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MPC: parceiro do regime democrático

Oque a senhora enxerga comodesafio para oMPC-MG
no exercício do controle externo?

A inexistência de autonomia financeira e orçamentária
do MPC-MG, mesmo restando presentes a autonomia fun-
cional e o suporte estrutural advindo do Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas Gerais, representa, atualmente,
nosso maior desafio para que possamos exercer de forma
plena e mais efetiva o tão relevante controle externo a
cargo do Parquet de Contas.

Qual é opapel doMinistério Público deContas no com-
bate à corrupção no Brasil?

O Ministério Público de Contas tem papel de desta-
que no combate à corrupção no Brasil na medida em
que, consoante as competências que lhe foram atribuí-
das pela Constituição da República, detalhadas em nor-
mas infraconstitucionais, possui amplo espectro de
atuação, o que lhe permite agir como parte, ingressando
com representações perante os tribunais de contas;
como custos legis, emitindo pareceres em processos em
trâmite nas mencionadas cortes; no exercício do seu re-
levante papel pedagógico e orientador, expedindo reco-
mendações aos gestores públicos; e, no fomento de uma
rede de controle, colaborando com outros órgãos par-
ceiros, notadamente com os ministérios públicos Esta-
dual e Federal, e provocando-os a agir diante de
questões que exorbitam a esfera de competência do
MPC, de forma a promover a defesa da ordem jurídica e
dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Comoa senhora avalia o atualmomento econômico do
País? Deque formaos tribunais de contas eministérios
públicos de contas podemcontribuir para amelhorado
cenário econômico?

Como sabido, o país passa por uma grave crise econô-
mica. Os MPCs e os tribunais de contas, junto aos quais atuam,
possuem no rol de suas atribuições a fiscalização orçamentá-
ria, contábil, financeira, patrimonial e operacional, sob os as-
pectos da legalidade, legitimidade e economicidade, o que
permite não só o controle de conformidade, mas, sobretudo,
finalístico. Referido controle é exercido tanto no âmbito das
despesas públicas quanto naquele afeto à arrecadação de re-
ceitas e sua correta aplicação. Tal abrangência certamente
produz reflexos diretos no planejamento adequado, na res-
ponsabilidade da gestão fiscal e no equilíbrio das contas pú-
blicas, o que, em última análise, implicará no incremento da
melhoria do cenário econômico. Em outras palavras, a com-
petência fiscalizatória sobre as finanças públicas (viés impor-
tante, embora não exclusivo) implica em significativa
contribuição para a superação de crises econômicas.

Quais as principais propostas de seumandato?
Pretendo dar continuidade ao projeto de crescimento

e fortalecimento institucional empreendido pelos meus
antecessores, defendendo as prerrogativas do Parquet de
Contas no exercício de suas relevantes funções de com-
bate à corrupção, defesa do erário e garantia de maior efe-
tividade no emprego dos recursos públicos, em prol da
concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Em sua opinião, qual a imagem que a população tem
doMPC-MG?

O Ministério Público de Contas, a par de sua relevância,
considerando as funções que lhe foram confiadas, conforme
já mencionado, ainda é pouco conhecido, razão pela qual,
um dos objetivos desta gestão é promover a divulgação do
seu papel e do trabalho que desenvolve, criando mecanis-
mos para uma maior proximidade com a sociedade civil.

E comoa senhora gostaria que a sociedade enxergasse
oMPC-MG?

Nosso intento é fazer com que a sociedade perceba o
MPC-MG como parceiro na defesa da ordem jurídica, do re-
gime democrático e dos interesses indisponíveis, servindo
como instrumento célere e eficaz para o atendimento das
demandas que lhe forem apresentadas no âmbito de sua
competência.

Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a im-
portância de cada vezmais asmulheres ocuparem car-
gos de liderança no Brasil e sobre sua trajetória até
chegar ao cargo de procuradora-geral.

Sem dúvida, a luta pela igualdade de gênero, direito
fundamental consagrado em nossa Constituição da Repú-
blica, tem denotado resultados positivos em diversos seg-
mentos. A crescente ascensão da mulher a cargos de
liderança no Brasil e, notadamente, a forma exitosa com
que desempenham as atribuições que lhes são confiadas,
é a maior demonstração de quão relevante é a oportuni-
zação igualitária de acesso a referidos cargos entre homens
e mulheres. Antes de ser empossada no cargo de procura-
dora-geral, tive uma longa trajetória profissional como ser-
vidora pública concursada no TCEMG, até meu posterior
ingresso como procuradora, também concursada, no MPC-
MG, aliada a uma paralela busca de aperfeiçoamento da
minha formação acadêmica, com a realização de cursos de
pós-graduação lato sensu e em nível de mestrado e dou-
torado. O que quero dizer com isso é que nossas conquis-
tas são fruto do nosso empenho. Nesse sentido, basta que
não exista qualquer tipo de discriminação em função do
gênero, devendo o acesso a tais cargos dar-se com base na
competência e no desempenho.

Bacharel em Direito, pós-graduada em Controle Externo e doutora também em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (Puc Minas), Elke Andrade Soares de Moura assumiu no final de junho, a Procuradoria-Geral do
Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais (MPC-MG). Ex-Servidora de carreira do Tribunal de Contas
(TCEMG), a procuradora falou sobre a importância de mulheres, cada vez mais, ocuparem cargos de liderança no País e
seu desejo de fazer com o que a“sociedade enxergue o Ministério Público como parceiro na defesa da ordem jurídica”.

Autora de diversos artigos e professora de cursos de pós-graduação em Direito desde 1999, Elke considera que o
“Ministério Público de Contas tem papel de destaque no combate à corrupção no Brasil”. Conforme contou à Revista Con-
tas de Minas, a nova procuradora-geral acredita que a“competência fiscalizatória sobre as finanças públicas implica em
significativa contribuição para a superação de crises econômicas como a que atravessa o País atualmente”.

ENTREVISTA

por Thiago Rios Gomes



Karina Coutinho

O programa Na Ponta do Lápis, criado pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), programou, para os meses
de julho a setembro, a visita a 20 escolas estaduais da“região me-
tropolitana B” de Belo Horizonte (classificação da Secretaria Esta-
dual de Educação). O objetivo principal das visitas é apresentar o
aplicativo“Na Ponta do Lápis”à comunidade escolar, orientar os di-
retores a usar a “área do gestor do app” e explicar a importância do
Tribunal de Contas aos alunos e aos professores. O aplicativo
móvel “Na Ponta do Lápis” possibilita o envio de relatos de pro-
blemas ao TCE. O programa do TCEMG prioriza a fiscalização do
dinheiro aplicado na área da educação e foi criado pelo presidente
deste biênio 2017/2018, conselheiro Cláudio Terrão.
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A primeira escola visi-
tada foi no bairro Minas Bra-
sil, no dia 3 de julho. Os
alunos do 7º ano da Escola
Estadual Mário Gonçalves
de Matos aprenderam sobre
o Tribunal de Contas com as
explicações de Naila Mour-
thé, assessora da presidência
do TCEMG, e também do as-
sessor da Diretoria-geral,
Paulo Vicente Guimarães. O
aplicativo também foi apre-
sentado à diretora Rita de
Cássia Diniz e aos alunos e
funcionários. Giselle de Lour-
des Silva, analista de sistemas do TCEMG, orientou os técnicos
da escola sobre o aplicativo.

Dois dias depois foi a vez da Escola Estadual Cândida Ca-
bral, no bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte. Com cerca de
500 alunos, a instituição oferece ensino médio e educação para
jovens e adultos (EJA). O diretor em exercício, Ederson Rodri-
gues, recebeu a equipe do Tribunal de Contas e também foi
orientado pela analista de sistemas Giselle de Lourdes sobre o
funcionamento da “área do gestor” do aplicativo, onde os dire-
tores respondem e dão soluções aos relatos enviados pela co-
munidade“. Este é um espaço para ouvir a voz da comunidade
pela ferramenta de gestão”, explicou a assessora da presidência
Naila Mourthé.

A equipe do Tribunal apro-
veitou a hora do recreio e tam-
bém conversou com os
professores e com os técnicos
da secretaria, apresentando a
eles o app e explicando a mo-
tivação do Tribunal em melho-
rar a área da educação. Em
seguida, cerca de 50 alunos do
1º ano, com idade entre 14 e 15
anos, ouviram as informações
dos assessores Naila Mourthé e
Paulo Vicente Guimarães sobre
o Tribunal de Contas e sua mis-
são, além do programa e do

aplicativo móvel. Um vídeo de
animação sobre o tema da corrupção também foi exibido.

Na sequência, foi a vez da Escola Estadual Pedro Dutra no
bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, no dia 9 de julho. A es-
cola atende crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, com
idade entre 6 e 11 anos, de modo integral. De acordo com a dire-
tora da instituição, Eliza Margarete, sua instituição é de fundamen-
tal importância para a região. São 120 alunos e 26 funcionários,
sendo cinco deles efetivos.

O assessor da Diretoria-geral do TCEMG Paulo Vicente Guima-
rães conversou com o corpo docente, direção e alunos do 5º ano,
explicando o que é o Tribunal de Contas e apresentando o pro-
grama e o app “Na Ponta do Lápis”. Ele também narrou aos alunos
uma fábula sobre corrupção e demonstrou de forma didática como�

Escola Estadual Cândida Cabral,
no bairro João Pinheiro

Escola Estadual Mário Gonçalves
de Matos, no bairro Minas Brasil
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o TCE trabalha com a fiscaliza-
ção das contas públicas. A di-
retora da escola também
recebeu treinamento da assis-
tente de tecnologia da infor-
mação do TCEMG Nayara
Francisca dos Santos, que ex-
plicou sobre a área do gestor
do aplicativo.

A diretora da escola Pe-
dro Dutra contou que uma
parte do terreno da institui-
ção foi aproveitada para que
os alunos pudessem cultivar
uma horta e vivenciar uma
oficina denominada “educação
sustentável”. A iniciativa partiu de um antigo professor da escola
que “abriu com uma enxada” o barranco nos fundos da institui-
ção para a criação da horta, contou a diretora Eliza Margarete. “O
professor Ricardo Pereira é engenheiro agrônomo e nos ajudou
fazendo isso”, detalhou. Atualmente, a escola cultiva acelga, al-
face, cebolinha, salsa, couve, mostarda, ora-pro-nóbis, beterraba
e quiabo. Também possui pés de amora, acerola, limão, maracujá,
jabuticaba, pitanga e cana-de-açúcar. “Esse ano e no ano passado
utilizamos as verduras da horta para a merenda das crianças.
Quando a produção está volumosa, os alunos levam para as suas
casas”, comemora a diretora. A escola também oferece aulas de
iniciação musical, flauta, dança, informática e reforço em portu-
guês e matemática.

Outra ação do programa “Na Ponta do Lápis” que
envolveu o contato com os diretores de escolas foi um en-
contro realizado na sede do Tribunal de Contas. Aproxima-
damente 250 pessoas entre diretores, inspetores, analistas
e técnicos financeiros da Superintendência Regional de En-
sino Metropolitana B compareceram no dia 21 de junho.
Também estiveram presentes o superintendente da SREM-
B, Webster Silvino de Oliveira, e a diretora do Instituto de
Ciências da PUC Minas, Carla Ferretti, para conhecer as fer-
ramentas desenvolvidas pelo Tribunal. O objetivo também
foi contribuir para a efetivação do Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), principalmente no que ser refere à meta 7, re-
lacionada à infraestrutura.

A assessora da presidência do TCEMG e educadora
Naila Mourthé iniciou sua apresentação falando aos con-
vidados sobre o seu orgulho de apresentar o programa,
um projeto desenvolvido pelo Tribunal de Contas, mas
“executado a muitas mãos”. A educadora ressaltou que
“sem a participação de vocês não adianta a gente oferecer
uma arma tão potente como o Na Ponta do Lápis”. E afir-

mou que o comprometimento dos gestores e professores
é essencial para a ação transformadora da educação na
vida das pessoas.

Naila ressaltou que a intenção do Tribunal de Contas
ao entregar o aplicativo móvel “Na Ponta do Lápis” é apro-
ximar a comunidade aos gestores da educação - sejam eles
diretores, inspetores, superintendentes, secretários, prefei-
tos ou governador - para a solução dos problemas. Ela ob-
servou que esconder os problemas não faz com que eles
se resolvam por si só. “É preciso enfrentar e resolver aquilo
que for possível, dentro da competência de cada um”, disse.

Um motivo de comemoração para Naila Mourthé foi o
cadastramento de 100% dos gestores das escolas esta-
duais no Sistema de Gestão de Identidade (SGI) do Tribu-
nal de Contas. A partir de agora, os 3.634 diretores que já
receberam a senha de acesso à ferramenta de gestão do
“Na Ponta do Lápis” poderão acompanhar as informações
do aplicativo em tempo real. Cada etapa do cadastra-
mento foi apresentada no telão do auditório pela asses-
sora da presidência. �

Diretores orientados

Naila Mourthé ressaltou que “sem a participação
de vocês não adianta a gente oferecer uma

arma tão potente como o Na Ponta do Lápis”

Escola Estadual Pedro Dutra
no bairro Padre Eustáquio
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Luiz Gustavo Ribeiro

As escolas públicas do Estado de Minas Gerais vêm sofrendo
com a falta de recursos provenientes da Secretaria de Estado de
Educação (SEE/MG) destinado às caixas escolares. Em uma inves-
tigação recente em escolas estaduais, técnicos do TCEMG obser-
varam irregularidades nas condições de conservação da
infraestrutura, do mobiliário e de equipamentos, além de falta de
recursos para a compra de materiais básicos, como gás de cozi-
nha, material de escritório e limpeza.

Números levantados pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCEMG) revelaram que, entre 2014 e 2016, apenas R$ 1,065
bilhão foi efetivamente repassados às caixas, de um total de R$
2,634 bilhões empenhados. Esta diferença poderia até mascarar o
índice mínimo de gastos com educação, exigido pela Constitui-
ção, já que o cálculo considera os empenhos de recursos e não os
pagamentos efetivos.

Recursos
fizeram falta

CAIXAS ESCOLARES

�
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Em nove escolas visitadas, de três superintendên-
cias regionais de ensino, foram feitas inspeções visuais e
entrevistas com os responsáveis pela gestão dos recur-
sos financeiros das caixas escolares. Também foram ou-
vidos professores, alunos, tesoureiros, cantineiras e
responsáveis pela elaboração e análise das prestações
de contas. Além disso, a equipe de auditoria analisou
processos de prestações de contas dessas escolas e apli-
cou um questionário eletrônico, destinado aos superin-
tendentes das 47 regionais, que ajudaram no trabalho
de apuração dos analistas.

Irregularidades
A Terceira Coordenadoria de Fiscalização do Estado,

responsável pela auditoria (processo 1.040.624), cons-
tatou também que, em maio de 2017, havia mais de 150
mil processos de prestação de contas aguardando a aná-
lise das superintendências regionais de Ensino (SREs).
Isso representa cerca de R$ 3 bilhões não fiscalizados.

Neste trabalho, o objetivo do TCEMG não é punir os
gestores por eventuais irregularidades cometidas, mas
sim, identificar oportunidades de melhoria e induzir
mudanças na gestão, contribuindo, assim, para o au-
mento da qualidade na educação. A expectativa da uni-
dade técnica é que, ao final do processo, o Estado
apresente um plano de ação, indicando as medidas a
serem realizadas para corrigir os problemas identifica-
dos, bem como os prazos e os responsáveis por imple-
mentá-las. Em seguida, o Tribunal poderá acompanhar
e fiscalizar se as recomendações propostas realmente
impactaram na melhoria da gestão dos recursos repas-
sados às escolas.

Caixas
As caixas escolares são pessoas jurídicas de direito pri-

vado, sem fins lucrativos, que têm como função básica ad-
ministrar os recursos financeiros da escola, repassados
pela União, Estados e Municípios, e aqueles arrecadados
pelas próprias unidades escolares (Recursos Diretamente
Arrecadados – RDA). Elas são vinculadas às respectivas Su-
perintendências Regionais de Ensino e possuem um nú-
mero de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
– CNPJ, necessário para abertura de conta corrente em ins-
tituição bancária para o recebimento dos recursos finan-
ceiros, ou seja, são unidades financeiras executoras,
administradas por uma assembleia geral, formada pela di-
retoria e pelos conselhos deliberativo e fiscal. Os recursos
geridos por elas destinam-se à aquisição de bens e servi-
ços necessários à melhoria das condições de funciona-
mento das escolas, incluídos no seu plano de desen-
volvimento.

Segundo registrado pela SEE/MG e em conformidade
com o Censo Escolar 2016, existiam, à época, no Estado de
Minas Gerais, 3.635 caixas escolares e 2.137.891 alunos
atendidos.

As fontes de recursos para transferências financeiras
da SEE/MG às caixas escolares são aquelas provenientes
da União, do Tesouro Estadual, da Quota Estadual de Sa-
lário Educação (QESE) e do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).

A transferência desses recursos pela SEE/MG às unida-
des é realizada pelas SREs, em contas específicas das caixas,
e efetivada mediante Plano de Trabalho e celebração de
Termo de Compromisso assinados pelos diretores. �
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Um espaço para os
controladores internos

Alda Clara

Acessível por meio do Portal do TCEMG, o Espaço do
Controle Interno é um ambiente virtual criado para apro-
ximar os controladores internos dos órgãos e entidades
municipais e estaduais do Tribunal de Contas. Neste
novo espaço serão desenvolvidas Atividades Integradas
de Controle, além de cursos à distância, disponibilização
de modelos de formulários, manuais, cartilhas, docu-
mentos e divulgação de seminários e eventos para a ca-
pacitação de servidores, gestores e assessores. O
objetivo do espaço virtual é fortalecer as ações promo-
vidas pelas controladorias internas, aumentar a quali-
dade da gestão pública e atender os anseios da
sociedade por uma gestão eficiente e eficaz dos recur-
sos públicos.

A atuação conjunta dos diversos órgãos estatais en-
carregados de garantir a observância dos princípios da
legalidade, legitimidade e economicidade na gestão de
recursos públicos se faz essencial, principalmente por-
que as controladorias internas são responsáveis por um

grande número de atos, projetos e programas governa-
mentais a serem fiscalizados. A própria Constituição Fe-
deral definiu, no artigo 74, como finalidade do sistema
de controle interno dos poderes, “apoiar o controle ex-
terno no exercício de sua missão institucional”.

Foi para garantir a efetividade desta determinação
constitucional e ainda possibilitar uma atuação mais in-
tegrada entre as diferentes instâncias de controle que o
TCEMG incluiu em seu planejamento estratégico o de-
senvolvimeno de mecanismos de maior interação com os
jurisdicionados, em especial com seus órgãos de controle
interno. Outra motivação que levou o Tribunal de Contas
a desenvolver o Espaço do Controle Interno foi a atuação
deficiente dessas unidades por causa da falta de estru-
tura, capacitação e orientação, apontadas num diagnós-
tico que levou em conta os dados de uma pesquisa da
Escola de Contas do TCEMG intitulada “Controle Interno
dos Municípios do Estado de Minas Gerais: uma proposta
de diagnóstico de sua efetividade”, de entrevistas reali-
zadas em diversas controladorias municipais e demandas
recebidas da Ouvidoria do Tribunal de Contas.

Portais de transparência
Mais de 300 municípios se inscreveram no Espaço do

Controle Interno para participar da primeira atividade in-
tegrada de controle, que terá como tema o portal de trans-
parência dos municípios. Segundo a gerente do projeto
Espaço do Controle Interno, analista Regina Assis, o tema
foi definido em função das demandas encaminhadas às
ouvidorias.“A transparência é uma questão muito cara para
a sociedade, pois observamos que a evolução do controle
social é baseada nas informações que a sociedade obtém
por meio desses portais”, explicou Regina.

A primeira atividade integrada terá, inicialmente, um
curso de capacitação on line e na etapa posterior os con-
troladores receberão os papéis de trabalho com a meto-
dologia para que eles próprios possam realizar uma
auditoria de conformidade no portal de transparência da
entidade. Ao final, os controladores entregarão ao gestor
um relatório apontando as falhas encontradas no portal e
um plano de ação para a correção destas inconformidades.
Todas as etapas terão o acompanhamento do Tribunal de
Contas que irá determinar os prazos para cada ato.
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PCA ELETRÔNICA

Prestando contas

SEM PAPEL
Karina Coutinho

O balcão de protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais (TCEMG) não é mais o mesmo. Por ele não passam mais os documen-
tos das prestações de contas dos prefeitos mineiros, que em passado
recente ocupavam volumosas pastas e enchiam prateleiras. O TCE avan-
çou na informatização e já não aceita documentos em papel nesses pro-
cessos. O novo procedimento vale para petições e solicitações em geral.
Novas mudanças nesse sentido ainda vão ocorrer e o gestor municipal
deve estar atento a elas.

Todos os atos processuais das prestações de contas anuais dos pre-
feitos mineiros, relativos ao exercício de 2017 e seguintes, autuadas a par-
tir de 2018, passam a ser praticados, exclusivamente, pelo programa e-TCE,
através da internet. Os procedimentos executados dessa forma são: qual-
quer tipo de peticionamento (solicitações), apresentação de defesa, res-
posta à diligência, consulta de andamento processual e vista do processo.

Além da responsabilidade socioambiental em relação ao uso dema-
siado de papel, o TCEMG também quer trazer agilidade e trans-
parência no andamento e no julgamento das contas
municipais, entregando à sociedade o resultado das ges-
tões das cidades com antecedência suficiente para
ajudar na escolha dos próximos governantes. Essa
implementação eletrônica ajudará, portanto, no
fundamental controle social.

Na visão do então superintendente de
controle externo do TCE, Henrique Kleinsorge,
o jurisdicionado (expressão usada para se referir
aos órgãos sujeitos à fiscalização do Tribunal) ga-
nhará muito com isso. “Haverá a economia na
compra de papel e tinta para imprimir as folhas re-
ferentes a processos; haverá também a economia do
deslocamento do jurisdicionado até o TCE para proto-
colizar suas petições, além do ganho de tempo para que
ele se dedique a outras atividades”, assinalou.�



protocolo situado na sede do Tribu-
nal, em Belo Horizonte, para isso.

Para a diretora da Secretaria da Pri-
meira Câmara do TCE, Flávia Alice Dias,
o Tribunal de Contas será beneficiado até
com a realocação de recursos humanos. “Po-
deremos trabalhar mais com outras demandas
porque haverá menos movimento no balcão de atendi-
mento e menos esclarecimentos de dúvidas ao telefone”,
observou.

De acordo com informações levantadas pela diretora,
em 2015 cada processo de prestação de contas anual tinha
- em média - 122 páginas. Flávia Alice estima que somente
este grupo de processos apresentou mais de 104 mil folhas
naquele ano.

Mudanças
O envio dos dados pelo jurisdicionado ao TCE já é ele-

trônico e feito através do Sistema Informatizado de Contas
dos Municípios (Sicom). O que muda é que a partir da au-
tuação do processo e da sua distribuição ele passa a tra-
mitar internamente de forma eletrônica, dispensando as
“famosas” pastas amarelas que continham dezenas e até
centenas de folhas de papel referentes a um único pro-
cesso.“ Só por meio do e-TCE é que o jurisdicionado poderá

enviar as petições referentes ao pro-
cesso, inclusive sua defesa”, explicou a

coordenadora do Escritório de Gestão
por Projetos do TCE, Flávia Ávila.

Ela informou, também, que atual-
mente já existe o e-Petição para pedidos de

substituição de dados no Sistema Informati-
zado de Contas dos Municípios (Sicom). “O jurisdicio-

nado já faz esse pedido por lá. O que vai mudar é que
agora ele fará pelo e-TCE, porém com as regras já exis-
tentes do e-Petição ”, explicou. De acordo com ela, o e-
TCE será o sistema eletrônico do Tribunal de mais
interação com o jurisdicionado.

Flávia também assinalou que as remessas enviadas
pelo Sicom mensalmente continuarão sendo enviadas pela
mesma via, nada mudará nesse sentido. Outro ponto que
a coordenadora destacou é que o jurisdicionado poderá
acompanhar prazos, ver os comunicados - ou seja, as inti-
mações e citações relacionadas ao processo - além de re-
ceber respostas, tudo através do e-TCE.

Via legal
A resolução nº 16/2017 do TCEMG criou o sistema que

irá possibilitar a tramitação integralmente eletrônica de
seus processos no TCEMG.
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Como utilizar
O gestor precisa fazer seu cadastro no Sistema de Ges-

tão de Identidade (SGI) para isso. O e-TCE, plataforma ele-
trônica que dará vida ao processo eletrônico, é acessado
pelo endereço eletrônico www.tce.mg.gov.br com dife-
rentes formas de acesso, com ou sem certificado eletrô-
nico, o chamado token.

Benefícios
A agilidade no processo e a transparência são os pon-

tos fortes desta ação que está mobilizando diferentes se-
tores do Tribunal. O gestor municipal poderá acessar da
sua cidade todos os componentes do seu processo de
prestação de contas, acompanhando prazos e interagindo
com o TCE on line, sem precisar de ir ao balcão de

O e-TCE, plataforma eletrônica que dará vida ao processo eletrônico, é acessado pelo endereço eletrônico www.tce.mg.gov.br

�



Fred La Rocca e Thiago Rios Gomes

O Tribunal de Contas finalizou o ciclo do
“Encontro Técnico – TCEMG e os Municípios”
do primeiro semestre de 2018. Nos dias 24
e 25 de maio esteve na cidade de Teófilo
Otoni, no Vale do Mucuri, enchendo
o auditório da Universidade Fe-
deral dos Vales do Jequitinho-
nha (UFVJM), mesmo com as
dificuldades que a greve dos ca-
minhoneiros trouxe para locomoção, para ca-
pacitar os agentes públicos dos órgãos e
entidades fiscalizados na região. A procuradora
do Ministério Público de Contas Cristina Melo representou o presidente Cláu-
dio Terrão. Ela explicou que o tema escolhido para o Encontro Técnico desse
ano, “Educação, transparência e sustentabilidade da receita pública”, foi mo-
tivado pela intenção em incentivar uma política de dados abertos, fortalecer
os controles interno e social e promover a eficiência da arrecadação tributá-
ria por meio das auditorias de receita.

Junho foi o mês de ir ao encontro dos moradores da região Norte de
Minas Gerais, na cidade de Pirapora. O Tribunal de Contas reuniu 300 repre-
sentantes, nos dias 07 e 08, no Centro de Convenções do município. A cidade
banhada pelo rio São Francisco entregou ao TCE uma homenagem por reco-
nhecer a parceria e o apoio aos gestores públicos da cidade. A cortesia, que
é um barquinho que simboliza o Vapor Benjamim Guimarães, o último barco
a vapor do mundo, foi entregue pelo José Raul Reis, presidente da Associação
dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco (AMMESF) e prefeito de
Lagoa dos Patos, instituição que atuou como apoiadora do evento.

O TCE mineiro percorreu ainda, no primeiro semestre deste ano, as cida-
des de Belo Horizonte, na região central do estado; Pouso Alegre, no sul de
Minas; e Caratinga, no Vale do Aço. Ao todo, 2.214 pessoas participaram di-
retamente dos encontros, 440 municípios foram alcançados com essa ação
pedagógica, 60 horas foram dedicadas às 55 palestras técnicas e 266 conse-
lheiros de políticas públicas foram capacitados. Os encontros técnicos vol-
tam em novembro, na região do Alto Paranaíba, na cidade de Patos de Minas,
nos dias 8 e 9. No mesmo mês, nos dias 22 e 23, a cidade da Zona da Mata,
Ubá, encerra o ciclo dos encontros técnicos em 2018.
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ORIENTAÇÃO

440 municípios em
um semestre
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Thiago Rios Gomes

Nos noticiários da televisão, nas capas de jornais,
nos portais de notícias, nas redes sociais e nos progra-
mas de rádio é cada vez mais comum assistir, ler ou ouvir
algo relacionado ao Tribunal de Contas. É fácil localizar
nos sites de busca muitas notícias relacionadas à insti-
tuição e os concursos para o órgão são sempre muito
concorridos. Mas você realmente sabe o que faz o Tri-
bunal de Contas do Estado? Os tribunais de contas
fazem parte do Poder Judiciário ou Legislativo? Como
são feitas as escolhas dos conselheiros da instituição?
Quem está sujeito à jurisdição dos tribunais de contas
dos estados?

Nas eleições, o povo escolhe pessoas para adminis-
trar recursos arrecadados com impostos, entre outras
funções. Esse dinheiro precisa ser aplicado e retornar
para a sociedade em forma dos mais diversos benefícios.
Caso os escolhidos não utilizem de forma correta esse di-
nheiro, todo o investimento é ameaçado. Os tribunais de
contas foram criados para ajudar a sociedade a fiscalizar
o uso do dinheiro público e garantir que tudo que foi ob-
tido com tributos seja revertido em prol da população.

No âmbito nacional, o Tribunal de Contas da União
(TCU) é o órgão responsável por auxiliar o Poder Legisla-
tivo a realizar as fiscalizações sobre o uso do dinheiro pú-
blico. Já no âmbito estadual, essa função fica a cargo dos
tribunais de contas de cada estado. Essa atividade é de-
nominada Controle Externo, ou seja, os tribunais de con-
tas analisam e julgam as contas dos administradores
públicos envolvidos, em suas atividades profissionais,
com dinheiro, recursos ou bens públicos. A função do Tri-
bunal de Contas é atuar na fiscalização dos recursos pú-
blicos tornando-se um órgão essencial para que a gestão
administrativa obedeça aos princípios da moralidade e
da boa administração.

Outro ponto que sempre gera alguma dúvida é se
os tribunais de contas fazem parte do Poder Legislativo
ou do Poder Judiciário. É importante salientar que o

Tribunal de Contas não está subordinado a nenhum dos
dois poderes, o que o torna um tribunal totalmente in-
dependente. O trabalho de fiscalização do uso dos re-
cursos públicos é feito nos âmbitos dos poderes
Judiciário, Legislativo e Executivo.

Embora os tribunais de contas sejam órgãos que au-
xiliam o Poder Legislativo no controle externo, isso não
os torna subordinados ao Poder Legislativo. Os tribunais
estão vinculados aos poderes legislativos, mas hierar-
quicamente eles não estão subordinados, porque suas
atribuições constam na Constituição Federal.

As decisões tomadas nas cortes de contas devem
ser seguidas não apenas pelo Poder Executivo, mas tam-
bém pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário.
Essas decisões podem ser a aplicação de multas, a de-
terminação para que o responsável pelo recurso público
sane eventuais irregularidades que tenham sido detec-
tadas, a estipulação de prazos para que as irregularida-
des sejam corrigidas, em caso de fraudes determinar o
bloqueio dos bens de quem manuseou os recursos pú-
blicos, além de considerar uma pessoa física ou jurídica
inidônea para participar de licitações.

Outra questão frequente é como os julgadores dos
tribunais de contas são escolhidos. Atualmente, se-
gundo a Constituição de 1988, dos sete conselheiros
que compõem os tribunais de contas estaduais, quatro
devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa. Os
outros três são escolhidos pelo governador do Estado,
sendo um conselheiro substituto de carreira, outro entre
os membros do Ministério Público de Contas, e um ter-
ceiro à sua livre escolha. Todos os nomes indicados pelo
governador deverão ser aprovados pela Assembleia Le-
gislativa. Para ser conselheiro, a pessoa deve ter mais de
35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e re-
putação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, con-
tábeis, econômicos e financeiros, ou de administração
pública e mais de 10 anos de exercício de função ou ati-
vidade profissional que exija os conhecimentos men-
cionados.

TCE

Fique por dentro

Art. 2º Sujeitam-se à jurisdição do Tribunal:
� I - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre di-
nheiro, bens ou valores públicos estaduais ou munici-
pais ou pelos quais responda o Estado ou o Município;

� II - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
assuma, em nome do Estado ou de Município ou de
entidade da administração indireta estadual ou muni-
cipal, obrigações de natureza pecuniária;

� III - aquele que der causa a perda, extravio ou outra ir-
regularidade de que resulte dano a erário estadual ou
municipal;

� IV - aquele que deva prestar contas ao Tribunal ou cujos
atos estejam sujeitos a sua fiscalização por expressa
disposição de lei;

� V - o responsável pela aplicação de recurso repassado
pelo Estado ou por Município, mediante convênio,
acordo, ajuste ou instrumento congênere;

� VI - o responsável por entidade dotada de personali-
dade jurídica de direito privado que receba contribui-
ções parafiscais e preste serviço de interesse público
ou social;

� VII - o dirigente ou liquidante de empresa encampada
ou sob intervenção, ou que, de qualquer modo, venha
a integrar, provisória ou permanentemente, o patri-
mônio do Estado, de Município ou de outra entidade
pública estadual ou municipal;

� VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis
a que se refere este artigo, até o limite do valor do pa-
trimônio transferido, nos termos do inciso XLV do art.
5º da Constituição da República.

CONFIRA ABAIXO A LISTA DAQUELES QUE

SE SUJEITAM À JURISDIÇÃO DO TCEMG,
SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 102/2008
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UMA PERGUNTA PARA...

...Mara Bianca Santos Lopes Cardoso
Secretária Municipal de Educação - Pirapora-MG

Qual a importância do programa
Na Ponta do Lápis do TCEMG
para a Educação em Minas?

O Tribunal começou a fazer a diferença a partir do
momento em que começou a cuidar da Educação.

Porque a gente sempre enxergou o Tribunal de
Contas como alguém que quer cobrar e fisca-

lizar, e de repente, o TCE é o órgão que está
colaborando e fazendo valer a legislação da
Educação. Não é fácil! Existe aquela angús-
tia – será que vamos dar conta? O recurso
é pouco; é difícil! Mas o olhar das pessoas
começou a mudar e eu virei fã do
TCEMG. Aquela postura que a gente
tinha mudou. Eu acho o máximo!
Agora a relação é de confiança e não
de medo.




