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Alinhamento e integração

Foi importante trabalhar em uma área técnica antes de
assumir uma assessoria?

Importantíssimo! Eu acho que todo servidor precisa tra-
balhar na área técnica noTribunal. Às vezes, quando falamos
“área técnica”, pensamos somente na área-fim, mas é impor-
tante frisar que a nossa área-meio exerce várias atribuições
técnicas, seja na área de orçamento de finanças, seja na área
de gestão, na de pessoal ou na de licitação e contratos. Sem
esquecer que a área-fim se vincula à função principal do Tri-
bunal, que é o controle das contas públicas, no formato de
controle externo.

Qual o principal papel da Diretoria-Geral doTribunal de
Contas?

Eu diria que o principal papel da Diretoria-Geral é pro-
mover a integração das unidades do Tribunal em todos os
seus níveis e o alinhamento organizacional da instituição.
Dentre as várias atribuições que tem eu poderia, a grosso
modo, dizer que é dirigir o Tribunal em nível superior. Dirigir
a gente dirige até carro, são coisas diferentes; mas promover
o alinhamento e a integração são os maiores desafios e os
principais propósitos, é o que eu acho.

Logonocomeçodesuagestão,opresidenteCláudioTer-
rãopromoveuumasériedeencontros comosgestores e
osservidoresparadiscutir integraçãoealinhamento.Por
que isso e qual a foi sua participação?

A minha participação vem de uma formação que ante-
cede bastante o Tribunal de Contas. Eu vim muito nova do
interior para trabalhar e estudar na capital. E tinha que tra-
balhar muito para poder pagar os estudos, pagar as despe-
sas, e na busca desse propósito, para custear meus estudos,
eu tive que começar a trabalhar em um banco. Trabalhei na
iniciativa privada quase 10 anos e tive uma experiência muito
rica, conheci a pesada concorrência no mercado, onde a
gente tem quem procurar sobreviver, prestando o melhor

serviço.Trabalhei na área de recursos humanos, hoje mais co-
nhecida como gestão de pessoas, como treinadora de pes-
soal. Eu era encarregada de dar treinamento para os
trabalhadores das agências, onde observava como era o
atendimento que os funcionários ofereciam para os clientes.
Meu propósito nas agências era atuar para que as pessoas
prestassem o melhor serviço e trabalhassem, ao mesmo
tempo, mais satisfeitas com isso. Para isso, me especializei
na iniciativa privada, fiz muitos cursos. Quando eu vim para
oTribunal, diziam:“você tem muita facilidade para lidar com
pessoas”. Isso é da pessoa, mas também é uma habilidade a
desenvolver. Se tivermos servidores satisfeitos, comprome-
tidos, sabendo que são peças essenciais, as coisas funcio-
nam bem; essa é a visão que eu tenho, a mesma visão do
presidente CláudioTerrão. A gente tem, sobretudo, que bus-
car desenvolver as habilidades dos servidores, aproveitar a
experiência daqueles que já estão na instituição, eles têm
muito a colaborar. Mas também oxigenar com novos conhe-
cimentos, novas práticas.... Eu acho que esse contexto todo,
de buscar experiência da iniciativa privada, essa satisfação
pessoal que eu tenho em lidar com pessoas, juntando com
essa visão do presidente – que também sabe que as pessoas
fazem a diferença em qualquer cenário – leva à constante
busca do resgate do funcionário, porque administração
nenhuma vai bem se as pessoas não estiverem bem.
Quando falo dos funcionários estou incluindo os concursa-
dos, os comissionados, os terceirizados; todas as pessoas
que participam do processo.

Desde fevereiro vocês começaram “quentes”, na gestão,
muitas atividades...

Nós começamos “quentes”há um ano atrás. Inicialmente
procuramos fazer um planejamento sólido das ações que vi-
ríamos a executar a partir de fevereiro. Houve uma prepara-
ção, que envolveu estudos de várias áreas doTCE, entrevistas
com gestores que já estavam na instituição e também com

Nas instituições bem administradas, algumas funções de responsabilidade existem mais para
exercer uma regência sobre os demais gestores do que para atuarem na gerência tradicional.
É assim com a diretora-geral do TCEMG, Gislaine Fois Fernandes, a entrevistada desta edição do
Contas de Minas. Servidora de carreira, concursada como técnica na área jurídica há quase 25
anos, ela trabalhou inicialmente na diretoria de fiscalização do Estado por quatro anos e, a par-
tir daí, atuou na assessoria de conselheiros. Desde a posse do presidente Cláudio Terrão, em fe-
vereiro, ocupa o cargo atual com a missão de harmonizar a administração da Corte de Contas.

ENTREVISTA

�



Contas de Minas ano 03 edição 30 2017 76 Contas de Minas ano 03 edição 30 2017

Nesse formato, aDG torna-seum local de intermediação
entre várias diretorias e apresidência. Comoé feito esse
trabalho?

Através do contato diário, o mais informal possível,
com o uso do organograma, que é uma ferramenta para
facilitar o gerenciamento das tarefas. Atualmente o Tribu-
nal tem 13 diretorias, considerando as duas superinten-
dências, vinculadas à Diretoria-Geral, mas qualquer diretor
tem acesso à presidência, respeitando a agenda dele, que
tem a agenda interna e a agenda institucional, além de
contato telefônico, de e-mail. Levo demandas para o pre-
sidente e quando ele quer saber alguma coisa chama o di-
retor, o coordenador. Isso é feito de uma maneira muito
informal.

A atual gestão do tribunal tem apoiadomuito a Atricon
para desenvolver o Marco de Medição de Desempenho
(MMD) em todoBrasil. Qual a importância doMMDpara
os tribunais de contas?

O que é um marco? É um diferencial que se quer esta-
belecer a partir daquele momento. Como o próprio nome
indica, o Marco de Medição de Desempenho é uma ferra-
menta para poder ajudar os tribunais de contas a melhorar
o seu desempenho. Como eu vou melhorar o meu desem-
penho se eu não sei como ele está? Então é preciso pri-
meiro avaliar quais são as ações, como elas estão sendo
executadas, se elas estão executadas a tempo, modo, be-
nefício maior, custo menor. Ela permite que o tribunal se
autoavalie, com sua própria equipe, o que vai mostrar o
nível de desempenho. Ela vem para ajudar os tribunais de
contas a ter um olhar para si, mas com tecnologia, com fer-
ramentas, com metodologia para verificar os pontos fortes
e os fracos. Nos pontos fortes o tribunal poderá trabalhar
para manter o nível de excelência. Sabendo quais são os
pontos fracos, pode-se estabelecer um plano de ação para
poder melhorar o desempenho. O que se consegue nesse
processo de avaliação dos tribunais? Identificar as boas
práticas. Eu verifico que em outros tribunais existem me-
todologias ou um processo de trabalho que são bacanas e
podem ser aproveitados aqui. Podemos usar experiências
externas, às vezes customizando, às vezes não. Ou seja, não
é preciso gastar tempo, dinheiro e“n”outros recursos para
fazer ou criar uma coisa que talvez já exista. Precisamos
uniformizar e dar um salto de qualidade. Conhecendo nos-
sos pontos fortes e nossos pontos fracos podemos traçar
um plano de ação e executá-lo, com vistas não só para
aquela gestão, mas procurar dar perenidade a essas ações,
o que é até uma visão do presidente. Ao fazer o mapea-
mento do desempenho é possível traçar ações de prazos
maiores, porque um mandato de presidente é pequeno
aqui no nosso tribunal e em vários outros tribunais. E tem
muito trabalho para esses dois anos. Se o desempenho é
diagnosticado e medido de tempos em tempos, como a
Atricon está fazendo, torna-se possível dar uma estabili-
dade maior nos planos de ação, aproveitando melhor esse
recurso para desempenhar melhor as ações.

futuros candidatos que ocupariam essas vagas. Não é bom
para o novo gestor, aquele não está ali administrando, chegar
com propostas novas ou mesmo com propostas renovadas
sem saber quais são as necessidades. Sabemos que oTribunal
tem essa necessidade, o jurisdicionado tem aquela, a socie-
dade tem outra, mas precisamos ouvir as pessoas que partici-
pam. Começamos a fase do planejamento mais básica: ouvir“o
que você faz?”,“como você faz?”,“como você acha que poderia
fazer melhor?”.Tudo isso serviu de insumo para começar a exe-
cução. Então, no início da gestão a gente já estava com uma si-
tuação em que todos os seguimentos do Tribunal foram
ouvidos, fizeram propostas, e fomos moldando para poder
criar essa estrutura. Por que eu vou fazer essa ação em detri-
mento daquela? Porque, juntamente com os servidores ouvi-
dos, vimos que existem prioridades em relação a outras. Vou
dar um exemplo desse diagnóstico. Sempre ouvimos falar que
“a área técnica doTribunal está muito deficitária, muito carente
daquilo e daquilo outro”. De fato, nosso diagnóstico compro-
vou, mas nos trouxe uma novidade: a área-meio está mais ca-
rente do que a área-fim. Não tínhamos essa visão, só na hora
que fomos conhecer os processos de trabalho da área-meio é
que vimos que ainda tem muito o que fazer.

Foi por isso que vocês criaram a Superintendência de
Gestão e Finanças?

Foi exatamente por isso! Percebemos na estrutura doTri-
bunal que na área-fim, com a Superintendência de Controle
Externo e as diretorias descentralizadas ou desconcentradas,
as coisas andavam com mais rapidez. Mas na área-meio, que
tem que dar suporte para as atividades da área-fim, havia al-
guma dificuldade. Todas essas áreas eram vinculadas à Dire-
toria-Geral, que ficava com dificuldade de atender as
demandas a tempo e modo. Claro que tem“n”outras limita-
ções do órgão financeiro, da área tecnológica. Verificamos
que, se o Tribunal tivesse uma superintendência descentra-
lizada, poderia ofertar melhores produtos e obter maior re-
sultado. Na época da decisão de criar a Superintendência de
Gestão e Finanças (SGF), algumas pessoas entenderam que
estava sendo criada uma instância a mais, que a superinten-
dência seria uma unidade a mais para tornar o caminho até
a alta administração mais longo. Não concordamos, muito
antes pelo contrário, é para trazer as soluções mais rápidas. Se
você tem um nível decisório mais perto daquele que está na
base da pirâmide, que é quem faz, você soluciona os proble-
mas e dá uma agilidade muito maior do que se você tiver que
levar os problemas para cima. Quem está na parte de cima da
pirâmide é encarregado de prover as necessidades da parte
de baixo, porque é a parte de baixo que faz. Qual é o produto
que eu entrego aqui na Diretoria-Geral? Claro que ela des-
pacha mil coisas, mas todas as mil coisas que a gente despa-
cha são simplesmente para prover ou para dar condições
materiais para o pessoal da área-meio e o pessoal da área-
fim fazerem todas a entregas que eles têm que fazer.

Considerandoquevocê temduassuperintendências sob
sua responsabilidade,umadedicadaàárea-fimeoutraà
área-meio, como fazer o equilíbrio delas para que o Tri-
bunal atinja seus objetivos?

Isso é uma coisa que estamos está aprendendo agora.

A superintendência da área-fim, por estar estabelecida há
mais tempo, já se desenvolve com mais autonomia. A Su-
perintendência de Gestão e Finanças, agora criada, ainda
está na fase de conhecer os processos. Mas existe um dife-
rencial que, na época do planejamento, buscamos pactuar.
Eu brinquei com o pessoal que agora vamos trabalhar em
uma estrutura assim: estejamos lá ou estejamos cá, não
existe o servidor individualizado. Eu sou a Gislaine TC, você
é o João Manuel TC. Somos todos Tribunal de Contas. Então
temos que ter uma visão uniforme, não importa se o ser-
vidor é da área-meio ou da área-fim, se trabalha no gabi-
nete de conselheiro, de conselheiro substituto, na
Ouvidoria, na Corregedoria ou no Ministério Público. Não
adianta haver uma necessidade em uma determinada di-
retoria, na Diretoria de Matérias Especiais por exemplo,
pois qualquer necessidade de lá não tem como ser suprida
sem passar por outros setores da Casa. Precisamos capaci-
tar nosso pessoal para que possa atender da melhor ma-
neira o nosso jurisdicionado e a sociedade. Para se
capacitar uma pessoa, para autorizar uma viagem por
exemplo, envolve-se essa diretoria onde o servidor está lo-
tado, às vezes a coordenadoria, às vezes até o superinten-
dente, que vai avaliar o cabimento daquela capacitação.
Mas eu vou te dar um exemplo, que é bastante clássico:
para operacionalizar essa ida preciso envolver a Diretoria
de Administração, a Diretoria de Finanças, a Diretoria-Geral,
até a Presidência. Por quê? Porque precisa da compra de
passagem, liberação de dinheiro, do controle de tudo. As
pessoas precisam ter a consciência de que se não aconte-
cer desse modo haverá um prejuízo lá fora. E para isso
todos devem cumprir prazo, estar na mesma toada... A
gente quer trabalhar com qualidade e satisfação. Então
temos buscado toda essa integração... A capacitação é ne-
cessária, mas não é rápida, porque também envolve cus-
tos, e temos que fazer tudo no menor custo possível,
porque a sociedade, nós mesmos, é que está pagando.

ADiretoria-Geral temumplanejamento para até o prin-
cípiode2019.Quais sãoosprincipaisobjetivosqueserão
perseguidos até lá?

Temos algumas ações-macro como o projeto na Ponta
do Lápis, destinado à área-fim, voltado para melhorar a edu-
cação no Estado e nos municípios de Minas Gerais. É um pro-
jeto maior e um tema fundamental, que transpassa por todas
as unidades do Tribunal. Poderíamos ter escolhido outras
funções, mas a educação é um ponto muito sensível. Virou
uma prioridade porque entendemos que a educação é, se
não a principal, uma das principais áreas para melhorar o país
como um todo, além da prestação dos nossos serviços. Mas
temos outros projetos, como o da transparência, da divulga-
ção dos dados do tribunal, transparência dos atos do tribunal,
e também promover ou conscientizar os nossos jurisdicio-
nados a esse respeito. O projetoTCTransparente prevê ações
voltadas para o ambiente interno e também para o ambiente
externo. Também cito o home office, que é o trabalho a dis-
tância, útil para flexibilizar o horário de trabalho, mas sem-
pre com o binômio“qualidade e agilidade”. O servidor pode
trabalhar em casa e produzir mais, com qualidade, menor
custo para si e para o meio ambiente, menos carro poluindo. �
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Fred La Rocca

Uma comunicação direta entre a comunidade e os ges-
tores da educação: essa é a ideia principal do aplicativo Na
Ponta do Lápis, lançado pelo Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais no dia 26 de setembro de 2017. Com o ob-
jetivo de contribuir de forma efetiva para melhorar a quali-
dade da educação, o software foi desenvolvido para que a
sociedade tenha um retorno mais rápido nas demandas.

A iniciativa foi inspirada no programa “Visita às escolas”,
realizado peloTribunal de Contas do Município do Rio de Ja-
neiro, em 2008, que tinha o desafio de garantir o direito bá-
sico de um ensino de qualidade para todos os estudantes.
Com o mesmo propósito, o Tribunal de Contas mineiro as-
sumiu a educação como foco central no biênio 2017/2018,
gestão do conselheiro presidente Cláudio Couto Terrão.

Em maio de 2017 foi assinado um termo de coopera-
ção entre as duas instituições e, a partir de então, o TCE co-
meçou a pensar em uma forma de adaptar o projeto
original para a realidade mineira, estado brasileiro com
maior número de municípios. O supervisor de Sistemas In-
formatizados do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Alci-

mar Bonomi, explicou que, quando a Diretoria de Tecnolo-
gia de Informação recebeu a solicitação para desenvolver
o aplicativo, fez uma visita ao TCM carioca para entender
como funcionava o software. Porém, como a realidade de
Minas Gerais é diferente, o programa foi idealizado de
outra forma. “A equipe do Tribunal de Contas mineiro se
reuniu e decidiu fazer uma abordagem mais participativa,
onde o cidadão possa relatar algum problema e ter uma
solução do gestor”, conta.

Com o desafio de gerir o projeto, a assessora da Presi-
dência e coordenadora do Na Ponta da Lápis, Naila Garcia
Mourthé, percebeu que a melhor forma de dar concretude
para o Plano Nacional de Educação e as 19 diretrizes esta-
belecidas pela Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon), que pede aos tribunais para tra-
balharem de forma mais efetiva no controle dos gastos da
educação, era criar um meio de colocar os dirigentes em
contato direto com os usuários das escolas e a sociedade
em geral. “Nós entendemos que essa é uma forma de tra-
balhar com autonomia para que os gestores tomem as me-
didas necessárias. Foi a partir deste ponto que começamos
a desenhar a ferramenta com esse objetivo”, lembra.

TECNOLOGIA

Além do muro da

ESCOLA
Aplicativo Na Ponta do Lápis cria canal de

comunicação direta entre sociedade e escolas

“o aplicativo é um instrumento
à disposição da sociedade, do

cidadão, desde pais de alunos, até
professores, diretores, e os próprios
alunos, para controlar a qualidade

da estrutura das escolas públicas”.
Presidente Cláudio Terrão,

idealizador do projeto Na Ponta do Lápis



Contas de Minas ano 03 edição 30 2017 1110 Contas de Minas ano 03 edição 30 2017

O presidente Cláudio Terrão, idealizador do projeto Na
Ponta do Lápis, garante que o aplicativo“é um instrumento
à disposição da sociedade, do cidadão, desde pais de alu-
nos, até professores, diretores, e os próprios alunos, para
controlar a qualidade da estrutura das escolas públicas”.

Naila explica que o aplicativo é composto por dois
grandes blocos. O primeiro é um canal de comunicação
do cidadão com o gestor da educação no qual ele pode
fazer relatos. Pelo canal, há a oportunidade do prestador
do serviço público perceber quais as observações gerais
sobre o ensino que é oferecido . A partir das informações
que o cidadão cadastra, são analisados quais são os as-
pectos que ele gostaria que fossem solucionados. “Essa é
a parte que favorece o controle social e dá voz para a so-
ciedade”, esclarece.

Simultaneamente, é uma ferramenta de gestão. A par-
tir do momento que o cidadão baixa o aplicativo, responde
aos questionários, faz os relatos, todos os dados são com-
pilados pelo TCEMG e disponibilizados para os diretores de
escolas, secretários de educação, prefeitos e superinten-
dentes regionais. “O gestor tem acesso às opiniões sobre a
merenda, a segurança da escola, acessibilidade, entre ou-
tros temas. Todos os itens nesse primeiro momento estão
mais centrados na parte da estrutura. Cada gestor tem per-
missão de entrar nas informações que são da competên-
cia dele”, diz a coordenadora.

Para visualizar os relatos feitos pela sociedade, o Tribu-
nal de Contas desenvolveu o sistema “Na Ponta do Lápis –
Gestor“, que pode ser acessado através de um ícone no site
do TCE em que o gestor público consegue administrar e vi-
sualizar os relatos encaminhados. Lá os diretores e secretá-
rios de educação podem responder as solicitações. Os
prefeitos e superintendentes regionais conseguem acom-
panhar os trâmites, mas não podem editar. Os relatos não

pertinentes, convenientes ou sem relação com o tema edu-
cação podem ser rejeitados pelos gerentes das contas.
Quando aceito, o relato se torna público; caso contrário, só
os gestores têm acesso. As escolas ou municípios que rejei-
tam muitas mensagens poderão ser notificados pela ação.

O gestor pode verificar quais são os relatos de cada
tema e aplicar soluções comuns quando o assunto for pa-
recido, através do portal. A identidade do cidadão é pre-
servada. O gestor só recebe qual é o perfil em que a pessoa
se encaixa, como “aluno”, “pai”, “funcionário”, entre outros.

O estudante Jefferson Rodrigo da Silva, 16 anos, apon-
tou que um dos benefícios do Na Ponta do Lápis é que, ao
invés do aluno reclamar direto com o diretor, ele pode fazer
um comentário pelo sistema e quem vai cobrar as soluções é
o próprio Estado. Na escola em que ele estuda, no turno da
noite, o portão ficava aberto, possibilitando a entrada de qual-
quer pessoa dentro da instituição. Ele fez um relato no apli-
cativo e o diretor reforçou a segurança assim que recebeu a
notificação. O jovem garantiu que a utilização do app“vai fa-
cilitar demais a vida do estudante e dos diretores, porque eles
vão achar mais fácil os erros e conseguir resolver mais rápido!”

O relato enviado pode passar por cinco situações di-
ferentes, que podem ser acompanhadas através do app.
Quando enviado, o informe fica “Em validação”; quando é
aceito e respondido pelo gestor, entra “Em análise”, en-
quanto aguarda alguma solução; durante o processo de
solução, a mensagem entra “Em atendimento”; e o status
só é alterado quando concluído, “Resolvido”, ou tiver al-
guma demora, “Em atraso”.

Alcimar Bonomi relata que o setor de tecnologia da in-
formação teve a preocupação de criar uma interface ami-
gável, acessível e atraente para os usuários, com ilustrações
coloridas e ícones únicos para facilitar o entendimento de
quem está acessando.

O estudante Guilherme Rodolfo Ferreira, 16 anos, afir-
mou que, mesmo não tendo nada a reclamar da escola em
que estuda, o aplicativo é ótimo e que achou muito sim-
ples o manuseio. “Eu acredito que as melhorias vão vir ao
longo do tempo, com as atualizações, com mais pessoas
conhecendo e utilizando o Na Ponta do Lápis”, finalizou.

A primeira dificuldade que o Tribunal de Contas en-
frenta com o aplicativo é a dimensão geográfica do estado
mineiro, o que dificulta que essa informação chegue a toda
sociedade. Outro desafio é fazer com que todos os gestores
criem o cadastro no app. No último dia 26 de outubro, um
oficio foi enviado pelo conselheiro presidente Cláudio Ter-
rão, explicando a importância da utilização do sistema.

Segundo Naila Mourthé, “depois de realizar o cadas-
tro, o TCE tem que fazer um exercício de orientação, um
trabalho pedagógico com os gestores. Oferecer o aplica-
tivo e explicar como esse sistema pode colaborar com a
vida cotidiana do dirigente é muito importante”.

O TCE tem trabalhado para fechar parcerias com o Mi-
nistério Público do Estado, câmaras de vereadores e a As-

sembleia Legislativa de Minas Gerais para ajudar no traba-
lho de fiscalização desses órgãos. Já disponível para ser bai-
xado gratuitamente para o sistema operacional android, o
aplicativo estará disponível para IOS, da apple, até o final
deste ano.

Atualmente, na cidade de Belo Horizonte, o maior índice
de observações é em relação ao material didático, seguido
de reclamações sobre os laboratórios, a área de informática,
segurança e a quadra de esportes, nessa ordem. O conse-
lheiro Cláudio Terrão alerta que, “se o diretor não responder
dentro de sete dias, essas comunicações são levadas ao co-
nhecimento dos secretários de educação, dos prefeitos e
também do TCE. Se o diretor não tomar as providências, ca-
berá ao secretário fazê-lo e se este não fez, ao prefeito”.

Para Naila, o fato de não encarar os problemas não faz
com que eles deixem de existir. “Nós precisamos de olhar
para além da crítica de que a educação no Brasil é precária.
O certo é olharmos para a realidade das escolas que temos
e projetar os caminhos que queremos seguir”, concluiu a
coordenadora do projeto.

os estudantes Guilherme e Jefferson avaliaram o app na Ponta do Lápis

equipe de tecnologia
da informação teve

a preocupação de criar
uma interface amigável,

acessível e atraente
para os usuários

a assessora da Presidência e coordenadora do
na Ponta da Lápis, naila Garcia Mourthé

�
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Lançamento do app
Fred La Rocca

“O aplicativo Na Ponta do Lápis foi feito para mim, para
você, para nós, para todos. A escola pode ser melhor com a
sua participação”, afirmou o presidente do Tribunal de Con-
tas de Minas Gerais (TCEMG), conselheiro Cláudio Terrão, no
lançamento oficial do programa, que tem a finalidade de
ser um mediador entre a comunidade escolar e os gestores
públicos, buscando soluções para os problemas do coti-
diano nas unidades de ensino. O evento aconteceu no Au-
ditório Vivaldi Moreira, do TCE, dia 26 de setembro.

O presidente resumiu que o projeto Na Ponta do Lápis
“constitui-se num conjunto de ações direcionadas ao con-
trole estatal e social da política e dos serviços voltados à

educação. Essas ações serão desenvolvidas em três dimen-
sões: formação, gestão e fiscalização. O objetivo do projeto,
sua meta finalística, é, portanto, buscar a resposta à nossa
reflexão-desafio: aferir se o controle externo, atuando prio-
ritariamente na função de educação, pode contribuir para
a tão sonhada efetividade dessa política do Estado”.

Em frente a um auditório lotado, a coordenadora do
Projeto Na Ponta do Lápis, Naila Mourthé, parabenizou a
todos os servidores e funcionários que ajudaram no de-
senvolvimento do aplicativo. “Este é um momento de jú-
bilo, de muita alegria para todos nós. O lançamento deste
aplicativo é fruto de um sonho e do trabalho de muitas
mãos”, disse. A assessora anunciou que, em breve, o projeto
vai apresentar novas ferramentas e estará presente nos 853

municípios mineiros.“Nós teremos visitado 60% do territó-
rio, através dos servidores do TCE, e estaremos presentes
em 100%, de forma remota, acompanhando o piso salarial,
transporte, merenda, entre outros aspectos”, afirmou.

Em nome do governador do Estado de Minas Gerais,
Fernando Pimentel, a professora Macaé Evaristo, secretária
de Estado de Educação, cumprimentou o TCE mineiro pela
“iniciativa de construir uma ferramenta que ajuda a dar
transparência à ação dos gestores públicos e garante, pro-
cessualmente, a melhoria da qualidade da educação em
Minas Gerais”. “Eu acho que o projeto chega em boa hora,
porque é um momento que temos que estar muito unidos,
todos os setores da administração pública, e a sociedade,
na garantia do direito à educação”, completou.

O encerramento do evento foi feito
pela procuradora do Ministério Público
de Contas de São Paulo, Élida Graziane
Pinto, que fez uma palestra sobre recur-
sos públicos da educação, gasto mí-
nimo em educação, de acordo com
metas do Plano Nacional de Educa-
ção e empoderamento do controle
social. De forma clara e direta, a procura-
dora falou sobre os desvios das verbas
que deveriam ser investidas em institui-
ções de ensino e sobre as obrigações cons-
titucionais que entidades públicas têm
com a educação.

“este é um momento de júbilo, de muita
alegria para todos nós. o lançamento
deste aplicativo é fruto de um sonho e
do trabalho de muitas mãos”.
NailaMourthé

“eu acho que o projeto chega em
boa hora, porque é um momento

que temos que estar muito unidos,
todos os setores da administração

pública, e a sociedade, na garantia
do direito à educação”.

Macaé Evaristo

Élida Graziane Pinto fez uma
palestra sobre recursos públicos
da educação, gasto mínimo em
educação, de acordo com metas
do Plano nacional de educação e
empoderamento do controle social.

“o aplicativo na Ponta do Lápis foi feito para mim, para você, para nós, para todos. a escola pode ser melhor com a sua participação”,
afirmou o presidente do tribunal de Contas de Minas Gerais (tCeMG), conselheiro Cláudio terrão
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O testeem Sabará

Thiago Rios Gomes

Motivadas com a ideia de fornecer para a sociedade
uma ferramenta de fiscalização, 10 equipes do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), formadas
por 36 técnicos, estiveram em Sabará, no dia cinco de se-
tembro, para colocar em prática mais uma ação do Pro-
jeto Na Ponta do Lápis. A motivação extra, que nas
primeiras horas do dia reuniu equipes de várias áreas do
TCEMG, foi a validação do aplicativo para celulares e ta-
blets que leva o mesmo nome do projeto e que foi lan-
çado em fase de teste nas 46 escolas públicas do
município da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A reportagem do TCEMG acompanhou uma das

equipes técnicas em três das 46 escolas visitadas. A pri-
meira parada foi na Escola Estadual Dona Bilu Figueiredo
(centro da cidade), onde os alunos responderam, junto
com os técnicos do Tribunal de Contas, usando o app, a um
questionário sobre a qualidade da biblioteca da escola. Em
outra sala da mesma instituição de ensino, os estudantes
do 9º ano que assistiam à aula de matemática da profes-
sora Kenya Nunes também responderam aos questioná-
rios do aplicativo, depois que o coordenador da 2ª
Coordenadoria de Fiscalização dos Munícipios do TCEMG,
Paulo Henrique Figueiredo, explicou as funcionalidades da
nova ferramenta que pode revolucionar a fiscalização do
Tribunal de Contas na área de educação.

Para professora Kenya o aplicativo“é uma forma de as

escolas terem argumentos junto ao Governo para conse-
guir atender às demandas. Espero que, na medida em que
a comunidade escolar e os cidadãos começarem a enu-
merar os problemas, isso se torne um argumento numé-
rico registrado para que o gestor escolar possa ir atrás de
outras esferas para resolver os problemas verificados atra-
vés das demandas geradas pelo aplicativo”. O vice-diretor
da escola Bilu Figueiredo, Eraldo Machado, explicou que
“às vezes existem problemas que a direção não consegue
identificar e, com mais gente ajudando, é mais fácil para
escola tentar resolver”. Na oportunidade, a rádio amadora
da escola divulgou a presença da equipe do Tribunal de
Contas, enquanto o locutor mirim estimulava seus colegas
a baixarem o aplicativo.�
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Depois da visita à instituição de ensino do centro da cidade, a equipe seguiu para a
Escola Municipal Rosalina Alves Nogueira, no bairro Pompéu, localizada na zona

rural de Sabará. A assessora da Presidência e coordenadora do Projeto, Naila
Mourthé, foi a responsável por explicar as funcionalidades do aplicativo para

os alunos da professora Denise Lara. Após a explicação, os estudantes en-
cheram os pulmões para responder, junto com a coordenadora do pro-
jeto, aos questionários do aplicativo relativos à sala de aula, à biblioteca
e à segurança da escola. A professora Denise contou que muitas vezes
os professores “têm dificuldades em falar diretamente com os órgãos
responsáveis sobre os problemas relativos à escola e, com o aplica-
tivo, eles agora terão uma forma de comunicação muito mais rápida”.
A professora Patrícia Penna foi outra que fez questão de demonstrar

sua empolgação com o aplicativo e disse que assim“que ele estiver dis-
ponível para download será uma das primeiras a baixar e começar a usá-

lo”. A diretora da escola Rosalina Alves contou que na“próxima reunião de
pais irá apresentar o aplicativo e explicar que agora eles possuem um canal

direto para relatar os problemas da escola”.
A última parada da equipe foi na Escola Municipal Vereador José Lopes, no

bairro Nossa Senhora de Fátima. Dessa vez, o disciplinário Edmilson Oliveira foi quem ex-

pressou sua satisfação em poder contar com uma ferramenta focada no controle da qua-
lidade da educação. Edmilson, que conhece bem os problemas enfrentados pela
escola do bairro, que é localizada na periferia de Sabará e possui problemas
com assaltos, furtos e tráfico de drogas, lembrou que quando os investi-
mentos“são realizados desde a educação infantil a segurança pública con-
sequentemente também melhora”.

Para a diretora de Tecnologia da Informação do TCEMG, Cristiana
Siqueira, os testes foram bem sucedidos e, no dia seguinte à coleta,
“os bancos de dados do Tribunal de Contas foram alimentados e já po-
demos apresentar os resultados desse primeiro levantamento”. A coor-
denadora do Na Ponta do Lápis, Naila Mourthé, contou que“a partir de
agora esse projeto ganha uma amplitude e o aplicativo vai possibilitar
que as pessoas tenham a possibilidade de efetiva participação na co-
brança da qualidade da educação”.

O município de Sabará foi escolhido para os testes do aplicativo por-
que faz parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, permite o deslo-
camento de vários servidores do TCEMG ao mesmo tempo, é uma cidade que
possui uma estrutura suficiente para os primeiros testes do aplicativo e o prefeito
abriu as portas para receber esse projeto piloto do TCEMG.

a rádio amadora da escola
divulgou a presença da

equipe do tribunal de Contas,
enquanto o locutor mirim

estimulava seus colegas
a baixarem o aplicativo

alunos responderam,
junto com os técnicos

do tribunal de Contas,
usando o app, a

um questionário

�
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CONHECEREscolas
descobertas
Um servidor público do Tribunal de Contas apresentando, em uma

sala de aula, o órgão estatal em que exerce suas funções. A cena,
vista este ano em escolas de todas as regiões mineiras, é uma

ação do novo Projeto Conhecer, que passou a visitar instituições de en-
sino, além de receber os cidadãos na sede da Corte de Contas. A mu-
dança foi um reflexo do projeto Na Ponta do Lápis, que prioriza a
fiscalização da educação. Nos meses de agosto, setembro e outubro de
2017, escolas de Curvelo, Lavras, Viçosa e Montes Claros receberam equi-
pes do TCEMG, que ensinaram sobre controle externo, mas também
descobriram a realidade vivida pelos alunos e professores.

Na noite do dia 23 de agosto, a equipe do TCEMG compareceu
à Escola Municipal Padre Celso de Carvalho, situada no bairroTibira,
em Curvelo, região Central do estado. A assessora da Presidência,
Naila Mourthé, coordenou as conversas com os alunos do EJA – En-
sino de Jovens e Adultos. Eles receberam lições de cidadania, com
informações sobre o poder do cidadão e o direito de fazer denún-
cias e enviar sugestões. Vários canais com esta finalidade foram ci-
tados, tanto do TCEMG quanto de outros órgãos públicos.

CurveloCentral Mineira

Em Viçosa, na Zona da Mata, as atividades do Conhecer foram promovidas, no dia 28 de setembro, no
Centro de Educação Doutor Januário de Andrade Fontes. O presidente doTCEMG, CláudioTerrão, visitou uma
sala de aula com alunos do 8º ano do ensino fundamental para contar a eles a sua história e ouvir quais

eram suas expectativas. Num bate-papo aberto, as crianças questionaram o presidente sobre as di-
ficuldades que ele teve para trilhar seu caminho, falaram de seus sonhos, de suas dúvidas,

das pretensões profissionais e de suas realidades. A diretora da escola, Márcia ElizabethTei-
xeira Andrade, acompanhou a conversa e parabenizou o Tribunal pelo trabalho.

ViçosaZona da Mata
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Na periferia de Montes Claros, no Norte de
Minas, há um bairro pobre, onde vivem cerca de
cinco mil famílias. O Village do Lago é visto pelo
resto da cidade como um local perigoso, fre-
quentemente palco de tiroteios e tráfico de dro-
gas. A paisagem é dominada por uma sequência

de casas populares que se estendem até o horizonte. Mas
lá existe uma ilha: a Escola Municipal Du Narciso, com
quase 600 alunos dos primeiros anos do ensino funda-
mental. Esse foi o local de“desembarque”da equipe do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCEMG), na tarde do dia cinco
de outubro, para realizar as atividades do Projeto Conhecer
com o apoio do Ministério Público junto ao TCEMG (MPC),
representado pela procuradora Cristina Andrade Melo.

Há 24 anos, a professora Mary Rodrigues Lopes
Ruas leciona na Du Narciso, e há 10 meses está no

cargo de diretora. “As pessoas daqui têm nível de
conhecimento e estrutura familiar bem baixos”,

reconhece a educadora. Mary comemorou a
presença do Tribunal na escola: “é um traba-
lho que nunca vi aqui. É muito rico. Tudo que
leva a criança a pensar é bom demais. Você
está jogando a sementinha ali, de alguma

forma eles vão se lembrar disso. Eles vão cres-
cer com o caráter melhor”.

Participaram 64 crianças do quarto ano, com
idade média de 10 anos. A assessora Naila Mourthé re-

cebeu as várias turmas em uma sala com recursos audio-
visuais para que assistissem à animação de uma fábula que
retrata a corrupção. Depois, de volta às salas de aula, os vo-
luntários do Conhecer conversaram com os estudantes
sobre a fábula e a conscientização que ela despertou nos
jovens montes-clarenses.

À frente de uma das turmas participantes, a professora
Maria Aparecida Vieira Lopes Dias afirmou que o trabalho
do TCEMG traz a conscientização do problema que o Bra-

sil está enfrentando, a corrupção. “Devido à par-
ticipação dos alunos, eu vi que o resultado foi
bom demais. Eles deram sugestões e se posicio-
naram diante da mensagem que a fábula
trouxe”, assegurou.

Os alunos do Ensino de Jovens e Adultos
(EJA) marcaram a experiência do TCEMG em La-
vras, no Campo das Vertentes, no dia 13 de se-
tembro. Uma grande equipe de voluntários do
Projeto Conhecer encarou o desafio de entrar
nas salas de aula da Escola Municipal Doutora
Dâmina, no turno da noite, e proporcionar um
contato direto do Tribunal com os professores e os 270 alu-
nos daquele turno.

Palestrantes e equipe de apoio tiveram a experiência
rara de conversar com um público variado - formado por
adolescentes, adultos e idosos - que vai à escola após um
exaustivo dia de trabalho. Para obter melhor resultado, os
“recrutas” se dividiram em seis turmas, que bem repre-
sentam a realidade dos cidadãos e usuários de servi-
ços públicos no nosso estado. A coordenadora do
projeto Na Ponta do Lápis, Naila Mourthé, que
também é pedagoga, aprovou o formato da ati-
vidade. “Na interação com os alunos, vamos
buscando formas de explicar a atuação do Tri-
bunal. O mais importante é garantir essa
aproximação com o cidadão: quebrar os
muros que nos distanciam da sociedade”,
avaliou.

A procuradora do Ministério Público junto
ao TCEMG, Cristina Melo, foi um dos reforços do
Conhecer em Lavras. Entusiasta da causa da
educação, ela esteve à frente de uma sala de aula,
junto com a coordenadora da Ouvidoria do Tribu-
nal, Patrícia Cortez. “Achei muito válido ter este con-
tato direto para conhecer a realidade dos alunos. Surgiram
perguntas sobre o Tribunal, a partir das quais desenvolve-
mos raciocínios. Deu para passar o recado, falar do nosso
papel e nos colocar à disposição”, resumiu a procuradora.

A diretora da escola, Márcia Aparecida Teodoro, definiu
a visita do TCEMG como um momento único de cresci-
mento e aprendizado. “Pela participação, pude perceber
que os alunos aproveitaram a oportunidade.
Eles levantaram questionamentos e conheceram
as formas de entrar em contato como Tribunal
para tirar dúvidas e estar juntos. Participar den-
tro da comunidade e da sociedade, é isso que
nós precisamos”, comemorou.

Lavras Campo das Vertentes Montes ClarosNorte de Minas
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Segundo Maria Helena, na
Lei Orçamentária Anual do mu-
nicípio (LOA) é feita uma estima-
tiva de gasto para verbas indeni-
zatórias, com previsão do que será pos-
sível pagar como verba indenizatória e o
limite desse gasto. “O que o Tribunal faz na
auditoria é ver se o que está na previsão da lei pode ser
considerado como verba indenizatória. E se pode, a gente
vai ver se o que foi gasto foi comprovado corretamente”,
esclareceu a coordenadora.

De acordo com Maria Helena, as auditorias apontaram
que a realização de despesas administrativas para manu-
tenção dos gabinetes dos vereadores costuma ser ressar-
cida como verba indenizatória, mas deveriam ser efetuadas
sob a unidade central da Câmara Municipal. O ressarci-
mento de despesas que deveriam possuir características
de eventuais ou extraordinárias, e não levam em conside-
ração a natureza dos gastos, é outra forma de remunera-
ção indireta recebida a título de verbas indenizatórias, em
afronta ao disposto no § 4º do art. 39 da Constituição Fe-
deral, que estipula a remuneração por subsídio fixado em
parcela única, proibindo qualquer acréscimo.

FISCALIZAÇÃO

QUATRO PONTOS

VERIFICADOS PELO TRIBUNAL
� 1 - O ressarcimento de despesas pela Câ-

mara a título de verbas indenizatórias
concedidas aos vereadores, com funda-
mento em instrumento legal existente.

� 2 - A regularidade na formalização dos
processos de ressarcimentos de despesas
realizadas pelos vereadores, a título de
verbas indenizatórias de acordo com as
regras previstas na legislação/regula-
mento pertinentes.

� 3 - O atendimento às normas constitucio-
nais e legais pertinentes, assim como as
orientações normativas e jurisprudencial
deste Tribunal quanto aos ressarcimentos
de despesas realizadas por vereadores, a
título de verbas indenizatórias.

� 4 - Se foram observadas a legalidade na
execução das despesas ressarcidas aos ve-
readores a título de verbas indenizatórias.

Verba indenizatória ou
remuneração ilegal?

Auditoria busca resposta em câmaras municipais
Alda Clara

Vereadores que usaram recursos públicos sem prestar
contas têm sido manchetes nos jornais mineiros. Eles estão
sendo intimados a devolver aos cofres municipais o gasto
fora da lei. Em agosto, o TCEMG determinou a devolução
de R$ 474 mil pelos membros da Câmara Municipal de
Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH), que exerciam mandato em 2006. Da mesma
forma, o ex-presidente da Câmara de Santa Luzia,
também na RMBH, foi condenado, no ano passado, a de-
volver R$ 58 mil por irregularidades na gestão das finan-
ças do Legislativo durante o exercício de 2008. Assim como
ex-vereadores de Juiz de fora, na Zona da Mata, foram con-
denados a devolver R$ 1,67 milhão, em 2015.

Para verificar a utilização de verbas indenizatórias
pelas câmaras municipais e estabelecer os critérios para
prestação de contas dos vereadores, o Tribunal de Contas
do Estado iniciou uma auditoria no Legislativo de oito ci-
dades mineiras. As auditadas foram escolhidas levando-
se em conta a relevância de gastos com despesas
indenizatórias, o número de manifestações feitas na Ouvi-
doria do TCEMG e as notícias divulgadas na mídia. Campo
Belo, Conceição do Pará, Governador Valadares, Juiz de
Fora, Muriaé, Peçanha, Sete Lagoas e Várzea da Palma, já
foram visitadas, no primeiro quadrimestre deste ano, pelos
técnicos do Tribunal, e a auditoria se encontra em estágio
de tramitação interna na Casa.

A coordenadora de Fiscalização dos Municípios, Maria
Helena Pires, explicou que os vereadores misturam a verba
indenizatória com a verba remuneratória. “Na verdade,
são os municípios que regulamentam, instituem, a des-
pesa sob o título de verba indenizatória. Essa despesa é
legal, possível e prevista na Constituição Federal. Mas o
que a gente observa é que eles fazem este gasto de modo
ilegal, lançando despesas nessa rubrica que não são con-
dizentes com ela”.Maria Helena Pires, coordenadora de Fiscalização dos Municípios
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HOMENAGEM

MÉRITO
por servir
ao outro
Alda Clara

No Auditório Vivaldi Moreira, ao som do dueto da Or-
questra Sinfônica da Polícia Militar, foi realizada, no dia 21
de setembro, a cerimônia de entrega do Colar do Mérito
da Corte de Contas Ministro José Maria Alkmim a 17 per-
sonalidades que se destacaram por prestar relevantes ser-
viços ao Sistema Tribunais de Contas e ao país. A
solenidade recebeu representantes de vários segmentos
da sociedade, além dos conselheiros dos tribunais de con-
tas dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato
Grosso do Sul e Rondônia.

A conselheira do TCEMS, Marisa Monteiro Serrano, fez
um discurso em nome dos agraciados da Medalha da Corte
de Contas Ministro José Maria Alkmim. Ela agradeceu aoTCE
mineiro pela deferência e elogiou o serviço que vem sendo
prestado pelo TCE ao povo deste Estado.“Ao prestar home-
nagem a pessoas que vão além das suas atividades nos mais
diferentes segmentos, público e privado, e ainda de vários
estados da federação, o TCE está incentivando as boas prá-
ticas, aproximando e fortalecendo o papel das instituições
de todo o Brasil”. Ela também falou sobre o momento polí-
tico que o Brasil vive e ressaltou que o clima é de intolerân-
cia e desconfiança, não só contra homens públicos, mas
contra instituições e sentenciou:“o fortalecimento das insti-
tuições republicanas do nosso país é urgente”.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG), conselheiro Cláudio Terrão, fez o discurso
de encerramento da cerimônia. Ele falou da satisfação em
homenagear pessoas que atraíram para si, por vontade pró-
pria, imensa responsabilidade social. “Esse grupo seleto de
pessoas tem canalizado muita energia para pôr em ação o
exercício de suas liberdades na realização do bem comum.
Muitas vezes, abdicando de parcela significativa de seu pró-
prio bem-estar, da convivência mais intensa com seus ami-
gos e familiares em prol do que temos chamado de justiça
social”. Ele também fez referência à crise no país em sua fala.
“Mais do que uma crise política, econômica, ética, estamos
vivendo uma crise civilizatória, nossa cultura está contami-
nada pelo egoísmo patológico. Servir ao público, servir ao
outro e ser remunerado por toda a coletividade deveria ser
fonte de motivação para uma das mais emblemáticas pro-
fissões: servidor público, sejam eles professores, policiais,
médicos. O orgulho de ser servidor, infelizmente, tem se
transformado muitas vezes em acanhamento e até mesmo
vergonha”. Ele ressaltou que a sonhada mudança está na
educação e por isso deu destaque, dentre os homenagea-
dos, à professora Fernanda Belo Silva, da Escola Estadual En-
genheiro Márcio Aguiar da Cunha, uma das agraciadas com
o Colar do Mérito.

CONDECORADOS 2017
�� Antônio Sérgio Tonet – Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais
�� Henrique Martins Nolasco Sobrinho – Comandante da 4ª Região Militar
�� Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz – Procuradora do Estado de Minas Gerais
�� Cristiano Xavier da Costa – Prefeito Municipal de Caparaó
�� Fernanda Belo Silva – Prof. da Escola Estadual Eng. Márcio Aguiar da

Cunha
�� Eugênio Tiago Chagas Cordeiro – Diretor da Axxion
�� Juiz Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha – Presidente do Tri-

bunal de Justiça Militar
�� Gustavo Pitangui de Salvo – Presidente da Associação Mineira dos Cria-

dores de Zebu
�� Gustavo Santana – Deputado Estadual da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais
�� João Carlos Cabral de Almeida – Prefeito Municipal de Espera Feliz
�� Desembargador Júlio Bernardo do Carmo – Presidente do TRT 3ª Região
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Muitas cidades mineiras colecionam obras que foram iniciadas e que
não têm previsão de serem entregues à população. Em 2005, segundo le-
vantamento do Tribunal de Contas, eram 716 obras que representavam
mais de R$ 580 milhões em recursos públicos perdidos. Outras 161 obras,
avaliadas em R$ 658 milhões, foram interrompidas entre 2014 e 2017, se-
gundo registrou o Sistema Geo-Obras. Neste ano, um novo levantamento
foi iniciado pelo Órgão de Controle para se conhecer a real dimensão do
problema. Num primeiro passo, os gestores públicos já informaram sobre
todas as obras paradas em seu território, independentemente da origem
da verba, se federal, estadual ou do próprio município.

As obras que foram abandonadas sofrem com a deterioração causada
pelo tempo, furto de material e depredação. Além da perda do investi-
mento, há o prejuízo social causado às comunidades que precisavam do
equipamento público. O último relatório feito pelo TCEMG apontou que
as obras paralisadas são um reflexo da ineficiência das administrações, pois
uma obra pública deveria obedecer a uma sequência ininterrupta, que se
inicia com um bom planejamento, e teria que dar ênfase às etapas de exe-
cução e fiscalização para que fossem alcançados os objetivos estabeleci-
dos, e obter um produto final de qualidade, ao menor custo possível.

Segundo o engenheiro do TCEMG Luiz Henrique Starling, este novo
questionário foi enviado, em setembro, a todas as prefeituras do Estado.
“Os munícipios devem responder sobre as obras paralisadas em sua terri-
torialidade. Com detalhes informam sobre o tipo de obra, o nome da em-
presa contratada para executá-la, o valor que foi contratada, a fonte de
recursos, se é municipal, estadual ou federal, o percentual que foi execu-
tado, e o percentual que foi pago da obra. Também queremos saber o mo-
tivo da paralisação da obra. O nome da empresa contratada também é
muito importante, porque pode ter havido um direcionamento de obras
para algumas empresas e estas não tiveram capacidade de executá-las”. 

Segundo Starling, o levantamento anterior mostrou que a falta de re-
passes de recursos estava fortemente ligada à vontade política do admi-
nistrador e citou um exemplo: “quando o Estado faz um convênio com um
município para executar uma obra, e no meio da execução, uma eleição
muda o governo, este novo governador não vendo naquela obra uma prio-
ridade sua, encerra o repasse daqueles recursos necessários à finalização da
iniciativa”, explicou o engenheiro. O relatório de 2005 havia mostrado que
existiam fragilidades, nas três esferas de governo, nas atividades de elabo-
ração de projetos, contratação, execução, controle e fiscalização de obras
públicas, que ocasionaram o mau uso dos recursos públicos e compro-
meteram a preservação do patrimônio público.

PREJUÍZO

Obra paralisada
Sinal de má administração




