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Nova gestão pública
Quais foram as missões assumidas pela Superintendên-
cia deGestão e Finanças nesta gestão?

A Superintendência de Gestão e Finanças assumiu uma
missão importantede integraçãoede fortalecimentodaárea-
meio, que abrange a orientação, supervisão e apoio às ques-
tões relacionadas às normas, padrões, projetos, planos de
ação, soluções tecnológicas e suporte às ações operacionais
queconsomemgrandepartedaenergiados setores.O intuito
éestreitar os vínculos entre asunidades“meio”ede“suporte”,
promovendooalinhamentonecessárioentreos recursos tec-
nológicos, financeiros, orçamentárioseocapital humanopara
queasunidadespossamsededicar às açõesdemelhoria dos
seus processos internos de trabalho e às ações estratégicas.
Umbomexemplo é o“Projeto para Aprimorar os Instrumen-
tos de Gestão Administrativa”, criado para desenhar e estru-
turar os processos prioritários das áreas de contratação e
educacional, com vistas a mitigar a perda de know-how in-
terno e melhorar a eficiência operacional, a compatibilidade
e a segurança das informações.

Na atualidade, quais devem ser as características ideais
dagestãodos tribunais de contas?

A administração pública brasileira buscou reformas no
sentido de uma administração gerencial, também chamada
de Nova Gestão Pública, que realmente proporcionemelho-
rias de desempenho. O modelo gerencial possui ideais que
permeiamos resultados, a transparência e a eficiência como
objetivo de tornar a administração mais flexível, descentrali-
zada e técnica, fazendo mais e melhor com os recursos dis-
poníveis. As características ideais envolvem ações com
eficiência, qualidade,baixocustoequevisamresultadosmais
eficazes e efetivos. O objetivo é permitir uma administração
que sejamais flexível, que seja capaz de sofrer adequações e
adquira capacidadede inovação.Nesse cenário, a gestãodos
tribunais de contas deve aplicar as boas práticas preconiza-
das pela Nova Gestão Pública com vistas à melhoria do am-
biente interno. Adquirindo a robustez necessária em seus
processos internos, os tribunais de contas, assimcomoasde-
maisorganizaçõespúblicasqueprojetamseuolharparaa so-

ciedade, naturalmente evoluirão para uma governançamais
participativa e uma administração voltada para a cidadania.

Nessa perspectiva, como estamos hoje e o que estamos
fazendoparanos aproximar deuma situaçãomodelo?

Estamosdesenvolvendoaçõesnasáreasdegestãodepes-
soas, tecnologias e de processos internos que permitam a in-
corporaçãode técnicasemétodosparaoalcancedaeficiência
edaqualidade, alémde fazerumacompanhamentobempró-
ximo dos contratos para garantir contratações sustentáveis,
combaixocustoedequalidade.Opropósitoépropiciarome-
lhorambientepara favoreceraexcelêncianocumprimentodas
atividadesde fiscalização e controle dos recursos públicos.

Omodelodegestãodeorganizaçõesprivadasoferecefer-
ramentas para o setor público? Comoéesta relação?

Sim.A ideiada administraçãopúblicagerencial é aproxi-
mar as técnicas do setor privado e do setor público, incorpo-
rando os princípios da eficiência e da efetividade, bemcomo
osmecanismos para o alcance da prestação de serviços com
qualidade.

Na sua opinião, quais características próprias da admi-
nistração de órgãos públicos precisam ser mantidas ou
mudadas?

Avisãopredominantedaadministraçãopública, se com-
parada ao modelo de gestão de organizações mistas ou pri-
vadas, ainda é a de ineficiência, excesso de formalismo,
descontinuidadeadministrativa, objetivosdesalinhados,mui-
tas vezes, edefasagemtecnológica. Porém, sejapelopeso re-
lativo aos gastos com custeio, pela pressão social ou
demandas reprimidas, cadavezmais a administraçãopública
é convidadaaabandonaroviésburocrático,“estatal”, paradar
lugar aoconceitodo“público”.Aomesmotempo, a sociedade
está cada vezmais informada, exigente epresente.Toda essa
pressão,maisdoqueconvida, exigea reformulaçãodecertas
práticasprópriasdaadministraçãodosórgãoseentidadespú-
blicosqueprecisamser alteradasouabandonadas. Cito, den-
tre vários exemplos, a complexidade dos procedimentos

A entrevistada desta edição, Juliana Cristina Lopes de Freitas Campolina, é a primeira superinten-
dente deGestão e Finanças doTCEMG. A nova unidade foi criada para integrar e fortalecer a área-
meiodaCortedeContas. Para cumprir seusdesafios, a servidorapraticaummodelo administrativo
que dá importância a resultados, transparência e eficiência, em respeito ao cidadãomineiro.

administrativos e a regulação tributária atual, agravadas por
demandas crescentes e complexas, recursos escassos e am-
bientes político-econômicos instáveis e dinâmicos. No en-
tanto, a essência da burocracia weberiana, calcada na
impessoalidade, na competência técnica, na meritocracia e
na impessoalidadeparaobtereficiênciaeeficácia, nãopodem
ser abandonadas, mas precisam ser interpretadas de forma
menos literal, a fimdenãodificultar oprocessode coordena-
ção das atividades e de não tornarmoroso, rígido oudispen-
dioso o processo de implementar ações inovadoras.

Omaiordesafioestánagestãodepessoasoudetecnolo-
gias? Por que?

Omaior desafio está na gestão de pessoas. E as chances
mais valiosasdemelhoriaorganizacional também.Pensoque
o capital humano é o coração de uma organização, seja ela
pública ou privada. São as pessoas que, motivadas, conse-
guem superar dificuldades e barreiras existentes para atingir
osobjetivospretendidos. Porém,necessitamdas ferramentas
edas condiçõesadequadasde trabalho. É inegávelquea ino-
vação perpassa pela gestão de tecnologias; todavia, de nada
adiantarão recursosdeTI, financeirosemetasclaras, semequi-
pes transformadoras da cultura organizacional capazes de
aplicar e potencializar esses recursos e promover as mudan-
ças necessárias. No setor público, a inovação se dá de forma
lenta, causadapor fatoresdiversos, tais comoexcessodepro-
cedimentos burocráticos, ineficiência na prestação de servi-
ços, falta de aproximação coma sociedade,máqualidadedo
gastodos recursospúblicos, dentreoutros.Nocontextoatual
doTribunalháumcenárionoqual éelevadoonúmerodeser-
vidores com aposentadoria iminente, então, são necessárias
açõescontínuasebuscademelhoriasparaqueoservidorper-
maneçamotivadona sua atividadeprofissional e queira con-
tinuar contribuindo para a instituição. Ao mesmo tempo,
reforçaanecessidadedeacelerar a implantaçãode técnicas e
políticasdegestãodoconhecimento, visandoacontinuidade
dos processos de trabalho e a sucessão das informações.
Nesse sentido, temos atuadode forma especial na gestão do
nosso capital humano, com ações que valorizam nossos ser-
vidoresepermitema fixaçãodoconhecimentonoTribunal: já
foram iniciados os procedimentos para a realização de con-
cursos públicos para preenchimento dos cargos vagos de
conselheiro substitutoedeanalistasdecontroleexterno; está
para ser implantado o projeto-piloto do home-office, uma
consultoria foi contratada para nos auxiliar a implementar a
metodologia demapeamento de competências, que permi-
tirá realizar o dimensionamentoquantitativo equalitativo da
força de trabalho. Soma-se a estas medidas a formatação de
umpilotoparaomodelodeplanode sucessãoemprocessos
de trabalhocríticos. Emtodosesses casos, a tecnologiaé fator
indispensável à obtenção dos resultados pretendidos.

ENTREVISTA
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ARRECADAÇÃO

AJUSTE
nos impostos locais

Alda Clara

A Constituição lembrou-se de dar aos municípios a
competência de criar seus próprios impostos. Entre-
tanto, esse poder fundamental para o exercício da au-
tonomia das cidades parece ter sido esquecido em
Minas Gerais. No ano passado, 75 municípios arrecada-
ram menos de R$ 5 mil com o IPTU. Em 568 cidades, a
dependência de dinheiro repassado pelos governos es-
tadual e federal foi tão grande, nos últimos quatro anos,
que chegou a mais de 80% da receita total. O caso ex-
tremo aconteceu em Bertópolis, no Vale do Mucuri, lo-
calidade com 4.500 habitantes, onde as transferências

representaram 96,94% dos recursos disponíveis para
manter os serviços públicos.

Essas informações foram levantadas pelo Suricato,
o Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência do Tri-
bunal de Contas mineiro (TCEMG). Diante desse diag-
nóstico foram escolhidas, em julho deste ano, 14
cidades para receberem a visita dos técnicos do órgão
fiscalizador, que farão uma auditoria especial a fim de
verificar a arrecadação dos impostos locais. Os municí-
pios foram classificados por semelhanças territoriais de
desenvolvimento, faixa populacional (de acordo com o
Fundo de Participação dos Municípios - FPM) e número
de habitantes. Por meio dessas informações, foram
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selecionados aqueles com as maiores discrepâncias, ou
seja, com a maior e a menor arrecadação dentro da
mesma faixa.

A diretora da área de Inteligência, Milena Alves, ex-
plicou que o Suricato usa vários bancos de dados para
produzir informações estratégicas. “É propriamente a in-
formação estratégica que vai orientar as tomadas de de-
cisão e o planejamento das ações de controle do
Tribunal”, disse. Ela esclareceu que a auditoria pretende
conhecer as dificuldades e realidades dos municípios e
a partir disso desenvolver um trabalho para gerar uma
arrecadação local mais eficiente e realista. “Queremos
melhorar essa realidade já diagnosticada, na qual há alto
grau de dependência das transferências do Estado e da
União, arrecadação ineficiente das receitas próprias e es-
timativa de receita num patamar muito superior ao que
é efetivamente arrecadado”, concluiu a diretora.

O coordenador de Fiscalização dos Municípios,
Paulo Henrique Figueiredo, informou que os 35 analistas
de controle externo escalados para realizar a Auditoria
da Receita Tributária receberam treinamento específico.
Eles vão averiguar a normatização tributária, os recur-
sos humanos, a infraestrutura voltada para arrecadação,
procedimentos de fiscalização e de lançamentos dos
créditos tributários, e a cobrança administrativa e judi-
cial de cada um dos créditos.

Segundo a diretora de Controle Externo, Micheli
Massi, a atividade não serve apenas para levantar os
problemas de arrecadação, mas também pretende veri-
ficar as boas práticas e divulgá-las a outros municípios
com arrecadação deficiente. “Ao final dos trabalhos, será
possível a assinatura de um Termo de Ajustamento de
Gestão (TAG). Este instrumento abre a possibilidade de
consenso entre a administração municipal e o Tribunal
de Contas para aproximar interesses, nesse caso, de me-
lhorar a arrecadação. Então o município vai se compro-
meter com o Tribunal a melhorar procedimentos
internos. Mudar a legislação, se for o caso; promover a
adequação na área de pessoal; e melhorar a cobrança
efetiva dos impostos”.
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CIDADES ESCOLHIDAS
PARA RECEBER A AUDITORIA

Resumo do diagnóstico realizado pelo TCEMG

568
Municípios, do total de 853,
a receita proveniente de
transferências da União e do
Estado correspondeu a mais
de 80% do total arrecadado
entre 2013 e 2016

75
Municípios, do total de 853,
arrecadaram menos de
R$5.000,00 com o IPTU em 2016

114
Municípios, do total de 853,
a receita arrecadada não
ultrapassou 70% da receita
estimada inicialmente em 2016

Essas informações são algumas das demonstrações de dependência dos Municípios
em relação aos repasses da União e dos Estados e de ineficiência na arrecadação.

“Os 35 analistas
de controle

externo
escalados para

realizar a
Auditoria da

Receita Tributária
receberam

treinamento
específico”.

Paulo Henrique
Figueiredo

“É a informação estratégica
que vai orientar as

tomadas de decisão e o
planejamento das ações
de controle do Tribunal”.

Milena Alves

“A atividade não serve apenas para
levantar os problemas de arrecadação,
mas também pretende verificar as boas

práticas e divulgá-las a outros
municípios com arrecadação deficiente”.

Micheli Massi

�
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EDUCAÇÃO

Luiz CláudioMendes

Foi com essa fábula, exibida no dia 29 de junho emumvídeo de animação, que oTri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais encontrou o caminho para falar a língua dos
alunos de 9 a 10 anos, do quarto ano da Escola Municipal Urbana Frei Eugênio, em Ube-
raba, no Triângulo Mineiro, e mostrar a importância do controle social, aquele exercido
pelo próprio cidadão. Após o vídeo, os assessores dapresidência doTCEMGNailaMourthé
e Pedro Henrique Magalhães Azevedo provocaram a reflexão dos estudantes sobre a ne-
cessidade de se ter um olhar atento para a sua escola e para omundo ao seu redor, como
formade ajudar na fiscalizaçãoda aplicação correta dos recursos públicos, principalmente
no ambiente do ensino. Eles defenderamque tapar os olhos diante das irregularidades só
contribui para que a corrupção avance, as pessoas deboa fé fiquemprejudicadas e o lugar
onde aqueles cidadãos vivem não prospere.

Os assessores fizeram também um jogo
coma participação dos alunos pelo qual eles pu-
deram identificar os poderes do Estado em seus
três níveis, municipal, estadual e federal. A crian-
çada jogou com muito entusiasmo e mostrou
que estava afiada, apontando com propriedade
quais eram os agentes que pertenciam a cada
esfera de cada Poder. A subprocuradora-geral do
MP de Contas, Elke Andrade SoaresMoura, falou
sobre a atuação do Ministério Público aos estu-
dantes da escola.

O coordenador de fiscalização estadual do
TCE, Gustavo Terra Elias, falou para outra faixa
etária, alunos do 9º ano, entre 14 e 15 anos. Elias
também instigou o sentimento de cidadania e
de participação do controle social nos alunos da
escola Frei Eugênio e de outras três da região: a Escola Municipal de Uberaba, Adolfo
Bezerra deMenezes e Olga deOliveira. Foram 40 alunos representantes de grupos de li-
derança estudantis. Eles serão agentes multiplicadores dos ensinamentos transmitidos
pelo Tribunal.

As visitas às escolas fazem parte da vertente de formação do Projeto “Na Ponta do
Lápis”, que temoobjetivo de fiscalizar a qualidadeda educaçãonas instituições de ensino
emMinas. Foi idealizadopelopresidenteCláudioTerrão e é coordenadoporNailaMourthé.

A Escola Frei Eugênio é uma escola exemplar, com um dos maiores Índices de De-
senvolvimentoda EducaçãoBásica – IDEBda região, uma realidadepouco comumnopaís.
Ao contrário doencontradoemUberaba, emsuaprimeira visita no início domêsde junho,
na Escola Zumbi de Palmares, emGovernadorValadares, noVale do RioDoce, oTCE se de-
parou com uma realidade bem mais dura, num lugar onde algumas salas de aula sequer
possuíamportas.Mas, para os idealizadores, é aí que reside umadas forças doprojeto“Na
Pontado Lápis”: a capacidadedepoder conhecer deperto situações tãodíspares, tomando
uma como problema a ser enfrentado e outra como modelo a ser perseguido.

Era uma vez
em Uberaba
“Seu” João era um homem simples,

dono de um armazém, que confiava
no seu gato e no seu cachorro para
ajudá-lo a tomar conta dos negó-

cios. Um dia, os ratos do pequeno estabelecimento receberam
a visita de um ratão forasteiro que propôs aos companheiros uma forma nada cor-
reta de conseguir mais alimento: subornar o gato oferecendo um ratinho dentre eles
para suas refeições em troca de muita comida para “rataiada”. Trato feito, para
que o plano funcionasse, o gato também teve que subornar o cachorro com muitas
mercadorias e até com o dinheiro do caixa. Sem ter o que fazer com a grana, o
cão enterrava o produto da corrupção. Num ciclo vicioso, os ratos foram se extin-
guindo, com exceção do ratão, e os alimentos se esgotando. Atento, o jumento ob-

servava tudo, mas jamais abria a boca para o patrão. Sem
dinheiro e sem mercadoria, “seu” João teve que fechar o ne-
gócio, montar no jumento e ir embora dali. Resultado:
todos ficaram sem nada para o seu sustento. O jumento
percebendo a “burrice” de ficar calado se arrependeu, con-
tou ao “seu João” onde ficava enterrado o dinheiro e ele
pôde montar outro comércio longe dali, com o apoio de
animais corretos e incorruptíveis. O novo negócio do

“seu” João prosperou e seus antigos companheiros
acabaram na rua da amargura.

Projeto Conhecer visita escola para semear o controle social
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UBERABA

“Na Ponta do Lápis” lota auditório da
Universidade Federal do Triângulo

ENCONTRO TÉCNICO

Mais de 500 pessoas ocuparam todos os lugares do auditório da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, no dia 29 de junho, em Uberaba, para acom-
panhar o Encontro Técnico oTCEMG e os Municípios, que este ano trata do Papel do
Tribunal de Contas no Controle da Educação. Participam do evento prefeitos, verea-
dores, secretáriosmunicipais de educação, conselheirosmunicipais de educação, di-
retores de escolas públicas, responsáveis por caixas escolares, professores e
servidores de mais de 60 cidades das regiões doTriângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
O encontro integra o projeto Na Ponta do Lápis, que temo objetivo de fiscalizar a efe-
tividade da aplicação dos recursos públicos destinados à educação, idealizado pelo
presidente do TCEMG, Cláudio Terrão.

Na abertura, a subprocuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, Elke Andrade Soares de Moura, agradeceu a�
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acolhida em Uberaba e salientou a importância da missão orientadora da Corte de
Contas.“Mais do que o intuito de punir, deve oTribunal de Contas preocupar-semais
em voltar a sua atividade para a prevenção da ocorrência de irregularidades. E esses
encontros técnicos promovem essa proximidade necessária para fomentar o cum-
primento desse objetivo”, concluiu.

A procuradora afirmou, ainda, que o controle externo não pode se contentar
com a aplicação dos índices legais mínimos para o investimento e manutenção do
ensino. “É necessária a implementação de práticas e ações que venham tornar efe-
tivo esse direito fundamental constitucionalmente previsto e de maior relevância.
Desejo que todos saiamdaqui comnovas ideias para a implementação de ações que
venham possibilitar a melhoria da qualidade da nossa educação e, com isso, alterar
o rumo da nossa história”.

Vice-presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM e presidente da
Associação dos Municípios da Microrregião doVale do Rio Grande – AMVALE, o pre-
feito municipal de Pirajuba, Rui Gomes Nogueira, agradeceu a iniciativa do TCEMG.
“Nós entendemos que nesses eventos há a possibilidade de se discutir de uma forma
integrada os problemas e as soluções para a implementação das políticas públicas”.

O prefeito aproveitou para dizer que é preciso simplificar amáquina pública. De
acordo com ele, “não se pode restringir a gestão por questões pequenas. Não é pos-
sível que um recurso que você receba fique travado e as coisas não andempela com-
plexidade damáquina pública. E nós entendemos que a qualificação dos servidores,
daqueles que atuam em toda a administração pública, em especial a educação, é de
extrema importância. Todos sairão daqui hoje mais fortalecidos, mais preparados
para enfrentar as dificuldades”, defendeu.

Para a secretária municipal de educação de Uberaba, Silvana Elias da Silva, esse
é um dia de gratidão para os educadores que sonham com uma educação pública
de qualidade. “Nesse sentido, não posso deixar de mencionar a beleza desse gesto
doTribunal de Contas do Estado.”Segundo Silvana,“educação se faz comváriasmãos,
ela é a mola propulsora dessa sociedade adoecida, mas tem também uma interde-
pendência com as outras esferas de governo. É fundamental que a gente arregace as
mangas para tecer nesse país um novo olhar para a educação, para a política, para a
economia, para a cultura, porque só assim poderemos fazer a diferença”.

“Aproveitemos esse encontro para que a gente possa sair daqui mais fortale-
cido, mais crente diante dessa sociedade que nos desmonta a cada dia, com cada

notíciamais triste do que a outra. Que nos afeta, nos corrói, mas o grande educador,
a grande educadora, não esmorece e os problemas servemde desafio, de esperança
para que ele possa continuar semeando os seus sonhos de um mundo melhor pela
educação”, complementou a secretária.

Compuseram tambémamesa de honra da solenidade de abertura, o presidente
da CâmaraMunicipal de Uberaba, vereador Luiz Humberto Dutra; a superintendente
regional de ensino de Uberaba, Marilda Ribeiro Resende; a presidente do Conselho
de Educação da Amvap, Iracilda Duarte; a coordenadora do curso de pedagogia da
Uniube, Renata Junqueira; e o representante da Regional Triângulo e Alto Paranaíba
do Sebrae-MG.

Na sequência da cerimônia, a coordenadora do Na Ponta do Lápis, Naila
Mourthé, explicou o projeto aos participantes. Após apresentar um vídeo motiva-
cional, Naila instigou o público a refletir: “o que nos toca, o que nos envolve, o que
nos faz sonhar? Quais são as razões que nos tiram de um estado e nos transporta a
outro? Esse é o nosso convite. Nós partimos do Tribunal de Contas, neste biênio
2017/2018, de um compromisso amais, com umolhar intenso e cuidadoso, sensível
e sensibilizador para a nossa educação”.

Ainda pela manhã, a analista de controle externo Ana Elisa Oliveira falou sobre
“Receitas e Despesas com a Educação”. À tarde, o encontro seguiu com o “Controle
da Qualidade da Educação”, empalestra do coordenador de auditorias operacionais,
Ryan Brwnner; “Captação de Recursos para a Educação, com Paulo Vicente Guima-
rães; e “Gestão Financeira das Caixas Escolares”, com o coordenador da 4ª Coorde-
nadoria de Fiscalização do Estado, Gustavo Terra Elias.

No dia seguinte, as palestras foram sobre “Análise de Políticas Públicas da Edu-
cação”, conduzida pelo assessor da presidência do TCEMG Pedro Henrique Maga-
lhães Azevedo; “Compras Públicas Sustentáveis na Educação, pela coordenadora de
fiscalização de editais de licitação, Erica Apgaua; “Gestão Aplicada à educação”, pelo
pro-reitor da Uniube, Marco Antônio Nogueira;“Parcerias na Área de Educação”, pelo
coordenador de capacitação do TCEMG, Henrique Quites.

O Sebrae-MG também falou sobre os temas “Práticas Exitosas do Sebrae em
Compras Sustentáveis”, pelo gerente da Regional doTriângulo,William Brito, e“Edu-
cação Empreendedora”, por Rachel Dornelas.

Quem se dispõe a participar de conselhos da área da educação frequente-
mente temdúvidas sobre detalhes da administração pública que podematé com-
prometer a atuação e fiscalização desses agentes. Para ajudar esses cidadãos
engajados, o Tribunal de Contas (TCEMG) promoveu, em Uberaba, no dia 29 de
junho, umencontro de conselheiros estaduais emunicipais que atuamnas cidades
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Eles tiveramaoportunidadede conversar diretamente como superintendente
de Planejamento e Finanças da Secretaria de
Estado da Educação de Minas Gerais, Silas
Fagundes de Carvalho. No bate-papo, Silas
exemplificou com diversas situações práti-
cas que acontecemdo cotidiano dos conse-
lhos e esclareceu sobre o correto enten-
dimento e atuação em cada caso.

O evento teve abertura do coordenador
de Capacitação da Escola de Contas do
TCEMG, Henrique Quites. A pedagoga e
coordenadora do projetoNa Ponta do Lápis,
Naila Mourthé, promoveu uma apresenta-
ção dos conselheiros presentes e questio-
nou sobre as principais dificuldades que
enfrentam em seus municípios.

Conselhos melhores

�

Subprocuradora-geral doMinistério
Público junto ao Tribunal de Contas

do Estado deMinas Gerais,
Elke Andrade Soares deMoura



Fred La Rocca

Iluminação, temperatura, estrutura física, condições
de conforto, móveis e até a acústica de uma sala de aula
podem interferir diretamente no aprendizado de um
aluno. Em muitas escolas mineiras esses fatores deixam
a desejar. Em incursão recente em algumas unidades
educacionais da Grande BH, o Tribunal de Contas do Es-
tado identificou uma escola onde havia quatro banhei-
ros para 170 jovens, porém somente um estava em
funcionamento e, ainda assim, sem água. “A descarga
era feita com um balde”, recorda o analista Sandro Mi-
guez de Souza, que fez a inspeção in loco. Em outra uni-
dade, funciona um refeitório sem nenhuma mesa ou
banco. “As crianças comiam sentadas no chão e muitas
corriam de um lado para o outro, incomodando outros
colegas”, relata o servidor público.

Para conhecer e combater o problema, a Diretoria
de Fiscalização de Matérias Especiais do TCEMG, por
meio da Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Ser-
viços de Engenharia, iniciou um levantamento em 655
escolas de 174 municípios mineiros. Neste tipo de audi-
toria governamental são avaliados os critérios de legali-
dade e legitimidade do objeto examinado. “Nós vamos
analisar as condições das escolas, em geral, estrutura fí-
sica, iluminação e as condições de conforto térmico e
acústico, por exemplo. Vamos verificar também a tec-
nologia, se elas estão aparelhadas com laboratórios de
informática, com internet. Existem escolas que têm um
laboratório bem equipado, mas a rede elétrica não su-
porta a demanda”, detalhou Luiz Henrique Starling
Lopes, coordenador de Fiscalização de Obras e Serviços
de Engenharia.

Um projeto-piloto foi executado em maio nas cida-
des de Sabará, Mário Campos e Esmeraldas, todas da re-
gião metropolitana de Belo Horizonte, como forma de
teste para dimensionar o tempo de realização das visi-
tas, analisar como será o funcionamento, logística e
para fixar o número correto de municípios que serão fis-
calizados.

O analista de Controle Externo Antônio de Pádua
Rodrigues Alves Affonso participou da primeira parte da
auditoria e contou que as escolas foram divididas entre
três categorias – pequenas, médias e grandes – de
acordo com o número de salas de aulas e a capacidade

Estrutura escolar
Engenharia do TCE realiza levantamento

em 655 unidades no interior

�

Imagem ilustrativa

Luciana Foureaux,
diretora de

Fiscalização de
Matérias Especiais

lembra que
“a meta sétima do
Plano Nacional de
Educação (PNE)
visa fomentar
a qualidade da

educação básica,
com amelhoria do
fluxo escolar e da
aprendizagem”

de alunos que elas conseguem atender. As instituições
foram escolhidas utilizando-se como fonte de informa-
ção o Censo Escolar 2016, referente a infraestrutura e
aplicando como metodologia uma escala para medir os
serviços das escolas.

A diretora de Fiscalização de Matérias Especiais, Lu-
ciana Foureaux Miranda Salim, lembrou que a “a meta
sétima do Plano Nacional de Educação (PNE) visa fo-
mentar a qualidade da educação básica, com a melhoria
do fluxo escolar e da aprendizagem, e como estratégias
esclarecer, dentre outras, padrões mínimos de infraes-
trutura escolar como garantir o acesso dos alunos a es-
paços para a prática esportiva, a bem culturais e
artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências.”

A coordenadoria contou com três equipes, forma-
das por dois técnicos do TCE, para o projeto-piloto. No
segundo momento, para as outras visitas, vão participar
cerca de 20 servidores, ou seja, uma média de 10 equi-
pes, e a expectativa é de que cada grupo consiga visitar
duas cidades por dia, nos turnos da manhã e tarde. O
primeiro passo é escolher quatro escolas para serem vi-
sitadas por município. Em seguida, é feito um contato
prévio com as prefeituras para, caso necessário, seja se-
parada alguma documentação de interesse do Tribunal
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(em pé) Antônio de Pádua Rodrigues Alves Affonso, Antônio Eustáquio
Coelho, Luiz Henrique, (abaixo) Ronaldo Corrêa Maia eWashington

Andries Filho fazem parte da equipe de analistas do TCEMG

de Contas, como documentos de licitações e requeri-
mentos de obras. Depois das visitas, os técnicos preen-
chem os formulários com os dados recolhidos.

O TCE está se baseando em um trabalho que o Tri-
bunal de Contas da União fez em 2015. A ideia é utilizar
os mesmos critérios de avaliação para chegar a uma
nota e poder comparar a posição de Minas Gerais com
os outros estados do país. Por outro lado, a Corte de
Contas mineira está visitando um número muito maior
de escolas, além de analisar outros pontos, como a se-
gurança. “Temos um tempo bem justo. Primeiro fazemos
o planejamento, em seguida a execução e, por último,
temos um prazo para a elaboração do relatório com
todos os dados apresentados e sugestões. O trabalho
começa no meio de julho e vai até o meio de outubro. A
nossa expectativa é entregar o relatório até dezembro”,
afirmou Luiz Henrique Starling.

As visitas são feitas, preferencialmente, durante o
horário escolar, porque assim os técnicos podem con-
versar com os alunos e identificar as falhas diretamente
com os maiores interessados. Eles questionam sobre a
merenda, se a escola atende aos requisitos para um bom
ensino e se o mobiliário é satisfatório, entre outros fato-
res. “Nossa auditoria não tem a função de analisar a me-
renda, por exemplo, mas nós verificamos o espaço físico
onde é servida e feita a comida”, afirmou o analista San-
dro Miguez de Souza.

O objetivo do trabalho é proceder ao levantamento,

Nas escolas que não estiverem em boas condições
são feitas sugestões de melhoramentos e uma proposta
de auditoria em outro momento. Cada escola recebe re-
comendações pontuais e poderá ser acompanhada de
perto, para verificar se as observações foram recebidas
e se foram feitas as adequações. Em um segundo ins-
tante podem haver sanções, por não terem acatado as
sugestões do TCE, como multas, recomendações ou até
a devolução de algum recurso que foi arrecadado e não
foi utilizado como deveria.

Os analistas que vão às instituições colhem depoi-
mentos dos gestores para conhecer as dificuldades que
o município tem para obter recursos dos programas de
governo para aplicação em educação, pois esse di-
nheiro não é efetivamente aplicado por algumas cida-
des. Eles também querem saber quais são as difi-
culdades para receber esses recursos, sobretudo do go-
verno federal, que investe na área de educação porém
tem dificuldade de repassar para as cidades, por pro-
blemas técnicos ou até por inércia mesmo. “A primeira
coisa que a gente faz nas visitas é escutar as reclama-
ções dos diretores, porém, raramente, eles formalizam
as demandas que as escolas têm”, afirmou Sandro. “Es-
tamos guardando essas respostas para, em uma pró-
xima etapa desse trabalho, o Tribunal possa con-
feccionar uma cartilha indicando quais os passos que
os gestores devem observar para obter êxito na capta-
ção de recursos públicos”, contou.

Mauro Paiva Diniz, também analista de Controle Ex-
terno, se mostrou esperançoso com as visitas que fez.
Ele contou que, em uma das instituições que esteve, o
diretor era engenheiro de software além de ter forma-
ção em História. “Assim, ele usava os conhecimentos
para investir no ensino dos alunos. O laboratório de in-
formática funciona perfeitamente, assim como a inter-
net. O colégio tem 72 computadores em ótimo estado
e algumas salas de aula têm datashow para projeção”,
lembrou. Diniz ainda falou sobre escolas que têm recur-
sos específicos para deficientes físicos como uma sala
especial para leitura em braile para cegos.

Segundo Luiz Henrique Starling, muitas instituições
estão “bem aquém do desejado, ao mesmo tempo em
que outras escolas estão em um nível muito bom, bem
aparelhadas. A nossa expectativa é de sempre melhorar
a educação para os alunos do nosso Estado”, disse.

Starling ainda ressaltou que um dos pontos positi-
vos do contato direto com as escolas é testemunhar a
“garra” dos diretores. “As escolas funcionam muito mais
pela vontade dos gestores e professores do que pela
quantidade de recursos”, finalizou.

Além de Antônio de Pádua Rodrigues Alves Affonso,
Sandro Miguez de Souza e Mauro Paiva Diniz, citados na
reportagem, também participaram do programa-piloto
os analistas Antônio Eustáquio Coelho e Ronaldo Correa
Maia e as estagiárias Amanda Luisa Evangelista Flores,
Bárbara Izabelle Braga e Silva e Tamires Souza Morais.

avaliando a qualidade de rede física (mobiliário, equi-
pamentos e instalações), identificando situações que
podem comprometer a utilização dos espaços de ma-
neira segura e adequada.

A proposta da Coordenadoria de Engenharia é tam-
bém fazer um alerta e sugerir ao gestor municipal como
solucionar pequenas falhas, que, apesar de custarem
pouco, podem interferir demais no desenvolvimento de
um aluno e se tornar emergenciais, como salas de aula
com vazamentos e banheiro sem descarga, por exemplo. �

CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 29 2017 1918 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 29 2017



CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 29 2017 2120 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 29 2017

PLENO

TCEMG emite parecer
pela aprovação das
contas de Pimentel

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) emitiu parecer prévio pela aprovação das contas
do governador, Fernando da Mata Pimentel, na sessão ple-
nária extraordinária do dia 11 de julho. A conselheira
AdrieneAndrade, relatora doprocessodeprestaçãode con-
tas do executivo estadual, do exercício 2016 (processo nº
1.007.713), votou pela aprovação das contas e foi acompa-
nhada pelo revisor, conselheiro José Alves Viana, e os con-
selheiros Mauri Torres e Sebastião Helvecio. Vencidos, o
conselheiroWanderleyÁvila votoupela aprovaçãodas con-
tas com ressalvas e o conselheiro Gilberto Diniz votou pela
rejeição das contas do governador.

A relatora do processo iniciou sua apresentação infor-
mando que Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da
Macrogestão do Estado (CFAMGE) fez o exame detalhado
das contas do executivo e registrou seus apontamentos. A
conselheira destacou em seu voto o cenário econômico re-
cessivo nacional e estadual causado pelo desempenho ne-
gativo do Produto Interno Bruto (PIB), a dificuldade de
arrecadação e o crescente déficit financeiro. Destacou o es-
tado de calamidade financeira, decretado por alguns esta-

dos, dentre eles Minas Gerais, e
defendeu como “estado de

calamidade”não apenas
os desastres naturais,
mas qualquer situa-
ção emergencial
que afete a capaci-
dade do ente pú-
blico. Para a
relatora, o Decreto
nº 47.101, aprovado

emdezembrode 2016pela Assembleia Legislativa deMinas
Gerais (ALMG), permitiu, temporariamente, flexibilizar algu-
mas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.“O efeito legal
mais importante desta medida é flexibilização de algumas
regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente as
contidas no artigo 65queprevê, emcasode calamidadepú-
blica, que o ente federado fique temporariamente livre de
cumprir os prazos de controle de despesas com pessoal e
de limites de endividamento, atingir as metas fiscais e utili-
zar o mecanismo de limitação de empenho”.

O revisor JoséAlvesViana, que tambémvotoupela apro-
vação das contas do governador, destacou em seu voto que
a crise econômica e política no Brasil atinge todas as esferas
de governo e a própria sociedade como um todo. Ressaltou
que“a situaçãoédeextremadificuldadeenfrentadapeloses-
tados que, por um lado, encontram-se obrigados a cumprir
osmínimosconstitucionais eaobedecer a limites fiscais e,por
outro lado, assistem à queda de arrecadação. No caso do Es-
tado de Minas Gerais e de acordo com informações da
CFAMGE foramapurados, desdeo exercício de 2013, sucessi-
vos déficits orçamentários, o que evidencia o quadro reces-
sivo emque o Estado se encontra”.
Viana disse que cabe aos tri-
bunaisdecontasde todo
o país, ao analisarem
as contas dos gesto-
res públicos, não
de s con s i d e r a r
estas variáveis que
contribuíram para
o desequilíbrio das
contas públicas.

O conselheiro Sebastião Helvecio manifestou-se pela
aprovação das contas do executivo e destacou em seu voto
que a ALMG, reconhecendo a situação de calamidade fi-
nanceira, aprovou a Resolução nº 5. 513/16, de acordo com
odispostono art. 65 da LRF. Ele afirmouque“não sepode re-
duzir do campode incidência do conceito de calamidade as
consequências de uma crise fiscal de tamanha magnitude,
sobretudo por sua natureza econômica sobre a qual os es-
tados membros têm pouco ou nenhum controle. Com
efeito, a crise fiscal pela qual passa o Brasil encontra suas
causas diretamente napolítica econômica adotadanos últi-
mos anos e cuja condução cabeprivativamente àUnião. Aos
estados membros resta apenas suportar as deletérias con-
sequências fiscais e as vertiginosas quedas de arrecadação”.

Também pela aprovação das contas votou o conse-
lheiro Mauri Torres, acompanhando o voto da relatora
AdrieneAndrade. Ele destacou que o ambiente de recessão
vivido nos últimos anos, com PIB negativo em anos subse-
quentes, só tiveram semelhança com o que foi vivenciado
no Brasil em 1930 e 1931.“Sob esta ótica, avalio que as con-
tas do governo do Estado, de 2016, devem ser contextuali-
zadas em face do quadro de grave crise econômica que
vivemos e que, inevitavelmente, afeta a arrecadação tribu-
tária”, falou. E concluiu:“apesar do cenário desfavorável, per-
cebo que o governo envidou esforços a fim de incrementar
a receita estadual para minimizar os efeitos da crise econô-
mica, no equilíbrio econômico e financeiro da prestação de
serviços públicos essenciais à sociedade mineira”.

Votos vencidos
O conselheiro Gilberto Diniz opinou pela rejeição das

contas dogovernador e fundamentou seu votodizendoque
“os entes federados tentam enquadrar problemas decor-
rentes de escassez financeira comocalamidadepública. Isso
é, no mínimo, extravagante. É mais uma prova da criativi-

dade brasileira que subverte o alcance do conceito jurídico
de estado de calamidade pública ao considerar situações
perfeitamente previsíveis de ordemeconômica e financeira
comodesastres”. Ele lembrou que a situação de calamidade
pública deve ser entendida como uma “situação anormal
provocadapor desastre, causandodanos eprejuízos que im-
pliquemocomprometimento substancial da capacidadede
resposta do poder público do ente atingido.”Diniz apontou
que a LRF, no artigo 66, prevê, paramomentos de crise eco-
nômica, que“os prazos estabelecidos nos artigos 23,31 e 70
serãoduplicados nos casos de crescimento real baixooune-
gativo do PIB, nacional, estadual ou regional, por período
superior ou igual a quatro trimestres”. Assim, afirmou que
calamidadepública e problemas financeiros decorrentes de
retração econômica são questões inconfundíveis.

O conselheiro Wanderley Ávila entendeu que o con-
ceito de calamidade pública não se aplica ao vivido pelo Es-
tadodeMinasGerais, conformeposiçãodaUnidadeTécnica.
Disse que “o conceito de calamidade pública está intima-
mente ligado ao conceito de desastre natural e não seria
coerente coma finalidade da LRF realizar interpretação am-
pliativa de seus conceitos”. Destacou que no período que
atuou como relator das contas do governo, exercício de
2015, emitiu todosos alertas previstos na LRF às autoridades
competentes, demostrando as incorreções na condução da
coisa pública sob o aspecto fiscal. Contudo, considerando a
conjuntura de retração econômica na fase de elaboraçãode
lei orçamentaria anual e a necessidadede atrelar a realidade
econômica ao orçamento fiscal, votou pela aprovação das
contas com ressalvas.

No ano passado, o TCEMG também emitiu parecer fa-
vorável à aprovaçãodas contas dogovernador FernandoPi-
mentel, do exercício de 2015. A ALMG, responsável pelo
julgamento efetivo das contas do executivo, irá apreciar o
parecer prévio emitido pelo TCEMG.

Conselheira Adriene Andrade,
relatora do processo

Conselheiro José Alves Viana,
revisor do processo

Sessão plenária extraordinária
do dia 11 de julho, que emitiu
parecer prévio pela aprovação

das contas do governador,
FernandoDamata Pimentel
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Alda Clara

As eleiçõesmunicipais de 2016 ainda não terminaram
em algumas cidades do Estado. Apenas neste ano, oito lo-
calidades já tiveram novas eleições (Alvorada deMinas, Er-
vália, São Bento Abade, Guaraciama, Cristiano Otoni,
Canaã, Campo Florido e Santa Rita de Minas). E em outras
dez cidades (Mercês, Antônio Dias, CampoAzul, Santa Cruz
de Salinas, Santana daVargem, Ibiracatu, Conceição do Rio
Verde, Ibituruna, Ipatinga e Timóteo) os prefeitos aguar-
dam a decisão final da Justiça para saber se terão o regis-
tro de candidatura cassado. Dos municípios que não
tiveram a eleição finalizada emoutubro de 2016, dez deles
possuem um fato em comum. No passado, o prefeito teve
suas contas rejeitadas.

Os dados estatísticos do TCE mostraram que, no ano

de 2016, das 752 contas analisadas, 60 tiveram o parecer
prévio pela rejeição, e algumas contas acumulam duas ou
mais irregularidades cometidas no exercício. Entre os anos
2014 e 2015, as maiores causas de pareceres pela rejeição
de contas foram a abertura de créditos adicionais sem re-
cursos disponíveis (encontrada em 36,7% dos pareceres) e
a não aplicação do limitemínimo emeducação (observada
em 32,79% dos casos). No mesmo período, o desrespeito
ao limite máximo de despesas com pessoal foi apontado
em 13% das contas com parecer negativo, a abertura de
créditos adicionais sem cobertura legal em 26% delas, e a
não aplicação do limite constitucional em saúde em 13%
dos pareceres prévios pela rejeição.

Campo Florido, cidade do Triângulo Mineiro, viveu
uma indecisão política até o último dia 2 de julho. O ex-
prefeito, Ronaldo Castro Bernardes, que também venceu

as eleições de outubro de 2016, teve, nos anos de 2003 e
2004, suas contas rejeitadas por abrir créditos suplemen-
tares sem a devida cobertura legal e por não aplicar o mí-
nimo de 15% da receita base de cálculo nas ações e
serviços públicos de saúde. O parecer prévio pela rejeição
das contas emitido pelo TCE foi o primeiro passo para o
processo que levou à cassação do registro da candidatura
de Ronaldo pela Justiça Eleitoral.

Após a emissão dos pareceres pelo TCE, a Câmara de
Campo Florido julgou e publicou dois decretos legislati-
vos rejeitando as contas prestadas por Ronaldo
(nº11/2013 e nº 23/2015). Entretanto, a mesma câmara,
para desimpedir a candidatura do ex-prefeito, em agosto
de 2016, publicou dois novos decretos (011/2016 e
012/2016) a fim de tornar sem efeito os anteriores. O caso
foi parar na Justiça eleitoral (Zona Eleitoral 326). Apesar da
inelegibilidade de Ronaldo ter sido sentenciada pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE) em outubro passado, um re-
curso que aguardava julgamento no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) permitiu que ele chegasse a ser eleito com
2.713 votos e tomasse posse. Em abril deste ano, o julga-
mento no tribunal superior negou provimento ao recurso
(agravo regimental) de Ronaldo. Por esta razão, o presi-
dente da Câmara Municipal da cidade, Sebastião Arlindo
Pereira, assumiu, provisoriamente, o cargo do executivo
até a conclusão das eleições realizadas em 2 de julho,
quando foi eleito o candidato Renato Soares de Freitas,
que aguarda o dia da posse.

Histórias semelhantes à de Campo Florido vêm se re-
petindo em algumas cidades mineiras, como em Campina
Verde, também do Triângulo Mineiro. Lá Fradique Gurita
da Silva, que se elegeu prefeito no ano passado com 6.113
votos, teve cassado o registro de sua candidatura pelo TRE
em virtude da rejeição de contas municipais de 2007,
quando também era chefe do Executivo. Assim como Fra-
dique, João Rodrigues dos Reis, prefeito de Romaria, em
junho passado, também teve o diploma cassado por causa
das contas rejeitadas de 2003, quando era prefeito. Nesses
últimos casos, porém, os prefeitos ainda permanecem no
cargo até finalizar o julgamento no TSE.

ELEIÇÕES

Rejeições do TCE podem impedir
prefeitos de prosseguirem com novos mandatos

Contas irregulares

MAIORES CAUSAS DE PARECERES PELA

REJEIÇÃO DE CONTAS ENTRE 2014 E 2015

36,7%

Abertura de créditos
adicionais sem

recursos disponíveis

32,7%

Nãoaplicação do
limitemínimo
emeducação

13%

Desrespeito ao limite
máximodedespesas

compessoal

26%

Abertura de créditos
adicionais sem
cobertura legal

13%

Nãoaplicação do
limite constitucional

em saúde

DIVULGAÇÃO



CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 29 2017 2524 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 29 2017

Conselho em debate
EMENDA CONSTITUCIONAL

Senado inicia tramitação de projeto para criação do
Conselho Nacional dos Tribunais de Contas

OconselheiroValdecir Pascoal (TCE-PE), atual presidente
da Associação dosMembros dosTribunais de Contas do Bra-
sil (Atricon), conseguiu uma vitória pessoal no mês de junho
como início da tramitação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) número 22/2017, que prevê a criação doConse-
lho Nacional dos Tribunais de Contas. O empenho resultou
num projeto apresentado pelo senador Cássio Cunha Lima,
que aproveitou a maior parte da proposta formulada pela
Atricon. A proposta foi aprovada em reunião da associação
nacional realizadanodiaoitodemaio, emSãoPaulo, compar-
ticipação de 29 presidentes de tribunais de contas.

O texto defende a incorporação do artigo 73-A à Consti-
tuiçãoBrasileirade1988.Oprojetode leidefendequeoCNTC
tenha onze membros com mais de trinta e cinco anos de
idade para um mandato de dois anos, admitida uma recon-
dução. Seus componentes seriam: o presidente e o vice-pre-
sidentedoTribunaldeContasdaUnião; três conselheirosdos
tribunaisdecontasdosEstadosedoDistritoFederal; umcon-
selheiro dos tribunais de contas dosmunicípios; umministro
ouconselheiro substitutode tribunal de contas; ummembro
do Ministério Público de Contas; um advogado, detentor de
notável conhecimento técnico e reputação ilibada; e dois ci-
dadãosdenotável conhecimento técnicoe reputação ilibada,
indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Se-
nado Federal. A presidência caberia ao presidente doTCU.

Em artigo publicado no jornal “O Estado de São Paulo”,
Valdecir Pascoal explicou que a proposta“primapela austeri-
dade, porquanto seu impacto sobre as contas públicas será
mínimo”. E informou que “o CNTC funcionará no Tribunal de
Contas da União (TCU), seus integrantes não serão remune-
rados, os eventuais deslocamentos e assessoramentos serão
custeados obrigatoriamente pelas entidades nele represen-
tadas e as sessões devem acontecer, preferencialmente, em
ambiente virtual”.

Uma inovação proposta pela PEC é a criação da Câmara
deUniformizaçãode Jurisprudência, integradaaoconselhoe
com a função de “aprovar, por maioria absoluta, enunciado
de caráter vinculante em relação aos Tribunais de Contas”
sobre a interpretação de alguma norma“que acarrete grave
insegurança jurídica ou relevante prejuízo do ponto de vista

fiscal, financeiro, orçamentário, econômico, patrimonial, con-
tábil e social”. Pascoal justificou informando que “hoje são
trinta e quatro leis orgânicas e regimentos internos indepen-
dentes, disciplinando integralmenteoprocessodecontasem
cadaTribunal”.

O artigo 6º da PEC trata da competência do CNTC
em oito itens, com destaque para o “controle da atuação

administrativa e financeiradosTribunais deContas edocum-
primento dos deveres funcionais dos seus membros”. O
segundo item fala em“apreciar, de ofício ou mediante pro-
vocação, a validade de atos de gestão praticados por mem-
bros dos Tribunais de Contas, podendo desconstituí-los,
revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências
necessárias ao cumprimento da lei”.

As primeiras tentativas de criação de um conse-
lho nacional para o sistema tribunais de contas – nos
moldes de outros como os da Justiça e Ministério Pú-
blico – aconteceram em 2007, através de três proje-
tos, sendo um do Senado e os demais da Câmara
Federal. O do Senado era de autoria do senador Re-
nato Casagrande, mas acabou arquivado em 2014.

Os outros dois foram juntados e agora comple-
tam uma década de tramitação. Prevalece a PEC
28/2007, de iniciativa do deputadoVital do Rêgo Filho
que, coincidentemente, hoje é ministro doTribunal de
Contas da União. Já a PEC n° 146/2007, do deputado
Jackson Barreto, foi apensada à anterior. Em oito de
fevereiro de 2017 o deputado João Campos (PRB-GO)
apresentou, pela quarta vez desde 2013, um requeri-
mento pedindo a inclusão da PEC na pauta de vota-
ções. Sem sucesso.

Já no Senado segue a tramitação da PEC
006/2013, de idêntica finalidade, que foi apresentada
pelo senador Eduardo Amorim (PSDB-SE) e tem como
relator o senador Ronaldo Caiado. O texto tem seis pa-
rágrafos e determina que serão 17 os membros do
conselho. Em seu site na internet, a Atricon informa
que vai propor emendas e substitutivos às PECs já em
tramitação no Congresso Nacional que tocam nos
temas do conselho nacional e dos critérios de com-
posição.

Histórico

ConselheiroValdecir Pascoal
(TCE-PE), atual presidenteda
AssociaçãodosMembrosdos

Tribunais deContasdo
Brasil (Atricon)
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EXTRAPAUTA

O presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais
(TCEMG), conselheiro Cláudio Terrão, recebeu, dia 12 de
junho de 2017, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil,
acompanhado do vice-prefeito Paulo Lamac; o controlador-
geral do município, Leonardo Ferraz; a secretária municipal
de Educação, Angela Dalben; o secretário de Planejamento,
André Abreu Reis; o secretário de Finanças, Fuad Noman; e
a subsecretária administrativa financeira da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Natalia Raquel Ribeiro de Araújo. O en-
contro aconteceu no Salão Nobre da Presidência.

O motivo do encontro foi a assinatura de um Acordo
de Cooperação entre o TCE e a Controladoria-Geral do Mu-
nicípio. O convênio tem o objetivo de desenvolver projetos
e ações que possam contribuir para a prevenção e o com-
bate à corrupção, para a promoção da transparência e da
ética pública, para o fomento do controle social e para o
fortalecimento da gestão pública, com maior efetividade
na proteção dos recursos públicos.

Também participaram da reunião a diretora-geral do
TCE, Gislaine Fois; o chefe de gabinete da Presidência, Cris-
tiano Alkmin; o diretor da Superintendência de Controle Ex-
terno, Henrique de Paula Kleinsorge; a diretora de Controle
Externo dos Municípios, Micheli Ribeiro Massi Dorella; e a
coordenadora de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão

Governamental de Belo Horizonte, Denise Maria Delgado.
Planejar e executar ações integradas entre as duas ins-

tituições, como forma de estimular o controle social e for-
talecer a gestão dos recursos públicos por Belo Horizonte e
compartilhar relatórios, dados e demais orientações perti-
nentes à execução das atividades estão entre as ações pro-
postas pelo contrato. O documento tem vigência de 60
meses mas pode ser alterado, por termo aditivo, e rescin-
dido a qualquer tempo de comum acordo.

TCE e Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte

Acordo para maior
TRANSPARÊNCI A

Conselheiro presidente Cláudio Terrão Jrma convênio que
pretente prevenir e combater a corrupção

OauditoraposentadodoTribunaldeContasdeMinasGerais,HelvécioTammdeLima, faleceunamanhã
dodia14de junhode2017.TammdeLimanasceuemBeloHorizonte, a 21demaiode1928. Filhodoadvo-
gado,poliglotaepoetaMárioFranzendeLimaedeLeonídiaTammdeLima. Em25demaiode1955, casou-
secomMariaAdéliaCastroSilvaTammdeLimaeteveos filhos:SérgioLuiz,Mário,HelvécioeRobertoMárcio.

Hélvecio trabalhou com o prefeito Américo Renné Giannetti. Em 1956, era oficial de gabinete do go-
vernador José Francisco Bias Fortes, que o nomeou, em1958, auditor doTCEMG. Foi, em1966, assessor do
secretário de Segurança Crispim Jacques Bias Fortes, nomeadopor Israel Pinheiro da Silva, que, em1970, o
designoucomoconselheirodo InstitutodePrevidênciadosServidoresdoEstadodeMinasGerais (Ipsemg).

EmsessãodoTribunalPlenododia14de junho,oconselheiroGilbertoDinizprestouumahomenagem
aoauditor aposentadoHelvécio.Nadeclaração,oconselheiro relembrouoconvíviocomHelvécioTammde
Limano iníciodavidapública, repletodeexperiênciasenriquecedoras.Diniz ainda ressaltouqueos legados
do auditor aposentado vão além dos alcançados pelo trabalho, mas estão também na criação da família,
que carregaos traços degenerosidade e a capacidadede aproximar as pessoas.

O adeus a Helvécio Tamm de Lima




