Como fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas
Ao fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas, o cida-

dão deve ter informações sobre o fato, a autoria, as cir-
cunstâncias e os elementos de convicção, além de indicar
as provas que deseja produzir ou indício veemente da exis-
tência do fato denunciado. É o que informa o capítulo oito
do Regimento Interno do TCEMG.

A denúncia deve ser redigida com clareza
ao Tribunal de Contas e conter o nome e
endereço completo, a qualifica-
ção, a cópia do documento de
identidade e do Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) de quem está fa-
zendo a denúncia. Preenchidos
estes requisitos, o presidente do
TCEMG determinará a sua autuação
e distribuição, mantendo o caráter si-
giloso até que sejam reunidas as pro-
vas que indiquem a existência de
irregularidade ou ilegalidade.

Com o objetivo de apurar os elemen-
tos da denúncia, o Tribunal ou o relator
– entre outras medidas – poderá inti-
mar o denunciante para apresentar
esclarecimentos no prazo de até 15
dias, requisitar informações e docu-
mentos e solicitar a realização de
inspeção extraordinária. Se houver
o indício de irregularidade, o relator
do processo determinará a citação do
denunciado, fixando o prazo de 15 dias,
improrrogáveis, para a defesa.

O regimento do TCE também prevê processos de
representação, que podem ser iniciados pelas seguintes
autoridades ou entidades: chefes dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário; membros do Ministério Público Es-
tadual (MPE); tribunais de contas da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios; senadores da Repú-
blica, deputados federais e estaduais, vereadores e ma-
gistrados; responsáveis pelos órgãos de controle interno;

AÇÃO PREVENTIVA

Atéque seproveocontrário
Tribunal de Contas do Estado suspende 42 licitações que somam

aproximadamente R$ 7 bilhões até que falhas sejam
corrigidas ou que se comprove regularidade

Karina Coutinho

Está previsto no Regimento Interno do TCEMG: “fisca-
lizar os procedimentos licitatórios, de modo especial os edi-
tais, as atas de julgamento e os contratos celebrados”. Diante
dessa competência, o Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG) analisou e suspendeu 42 licitações
em todo o Estado, de acordo com dados levantados em
maio deste ano. Juntas, elas somam aproximadamente 7
bilhões de reais. A competência em fiscalizar as licitações
está prevista no artigo 3º do Regimento Interno, junta-
mente com outras trinta competências.

Entretanto, não é só a norma interna do TCE, original-
mente registrada como Resolução nº 12/2008, que trata
desta atribuição. A Lei de Licitações – Lei nº 8.666/93, que
é de alcance nacional, em seu artigo 113 também fala
sobre o tema:“Ocontrole das despesas decorrentes dos con-
tratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito
pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação
pertinente, ficando os órgãos interessados daAdministração
responsáveis pela demonstração da legalidade e regulari-
dade da despesa e execução, nos termos da Constituição e
sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto”.

A Lei nº 8.666/93 também dá voz ao cidadão para de-
nunciar irregularidades: “Qualquer licitante, contratado ou
pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de
Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle in-
terno contra irregularidades na aplicação desta Lei” (§2 do
art. 113). A Constituição Federal também não fica de fora e
coloca o cidadão como agente ativo no processo: “Qual-
quer cidadão, partidopolítico, associaçãoou sindicato éparte
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades” (§ 2, art. 74).

Desse modo, realizando um balanço da natureza dos
42 processos suspensos pelo Tribunal de Contas, o que se
verifica é que 34 deles são derivados de denúncias, outros
sete de representações e apenas um de edital de licitação.
O que se pode concluir do pequeno balanço é que o con-
trole social, ou seja, o controle feito pelo cidadão tem
grande impacto nas propostas de ações dos gestores.

de transporte escolar nas prefeituras de Jacinto e Capitão
Enéas. Licitações para permitir serviços de táxi também
foram suspensas em Serranos e em Viçosa. A prefeitura de
Divino teve uma licitação para outorga de 67 permissões
de transporte individual também suspensa. Duas licita-
ções para gerenciamento de trânsito também foram sus-
pensas: uma em Araguari, com valor estimado em R$ 2,1
milhões, e, outra, em Pouso Alegre, com valor estimado
em mais de R$ 800 mil.

Em Belo Horizonte, uma licitação da Fundação de
Parques Municipais também foi suspensa. A causa da
suspensão foi a exigência de que o uso de espaço para
implantação e exploração de lanchonetes nos 34 par-
ques da cidade fosse concedido a um só licitante. Por
isso, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas, em ses-
são realizada no dia 18 de fevereiro do ano passado, re-
ferendou a decisão monocrática do conselheiro José
Alves Viana e suspendeu a licitação. A licitação segue
suspensa, desde então.

O diretor da Superintendência de Controle Externo do
TCEMG, Henrique Kleinsorge, orienta que o gestor público,
ao promover uma licitação, deve ter a preocupação de ga-
rantir o cumprimento de três pilares que estão definidos
no art. 3º da Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações: o princí-
pio da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento
sustentável. “Toda exigência e toda decisão a ser tomada
na condução do certame dever ter como baliza a preser-
vação da competitividade e da igualdade entre os licitan-
tes, visando garantir a obtenção das melhores condições
para a Administração, seja em razão do menor preço, da
melhor técnica ou da conjugação desses dois fatores”,
disse Kleinsorge.

“Se a irregularidade é grave e é detectada antes da
contratação, o Tribunal pode suspender liminarmente a li-
citação. Em seguida, conforme o caso concreto, o jurisdi-
cionado pode apresentar a retificação do instrumento
convocatório para análise ou defesa acerca das irregulari-
dades apuradas. Confirmadas as irregularidades, o Tribu-
nal pode determinar que o jurisdicionado anule ou
republique o edital com as devidas correções, podendo
aplicar multa”, explicou a diretora de Fiscalização de Ma-
térias Especiais do TCEMG, Luciana Foureaux.

Ela conta que as irregularidades mais comuns encon-
tradas pelo Tribunal nos processos licitatórios são a ausên-
cia de dotação orçamentária; a ocorrência de sobrepreço;
a ausência ou o excesso de especificação do objeto - que
pode gerar direcionamento do certame; a falta ou insufi-
ciência de publicidade dos atos da licitação; a exigência ex-
cessiva de requisitos de qualificação técnica e a falta de
parcelamento do objeto.
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TRANSPARÊNCIA

TCE e MPC participam de
balanço dos cinco anos da

Lei de Acesso
à Informação

A Lei nº 12.527/2011, vigente desde 16 de maio de
2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação
(LAI), completa cinco anos. Foi um marco para a acessibili-
dade do cidadão, o que explica por que vários órgãos de
controle se reuniram, no dia 16/5/2017, em evento sediado
no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG),
para apresentarem um balanço da implementação da
norma durante esse período.

Participaram do evento a diretora do Centro de Fiscali-
zação Integrada – Suricato do TCEMG, Milena de Brito, e o
procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal
(MPCMG), Daniel Guimarães. Além deles, também estavam
presentes representantes do Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF), do Tri-
bunal de Contas da União (TCU), da Defensoria Pública de
Minas Gerais (DPMG), da Controladoria-Geral da União
(CGU), da Prefeitura de Contagem e da Prefeitura de Divino
das Laranjeiras (Vale do Rio Doce).

O evento foi promovido por ação integrada da Rede de
Controle e Combate à Corrupção de Minas Gerais (Arrco-
MG) e teve como objetivo fazer o balanço do cumprimento
da lei pelos municípios mineiros e, também, falar sobre as

ações adotadas pelos órgãos e instituições de controle para
o efetivo cumprimento das obrigações trazidas pela LAI.

A diretora Milena de Brito, acolheu com boas-vindas
todos os participantes, lembrando que o Tribunal é a “casa
de todos”. Ela também ressaltou que o atual presidente do
Tribunal de Contas mineiro, conselheiro Cláudio Couto Ter-
rão, é um“entusiasta dos dados abertos”e, portanto, grande
defensor da transparência.“Aqui no Tribunal de Contas nós
vivemos este debate desde a vigência da lei e, hoje, temos
um plano para implantar os dados abertos”, revelou.

Milena lamentou o fato de que, quase trinta anos de-
pois da Constituição Federal de 1988 garantir a transpa-
rência e a publicidade dos atos públicos, ainda exista o
debate sobre “abrir” informação para a população. A dire-
tora se referia ao inciso 33 do artigo 5º da Constituição que
prevê que“todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse co-
letivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Milena de Brito também defendeu a ideia de que não
deveria ser necessária uma lei para falar sobre isso, mas que

a norma veio e foi importante para a caminhada no sentido
da abertura da informação. “Ela foi decisiva para, pelo
menos, iniciarmos uma mudança de cultura”, ponderou.

A diretora do TCE lembrou que as informações são ne-
cessárias não só para o povo, mas também para os órgãos
de controle. “Muitos dos nossos trabalhos são de monito-
ramento, acompanhamento, muito antes de serem traba-
lhos de punição. Eles contribuem para o aprimoramento da
gestão”, disse. Ela também afirmou que o controle social de-
pende disso e que a sociedade civil organizada também tra-
balha com dados. “A informação é pública, é do público,
mas ela não está acessível para ninguém. O cidadão merece
essa disponibilidade de dados”, frisou. Milena de Brito aler-
tou que não basta que as prefeituras afixem informações
em seus murais físicos e que é necessária a disponibilização
de dados virtuais. “Todos os cidadãos hoje, praticamente,
têm acesso à internet. Então, é importante que os dados es-
tejam lá, em formato legível, completos e com uma série
histórica”, explicou a diretora.

Ela tocou na ferida da crise que vivemos atualmente.
“Muito do que a gente vive hoje é sinal de modelos de ges-
tão que esconderam informação, que não compartilharam
as decisões e os fundamentos técnicos que levaram à to-
mada de determinadas decisões”, assinalou. Milena defen-
deu que é preciso incluir o cidadão na luta de combate à
corrupção.“A soberania é do povo desde a Proclamação da
República. Se informação é poder e o poder é do povo,
então, a informação é dele. Essa informação não é do Tri-
bunal, não é da prefeitura, não é da secretaria de Estado.
Essa informação é do povo e é para eles que devemos levar
esse conhecimento”, contextualizou.

A diretora convidou a todos, em nome do Tribunal de
Contas mineiro, para efetuar a mudança de cultura neste
sentido.“A gente precisa abrir o coração para a Lei de Acesso
à Informação. Isso só vai reverter para que a gente possa ter
uma sociedade verdadeiramente democrática”, concluiu.

O procurador-geral do Ministério Público junto
aoTribunal de Contas, Daniel Guimarães, contou que,
recentemente, o MPCMG fez uma parceria com o Mi-
nistério Público Estadual para fiscalizar a transparên-
cia dos portais dos municípios. “Nós, do sistema de
controle externo de uma forma geral, sofremos muito
com a falta de transparência dos portais, principal-
mente dos municípios”, ressaltou. Daniel Guimarães
disse que as informações deveriam estar expostas
nos portais para que o pedido de documentos fosse
evitado, já que, na visão dele, “muita energia inútil é
gasta em requisições de informações”.

No entendimento de Guimarães, houve algum
avanço neste sentido, porém o “aprimoramento dos
portais das entidades públicas ainda é muito tímido”
em relação aos cinco anos da vigência da lei. Ele tam-
bém frisou a importância da disponibilização das in-
formações para o controle social, tendo em vista que
expressivo volume de demandas atendidas pelo Mi-
nistério Público de Contas é oriundo de organizações
não governamentais e de pessoas que estão próxi-
mas das gestões, denunciando suspeitas de irregula-
ridades. Para ele, este é um convite para se pensar
sobre o relevante convívio entre o controle social e o
controle externo, levando-se em consideração o fato
de que o controle tem como premissa básica o povo,
que é o titular do poder, e que os agentes públicos
só podem exercer ações em favor dele.

Participação do
Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas

O procurador-geral do MPCMG, Daniel Guimarães
frisou a importância da disponibilização
das informações para o Controle Social

A diretora do TCEMG, Milena de Brito,
lamentou o fato de que, quase trinta anos

depois da Constituição Federal de 1988
garantir a transparência e a publicidade
dos atos públicos, ainda exista o debate
de “abrir” informação para a população
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EXTRAPAUTA

Por se destacar na defesa da causa municipalista, o presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), conselheiro Cláudio Couto Terrão, recebeu, no dia
9/5/2017, a mais alta condecoração concedida pela Associa-
ção Mineira de Municípios (AMM), intitulada“Comenda Espe-
cial do Mérito Municipalista”. A homenagem aconteceu
durante o 34º Congresso Mineiro de Municípios promovido
pela associação. O presidente do TCE mineiro recebeu a ho-
menagem das mãos do presidenteda AMM, Antônio Andrada.
A diretora da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro
Aleixo, do TCEMG, Silvia Araújo, também foi homenageada
com o Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo. A procu-
radora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (MPCMG), Cristina Melo, também es-
tava presente na abertura solene do evento.

“Fico realmente muito honrado com esse reconheci-
mento – talvez, indevido – e espero continuar contribuindo de
alguma maneira para a sociedade mineira e, também, com os
prefeitos, secretários e gestores públicos com a parcela de co-
nhecimento técnico que ao longo da minha carreira profissio-
nal eu fui adquirindo”, discursou o homenageado. Ele também
atribuiu o prêmio ao trabalho que o TCEMG vem desenvol-
vendo. “É um reconhecimento que mostra que o Tribunal de
Contas está no caminho certo, aproximando-se cada vez mais
do jurisdicionado”, ponderou o presidente Terrão.

Ele também disse que a participação do órgão de con-
trole no congresso é de fundamental importância.“A nossa in-
tenção é nos aproximar dos nossos jurisdicionados – aqueles
a quem temos o dever constitucional e legal de controlar –
para quebrarmos esse paradigma tradicional do controle re-
pressivo, de caráter sancionatório e mostrar que oTribunal pre-
tende desenvolver com o jurisdicionado um controle em rede,

participativo, de caráter preventivo, sobretudo pedagógico.
Queremos ir quebrando esse paradigma do modelo do dis-
tanciamento para o de aproximação”, explicou o presidente.

O Tribunal de Contas mineiro, órgão de controle externo
da gestão dos recursos públicos estaduais e municipais, parti-
cipou dos três dias de congresso com estande próprio mon-
tado para orientar os jurisdicionados e esclarecer suas dúvidas.
Além disso, técnicos de controle externo do próprio TCE tam-
bém fizeram palestras aos participantes, falando sobre audi-
torias operacionais, controle Interno, dentre outros assuntos.

Apontar os problemas vivenciados pela administração
pública municipal e discutir soluções viáveis para as questões
de conflito foram alguns dos objetivos do 34º Congresso Mi-
neiro de Municípios. Além disso, a qualificação dos gestores e
servidores e o debate sobre os desafios enfrentados pela ges-
tão municipal estavam entre os objetivos do congresso, que
reuniu prefeitos, vereadores e servidores públicos. O evento
foi batizado com o tema“Cidades Criativas e Soluções”, fazendo
uma referência à necessidade de inovar, mudando velhos con-
ceitos e práticas e transformando os atendimentos de forma a
garantir a eficácia do serviço público.

Presidente Cláudio Terrão
recebe comenda especial
em congresso demunicípios

Por se destacar nadefesa da causamunicipalista, o presidente do TCEMG,
conselheiro Cláudio Couto Terrão, recebeua comenda especial

dasmãos dopresidente daAMM,Antônio Andrada

A diretora da Escola de
Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo,
do TCEMG, Silvia
Araújo, também foi
homenageada com o
Mérito Municipalista
CelsoMello de Azevedo

A procuradora do
MPCMG, Cristina
Melo, também
acompanhou a
abertura solene
do congresso

Estande do TCEMG
esclareceu dúvidas e

orientou jurisdicionados
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