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Em todos os cantos de Minas

Existe alguma ação daDCEMvoltada para o programa
NaPonta do Lápis, que priorizou o controle da
educação noTCEMG?

Sim, a DCEM participa ativamente desse programa. O pro-
grama Na Ponta do Lápis conta com três vertentes: formação,
fiscalização e gestão. Apesar do órgão técnico atuar em todas
elas, o trabalho da DCEM é ainda mais forte na vertente fiscali-
zação. Em 2017 realizamos auditorias com foco na merenda e
no transporte escolar em 28 municípios. Além disso, realizamos
duas ações voltadas para o projeto na capital mineira, uma com
foco na merenda escolar e outra voltada para as caixas escolares.
Ainda dentro do projeto, a diretoria validou in loco a parte do
questionário do IEGM voltada para a educação, o i-educ, em 309
municípios. Foi também a equipe da DCEM que validou o apli-
cativo Na Ponta do Lápis em todas as escolas de Sabará. Ou seja,
somente com o programa Na Ponta do Lápis, a DCEM se fez pre-
sente em mais de 300 municípios, no ano de 2017.

Quais são os desafios enfrentados nodia a dia?
O número de municípios fiscalizados, 853, que se desdo-

bram em 2.125 jurisdicionados municipais, certamente é o nosso
maior desafio. Para enfrentá-lo trabalhamos com critérios de se-
letividade, com as ferramentas de tecnologia de informação dis-
poníveis e com o serviço de inteligência do Tribunal, para que a
nossa atuação seja a mais assertiva possível, de maneira que a
atividade de fiscalização abarque o maior número de jurisdicio-
nados, ainda que remotamente.

Por que existe uma coordenadoria somente para análise
de contas de governosmunicipais? Oque ela faz?

A Coordenadoria de Análise de Contas de Governo Munici-
pais é o único setor da DCEM estruturado em razão da matéria
de fiscalização. Essa coordenadoria é responsável pela análise
das prestações de contas dos prefeitos mineiros e nela reunimos
os servidores com formação contábil e expertisena matéria com
o objetivo de garantir uma análise mais célere e uniforme.

Comoa tecnologia ajuda na fiscalização doTCEMG?
OTCEMG vem, ao longo dos anos, investindo pesadamente

na tecnologia e na informatização dos dados visando melhorar

o exercício de sua missão constitucional como órgão de controle
externo da gestão dos recursos públicos estaduais e municipais.
Nesse sentido, foram desenvolvidos sistemas para melhorar a
metodologia de trabalho das diretorias técnicas. O sistema mais
relevante na esfera municipal é o Sicom (Sistema Informatizado
de Contas dos Municípios), por meio do qual os jurisdicionados
municipais encaminham informações referentes aos respecti-
vos instrumentos de planejamento, bem como sobre a execu-
ção orçamentária e financeira de cada órgão. É por meio da
consolidação dos dados enviados ao longo do exercício que são
geradas as prestações de contas dos prefeitos. Além disso, as in-
formações do Sicom são utilizadas pelos analistas no exame dos
processos e pelos auditores, tanto para a seleção dos municípios
a serem auditados como na confecção da matriz de planeja-
mento das auditorias. Ou seja, a tecnologia permite uma fiscali-
zação remota por meio do sistema e, quando da atuação
presencial da equipe, um trabalho focado nas irregularidades
que foram constatadas anteriormente. Na análise dos processos
que tramitam na Casa, a unidade técnica também usa o Sicom
para verificar determinados dados, como a celebração de con-
tratos e a emissão de empenhos, por exemplo, o que contribui
significativamente na instrução processual.

Comoéoprocesso de planejamento das fiscalizações?
Oque é levado emconta para fazer esses planos?

O planejamento das fiscalizações começa com a elabora-
ção do Plano de Fiscalização, o que é feito anualmente, com a
participação de todos os coordenadores da diretoria. Essa etapa
direciona as ações de fiscalização nas quais a diretoria atuará, se-
guindo critérios de materialidade, relevância, risco e oportuni-
dade e levando em consideração as diretrizes institucionais.
Nesse momento são definidos os temas de maior relevância e
os critérios para as análises dos processos. Uma vez definidos os
temas, realizamos o levantamento dos municípios com maior
potencial de irregularidades para definir aqueles que serão au-
ditados in loco. Esse levantamento leva em consideração diver-
sos elementos, como os processos que tramitam noTribunal em
face do jurisdicionado, documentos relevantes que tratem sobre
tema em questão, denúncias e notas de alerta encaminhadas
pela Ouvidoria. Além disso, trabalhamos em parceria com o

Centro de Inteligência do TCEMG, Suricato, que realiza o cruza-
mento das informações disponíveis nos nossos bancos de dados
e nos indica os municípios que estão em maior zona de risco.

Deque formao controle socialmodifica o
trabalho daDCEM?

O controle social se faz muito presente no Tribunal como
um todo, inclusive na DCEM. São diversos os processos de de-
núncia, formalizados por cidadãos, analisados diuturnamente
na diretoria. Mesmo que a denúncia apresentada pelo cidadão
não esteja suficientemente instruída para ser autuada como um
processo, as informações apresentadas não são desprezadas,
mas arquivadas na coordenadoria competente e consultadas
para a seleção dos municípios auditados e na escolha dos temas
que serão objeto de fiscalização, quando da definição do Plano
de Fiscalização, por exemplo. O controle social também tem sido
muito eficaz e contribuído significativamente por meio das de-
núncias apresentadas na Ouvidoria, as quais são encaminhadas
para a DCEM e devidamente armazenadas, subsidiando a defi-
nição de atividades fiscalizatórias que serão priorizadas.

Comoéo trabalho de capacitação dos analistas
daDCEM, quais conteúdos são priorizados?

Na capacitação dos analistas e auditores da DCEM nós tra-
balhamos em parceria com a Escola de Contas e Capacitação
Prof. Pedro Aleixo e priorizamos os temas que foram escolhidos
no Plano Anual de Fiscalização, com o objeto de capacitar, da
forma mais completa possível, os servidores envolvidos nas ati-
vidades fiscalizatórias. Além disso, buscamos que sejam forne-
cidos cursos de reciclagem, que tratem das matérias com as
quais trabalhamos no nosso cotidiano, para que tenhamos um
corpo técnico atualizado.

Oquemotiva os servidores da área técnica doTCE?
Ver o resultado do nosso trabalho refletir efetivamente na

melhoria da aplicação do recurso público e, consequentemente,
na qualidade de vida da sociedade. Isso ficou muito nítido nas
auditorias realizadas no âmbito do projeto Na Ponta do Lápis,
pois o envolvimento dos servidores se deu, em muito, ao fato
de acreditarmos que esse trabalho tem o potencial de melhorar
a qualidade da edu-
cação, em alguns
aspectos, até de
maneira imediata.
Claro que não pode-
mos deixar de lado o
exame da legalidade
dos atos públicos, mas
a atividade de controle
tem que ir além disso,
superando a análise for-
mal pura e simples, para

apreciar, também, o resultado do ato administrativo para a co-
letividade. E é essa visão macro, focada na análise da eficiência
da gestão pública, capaz de contribuir na melhoria dos resulta-
dos alcançados, que deve ser o cerne do nosso trabalho e a razão
da nossa motivação.

Quais os projetosmais importantes daDCEMatualmente?
A DCEM tem trabalhado em três projetos significativos. Um

deles é o projeto e-certidão. Por delegação de competência do
presidente do TCEMG, a DCEM é responsável pela emissão de
certidões que guardem relação com a fiscalização realizada pela
nossa área (certidões para fins de celebração de operação de
crédito, cumprimento dos limites da LRF, de pleno exercício da
competência tributária e aplicação dos índices constitucionais
de ensino e saúde). Esse é um trabalho que sempre exigiu muito
da diretoria e nós empreendemos esforços para tornar essa ati-
vidade 100% automatizada e eletrônica, o que representa uma
melhoria na qualidade da prestação do serviço para o usuário,
que passará a receber a certidão de forma mais célere e sem pre-
cisar se deslocar ao Tribunal, e também para o TCEMG, que po-
derá aproveitar os servidores anteriormente destacados para a
expedição de certidões, em outras atividades de fiscalização.
Outro projeto relevante é o Projeto LRF Eletrônica, cujo objetivo
é utilizar os dados encaminhados pelo Sicom para o acompa-
nhamento da gestão fiscal, o que passou a ser feito a partir de
2018, e automatizar, o máximo possível, esse acompanhamento,
visando à otimização de tempo e servidores na execução do tra-
balho. O Projeto PCA Eletrônica também contou com a nossa
forte participação e merece ser destacado pois, a partir das pres-
tações de contas de governo municipais de 2017, todo o pro-
cesso passará a ser eletrônico, acompanhando uma tendência
que já é bem sucedida no Poder Judiciário. No aspecto fiscaliza-
tório especificamente, o Projeto Receitas Públicas Municipais
merece destaque. Ele tem por objetivo
criar mecanismos que permitam auxi-
liar na melhoria da arrecadação pró-
pria do ente municipal, garantindo
o exercício da autonomia que a
Constituição da República lhe
assegura.

A Diretoria de Controle Externo dos Municípios (DCEM) é uma unidade fundamental do TCEMG. Ela é
responsável pelas ações de controle externo e pela fiscalização dos órgãos e entidades de nada menos
que 853 municípios em Minas Gerais, o estado com maior número de cidades. Para executar um tra-
balho tão grandioso, foi necessário contar com seis coordenadorias, sendo uma delas voltada exclu-
sivamente para o acompanhamento e a fiscalização da capital, Belo Horizonte, quatro coordenadorias
dentre as quais estão divididos os demais 852 municípios e uma coordenadoria que analisa exclusi-
vamente as prestações de contas dos chefes de Poder Executivo dos municípios. Nesta edição, entre-
vistamos a diretora da DCEM, Micheli Ribeiro Massi Dorella.

ENTREVISTA

Diretora de Controle
Externo dosMunicípios,

Micheli Ribeiro Massi Dorella



Karina Coutinho

Esta é a história de uma virada. Quase 90% dos gesto-
res dos municípios de Minas realizaram a transmissão da
sexta e última remessa sobre Educação Pública ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A in-
formação foi colhida, no dia 14 de março, do portal do Sis-
tema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Educação (Siope), revelando uma minoria: o número atual
de inadimplentes é de 114 cidades, ou seja, 13% do total
de 853 encontradas no Estado. Realidade difícil de prever
no mês anterior: em 7 de fevereiro, o Tribunal de Contas
(TCEMG) realizou pesquisa no sistema do FNDE e consta-
tou que 532 municípios ainda não tinham feito a remessa,
o que representava 62% do total.

Estado e municípios mineiros que não transmitiram in-
formações ao FNDE, uma autarquia vinculada ao Ministé-
rio da Educação, deixam de receber recursos de convênios
com órgãos federais. De acordo com a página eletrônica
do Fundo, o ente que não transmitir as informações tem
seu nome registrado no Cadastro Único de Convênios,
operacionalizado pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN). Após o encerramento de
cada bimestre, os gestores devem trans-
mitir as informações em até 30 dias. A
não transmissão do 6º bimestre de 2017,
cujo prazo expirou em 30 de janeiro
de 2018, incluirá o município na si-
tuação de irregularidade junto ao
Serviço Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias (Cauc) im-
possibilitando a liberação dos recur-
sos dos convênios.
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CAPA

Agora é minoria
Pouco mais de 100 municípios ainda

não regularizaram situação para
receber recursos de convênios

na educação

No começo deste ano, o chefe da Divisão de Opera-
cionalização do Siope, em Brasília, Ulisses Anacleto, disse
estar surpreso com o número alto de municípios que ainda
não tinham feito a transmissão dos dados. De acordo com
ele, durante todo o exercício de 2017, os gestores foram
alertados por meio de e-mail e notícias no portal do FNDE,
da necessidade de transmitir os dados bimestrais ao Siope.

Diante disso, o TCEMG elaborou uma série de matérias
e as publicou em seu portal com a lista de municípios que
faltavam entregar as remessas, com esclarecimentos sobre
as eventuais dúvidas e dificuldades dos gestores e os pos-
síveis motivos para a não entrega dos dados. Na reporta-
gem inaugural, o órgão de controle mostrou que 88
cidades não tinham cumprido nenhum dos seis envios de
2017. Posteriormente, o portal do TCEMG denunciou à so-
ciedade que, se nada fosse feito, 643 prefeituras poderiam
ficar impedidas de receber recursos preciosos em uma
época de crise econômica. Em mais uma ocasião, noticiou
a imobilidade de 39 administrações municipais que,
mesmo diante de tantos avisos, ainda não tinham se re-
portado ao FNDE sequer uma vez.

Quase90%
dos gestores dos municípios de Minas realizaram
a transmissão da sexta e última remessa sobre
Educação Pública ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).

�



CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 32 2018 98 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 32 2018

Não foi a primeira vez que o Tribunal realizou uma
ação sobre os deveres de seus jurisdicionados junto ao
Siope. No dia 10 de maio de 2017, em sessão do Pleno do
TCEMG, foi votada uma recomendação, relacionada à edu-
cação Pública, dirigida aos prefeitos mineiros e também ao
governador de Minas. A recomendação foi apresentada
pelo presidente da Corte, conselheiro Cláudio Terrão, e
aprovada por unanimidade. Ela orienta os prefeitos e o Go-
verno do Estado a realizarem “o preenchimento completo
e atualizado do Siope, nos termos da Portaria nº 844/2008
do Ministério da Educação, sendo condição para a cele-
bração de convênios e termos de cooperação com o refe-
rido Ministério ou com órgãos da Administração Indireta a
ele vinculados”.

São osmunicípios que ainda não entregaram
a 6ª e última remessa de dados:

Água Comprida, Alto Caparaó, Amparo do Serra, An-
tônio Prado de Minas, Araguari, Bandeira do Sul, Barra
Longa, Belmiro Braga, Biquinhas, Bom Despacho, Caeta-
nópolis, Caldas, Capim Branco, Capitão Andrade, Cara-
naíba, Caxambu, Conceição do Pará, Coroaci, Desterro de
Entre Rios, Dom Bosco, Dores de Campos, Durandé, Es-

meraldas, Ewbank da Câmara, Faria Lemos, Ferros, Flo-
restal, Goianá, Governador Valadares, Guiricema, Igara-
tinga, Ilicínea, Inhaúma, Itabira, Itabirito, Itacarambi,
Itamarati de Minas, Ituiutaba, Jaguaraçu, Janaúba, Jesuâ-
nia, João Pinheiro, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Laran-
jal, Leandro Ferreira, Luminárias, Machado, Manhumirim,
Mantena, Mariana, Marilac, Marmelópolis, Martinho Cam-
pos, Mathias Lobato, Matias Cardoso, Minas Novas,
Moeda, Monte Sião, Montes Claros, Morada Nova de
Minas, Nacip Raydan, Ninheira, Nova Belém, Oliveira,
Onça de Pitangui, Paineiras, Palma, Paracatu, Passa Qua-
tro, Passa Tempo, Patos de Minas, Perdigão, Pescador,
Piau, Pingo-d’Água, Piraúba, Prata, Raposos, Resende
Costa, Riacho dos Machados, Ribeirão das Neves, Rio
Acima, Rio Novo, Rio Piracicaba, Rio Preto, Romaria, Santa
Bárbara do Monte Verde, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa
Margarida, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Pará,
São Gonçalo do Rio Abaixo, São João del Rei, São João do
Paraíso, São João Evangelista, São José da Safira, São José
da Varginha, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do
Oeste, Senador José Bento, Serra da Saudade, Serranos,
Simão Pereira, Tapira, Taquaraçu de Minas, Teófilo Otoni,
Tocantins, Ubá, Umburatiba, Vieiras e Virgolândia.

Regras mudaram
Para elaborar qualquer política pública é necessário

conhecer onde estão sendo aplicados os recursos. Na área
da educação, por exemplo, é necessário saber quanto está
sendo investido no ensino fundamental ou na educação
infantil e quais as necessidades. Isso é possível por meio
do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Educação (Siope). O sistema do FNDE recebe os dados
enviados pelos gestores e os torna públicos. Baseado
nessa ideia de planejamento e gestão, o Siope foi criado
para saber quanto se investia na educação pública no Bra-
sil. O objetivo principal do sistema, em suma, é fazer com
que os gestores consigam gerir melhor seus recursos com
base nas informações que são públicas.

O Siope foi pensado de forma a alcançar os 5.564 mu-
nicípios e os 27 estados. Entretanto, nem sempre os ges-
tores enviam os dados em tempo hábil e acabam sendo
incluídos como irregulares junto ao Serviço Auxiliar de In-
formações para Transferências Voluntárias (Cauc) e impe-
didos de receber recursos de convênios federais. Eles
devem estar mais atentos agora, principalmente quanto
aos prazos porque as regras mudaram. De periodicidade
anual, passou a ser de envio bimestral, ou seja, os gesto-

res devem enviar seis remessas durante o ano.
O chefe da Divisão de Operacionalização do Siope, em

Brasília, Ulisses Anacleto, explicou que o ente federado que
não transmitiu os dados anuais, que correspondem ao 6º
bimestre, ou aquele que transmitiu e não demonstrou que
cumpriu a aplicação mínima em educação (mínimo de
25%), conforme art. 212 da Constituição Federal, fica im-
pedido de receber, no âmbito do governo federal, recur-
sos provenientes de transferências voluntárias (convênios).

Ulisses ponderou que o fato de os municípios não
terem enviado as remessas pode ter relação com a altera-
ção na periodicidade de envio dos dados. Além disso, Ana-
cleto conta que a necessidade de informar no sistema do
Siope o detalhamento do profissional da educação (nome,
CPF, remuneração, local de exercício), que recebe qualquer
parcela da sua remuneração proveniente do Fundeb, pode
ter sido também um fator que contribuiu para a não en-
trega. Outro aspecto a ser considerado, na visão do gestor,
é que o prazo para transmis-
são dos dados anuais
era até 30 de abril e
passou a ser até 30
de janeiro.

Recomendação, relacionadaà
educaçãopública, dirigidaaos
prefeitosmineiros e tambémao
governador deMinas foi votada
emsessãodoPlenodoTCEMG

Fotos:Arquivo
TC

EM
G

A recomendação foi
apresentadapelopresidente

daCorte, conselheiro
Cláudio Terrão, e aprovada

por unanimidade

�
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EDUCAÇÃO

Mais uma fonte
pública de dados

Segundo Naila, que é pedagoga, ao dar publicidade a
todas as informações que estão contidas no aplicativo, o Tri-
bunal deseja que as pessoas percebam a realidade da sua
escola, do seu município, e do estado como um todo. O Tri-
bunal de Contas é o responsável pelo controle externo e,
ao compartilhar as informações, trabalha para fortalecer o
controle social. “Entendemos que, sem um acompanha-
mento efetivo ou sem a proximidade do cidadão com a rea-
lidade da escola, nós não temos como avançar para uma
educação de maior qualidade”, defendeu a educadora.

Naila esclareceu o objetivo do Acesso Público: “neste
momento nós estamos fazendo o lançamento para que o
cidadão acompanhe a compilação de informações sobre a
educação. Agora, além de participar via aplicativo, as pes-
soas podem, na página do Tribunal, acessar o Na Ponta do
Lápis e encontrar uma fonte de informação. O nosso de-
sejo é assegurar à população e aos outros órgãos de con-
trole uma visão panorâmica da educação naquela
localidade e mostrar como está sendo a ação dos gestores
frente a essas informações”.

O aplicativo Na Ponta do Lápis é uma ferramenta de
controle social e nele a comunidade pode se pronunciar
fazendo uma avaliação das condições gerais da escola. As
informações dos questionários geram uma pesquisa de sa-
tisfação de itens como laboratório, biblioteca, banheiros,
salas de aula, refeitório, segurança, quadra de esportes, sala

de informática e material didático. “A ferramenta disponi-
biliza os relatos dos problemas aos gestores responsáveis
pela educação. No caso do município, o diretor da escola e
o secretário de educação e, no caso do Estado, o diretor da
escola, o superintendente regional e o secretário de edu-
cação. Portanto, o propósito desta ferramenta é fazer com
que os gestores apliquem, de forma mais ágil, as soluções
que lhes competem”, explicou Naila Mourthé.

A partir das observações registradas pelas comunida-
des escolares, o gestor terá como aplicar soluções, até so-
luções coletivas, para problemas que guardem
semelhanças nas suas observações. É uma ferramenta de
gestão oferecida, exclusivamente, aos gestores.

Para acessar o conjunto de informações registradas
no aplicativo Na Ponta do Lápis basta entrar no site do Tri-
bunal de Contas, clicar no ícone Na Ponta do Lápis e de-
pois entrar em “Acesso Público”. A partir daí o usuário
poderá escolher a cidade a ser pesquisada, a escola, além
das categorias avaliadas do ambiente escolar. Na mesma
tela, também será visualizado um painel contendo a si-
tuação das avaliações, ou seja, quantos relatos estão em
validação ou em análise, quantos estão em andamento ou
em atraso e, ainda, quantos foram resolvidos ou rejeita-
dos. Um gráfico com a porcentagem de satisfação dos alu-
nos, segmentado por categoria também pode ser
visualizado neste site.

Alda Clara

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) tornou público – disponível no Portal do TCE, na
internet – o acesso aos dados do aplicativo para celularesNa
Pontado Lápis. O aplicativo foi lançado em 2017 e é voltado
para a educação no Estado. A nova funcionalidade ganhou
o nome de Acesso Público e foi lançada em fevereiro. Ela per-
mite aos cidadãos conhecer as reclamações e reivindicações
feitas através do aplicativo e acompanhar suas soluções.

A assessora da Presidência do TCEMG, Naila Mourthé,
explicou que o Acesso Público doNaPontadoLápis faz parte
de um compromisso com a transparência que o conselheiro
presidente Cláudio Terrão assumiu em sua gestão, que tem
como pilares a educação e a transparência.
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Alda Clara

O novo Plano Nacional de Educação (PNE), com vi-
gência para o decênio 2014-2024, definiu vinte metas
para a educação brasileira, englobando todos os níveis,
etapas e modalidades de ensino. A Meta 1 trata da edu-
cação infantil, primeira etapa da educação básica, que
é dividida em creche e pré-escola, a depender da idade
das crianças que a frequentam. A creche deve ser ofere-
cida às crianças de até três anos de idade e a pré-escola
às crianças de quatro e cinco anos. Desta forma, a Meta
1 previa a universalização da pré-escola em 2016 e esti-
pula que pelo menos 50% das crianças de zero a três
anos estejam frequentando a creche em 2024.

Em razão disso, em 2015 a Secretaria de Controle Ex-
terno da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexE-
ducação) do Tribunal de Contas da União (TCU) propôs
a realização de uma Fiscalização de Orientação Centra-
lizada com o objetivo de definir método e procedimen-
tos para o acompanhamento do PNE 2014-2024 pelo
TCU. Sendo dos municípios a competência legal para
oferta da educação infantil, o Tribunal contou com a
adesão de dezessete secretarias regionais (Acre, Ala-
goas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Ma-
ranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e
Tocantins) para realizar a coleta de informações sobre
os municípios.

No final do ano passado o TCU divulgou o relatório
da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), pro-
cesso 025.153/2016-1, de relatoria da ministra Ana Ar-
raes, que avaliou as ações governamentais relacionadas
ao acesso à educação infantil, Meta 1 do Plano Nacio-
nal de Educação, com foco no Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a
Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).
O acórdão da auditoria determinou ao Ministério da
Educação, ao Ministério do Desenvolvimento Social, ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à
Casa Civil da Presidência da República que encami-
nhem ao TCU, no prazo de 90 dias, plano de ação para
implementação das recomendações indicadas, infor-
mando prazo e unidade responsável pela implementa-

ção de cada recomendação considerada conveniente e
oportuna, e justificativa para a não implementação das
que forem consideradas não convenientes ou não opor-
tunas.

Ao todo foram 18 recomendações, algumas delas
exclusivas para o Ministério da Educação, para o Minis-
tério do Desenvolvimento Social, para o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação e para a Casa Civil da
Presidência. Outras recomendações deverão ser imple-
mentadas em parceria. É o caso da recomendação feita
ao Ministério da Educação e ao Ministério do Desenvol-
vimento Social para que adaptem o sistema de presença
para que passe a monitorar também a frequência esco-
lar dos beneficiários do Programa Bolsa Família com
idade entre quatro e cinco anos, à luz da obrigatorie-
dade da universalização da pré-escola, prevista na
Emenda Constitucional 59/2009.

Outra recomendação, feita exclusivamente ao Mi-
nistério da Educação, é para que ele expeça orientações
ao Distrito Federal e aos municípios acerca do levanta-
mento da demanda por educação infantil, indicando
boas práticas e possíveis processos e instrumentos de
trabalho para:
a) adequada aferição da demanda local;
b) utilização das informações aferidas para verificação

do atendimento da demanda e para planejamento da
expansão da oferta, à luz dos compromissos e prazos
previstos na Meta 1 do Plano Nacional de Educação;

c) promoção da publicidade da relação de crianças aten-
didas e das listas de espera por vaga na rede pública
de educação infantil, especialmente sua divulgação
na rede mundial de computadores (internet).

Na decisão, também ficou determinado à Casa Civil
da Presidência da República que avalie a oportunidade
e conveniência de alterar os normativos que regem o
Programa Bolsa Família, a fim de que ele preveja, entre
suas condicionalidades, adequada frequência escolar
dos beneficiários entre quatro e cinco anos de idade,
tendo em vista a obrigatoriedade de universalização da
pré-escola estabelecida pela Emenda Constitucional
59/2009, e que envide esforços para aprovação da Lei
Complementar que institui o Sistema Nacional de Edu-
cação (PLC 413/2014).

EDUCAÇÃO

Recomendações
para a União

�
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O TCU recomenda:
�ao Ministério da Educação e ao Ministério do Desenvolvimento So-

cial que:
� adaptem o Sistema Presença para que passe a monitorar tam-

bém a frequência escolar dos beneficiários do Programa Bolsa
Família com idade entre quatro e cinco anos, à luz da obriga-
toriedade da universalização da pré-escola, prevista na
Emenda Constitucional 59/2009;

� instituam ação nos moldes do Programa BPC na Escola, efeti-
vado por meio do cruzamento anual de dados entre o Censo
Escolar e o CadÚnico, para identificar crianças de zero a cinco
anos constantes daquele cadastro que não se encontrem ma-
triculadas na rede regular de ensino, e estimulem os entes fe-
derados a promover a matrícula dessas crianças e a identificar
as principais causas para sua exclusão escolar.

� ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação que:

� ampliem esforços para divulgação da existência e da opera-
cionalização do EI Manutenção, a fim de que a possibilidade
de solicitação de apoio financeiro seja amplamente conhe-
cida por gestores municipais e do Distrito Federal;

� compatibilizem as solicitações de liberação financeira feitas à
Secretaria doTesouro Nacional e a execução orçamentário-fi-
nanceira da ação 00OW - Apoio à Manutenção da Educação
Infantil aos pedidos de apoio referentes ao EI Manutenção, de
modo que transferências aos municípios sejam feitas o mais
rapidamente, idealmente antes que a escola passe a receber
recursos do Fundeb, sob risco de a intempestividade das
transferências resultar na ineficácia da ação federal;

� avaliem oportunidade e conveniência de instituir critério de
priorização para atendimento de solicitações de apoio finan-
ceiro feitas no âmbito do EI Manutenção, de modo que, entre
pedidos feitos em datas próximas, sejam priorizados os oriun-

dos de municípios com menor arrecadação tributária própria,
a fim de que o apoio financeiro da União se dirija preferen-
cialmente a entes com menor capacidade de garantir o fun-
cionamento regular das novas unidades de educação infantil.

� ao Ministério da Educação que:
� tão logo se reúna a Instância Permanente de Negociação Fe-

derativa, instituída pela Portaria MEC 619/2015, sejam delibe-
radas, definidas e formalizadas as responsabilidades de cada
esfera de governo e as formas de cooperação interfederativa
para execução das estratégias da Meta 1 do Plano Nacional de
Educação, tendo em vista o vencimento do prazo de cumpri-
mento da meta de universalização da pré-escola e a obriga-
toriedade constitucional de oferta dessa etapa de ensino;

� expeça orientações ao Distrito Federal e aos municípios acerca
do levantamento da demanda por educação infantil, indi-
cando boas práticas e possíveis processos e instrumentos de
trabalho para:
a) adequada aferição da demanda local;
b) utilização das informações aferidas para verificação do aten-
dimento da demanda e para planejamento da expansão da
oferta, à luz dos compromissos e prazos previstos na Meta 1
do Plano Nacional de Educação;
c)promoçãodapublicidadedarelaçãodecriançasatendidasedas
listas de espera por vaga na rede pública de educação infantil, es-
pecialmentesuadivulgaçãonaredemundialdecomputadores.

� promova estudos e debates com os entes federados e com os
atores que julgar pertinentes, a fim de propor soluções para:
a) superação de dificuldades relacionadas ao levantamento
da demanda em municípios com grande extensão territorial
ou de grupos populacionais específicos, como indígenas, qui-
lombolas e populações itinerantes, de modo que todos sejam
contemplados pelo levantamento;

b) dirimir ou minimizar eventuais conflitos que possam surgir
entre demandantes de vagas na rede pública de educação in-
fantil, com a publicidade das listas de atendidos e de espera.

� crie rotina de trabalho para atualização periódica das informa-
ções constantes do“Mapa de Expansão das Creches”, disponí-
vel no módulo público do Simec, a partir, por exemplo, das
informações coletadas por meio do Plano de Ações Articula-
das, a fim de que o Mapa se fortaleça enquanto instrumento de
gestão e transparência;

�defina e normatize critérios de priorização de pedidos de cons-
trução de novas unidades escolares do Proinfância com base
em estimativa dos déficits de atendimento escolar dos muni-
cípios solicitantes, a exemplo do que foi realizado no âmbito
da segunda etapa do Programa de Aceleração do Cresci-
mento;

� expeça orientações ao Distrito Federal e aos municípios com
a definição do conceito de busca ativa no âmbito da educação
infantil, a demonstração da importância de sua implementa-
ção e a indicação das possíveis práticas e arranjos institucio-
nais para sua efetivação, a exemplo das instruções
operacionais emitidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social;

�oriente, de modo detalhado, gestores distritais e municipais a
utilizarem os registros administrativos de que dispõem, espe-
cialmente os do Cadastro Único e os da rede municipal de
educação, para identificar, por meio do cruzamento de dados,
crianças de zero a cinco anos que estejam fora da escola;

� expeça orientações ao Distrito Federal e aos municípios para
explicitar a responsabilidade destes para com a redução da
desigualdade no acesso a creches, disposta na Estratégia 1.2
do PNE, com indicação da possibilidade de estabelecimento
de critérios que priorizem crianças economicamente mais vul-
neráveis no acesso a creches públicas ou conveniadas, escla-

recendo a oportunidade de se utilizar o Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal no sentido de verificar
objetivamente a renda familiar das crianças demandantes;

� estude a possibilidade e a viabilidade de incentivar a articula-
ção de oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas
como entidades beneficentes de assistência social na área de
educação com a expansão da oferta na rede escolar pública
(Estratégia 1.7 do PNE) ;

� estude a viabilidade de incentivar e/ou oferecer matrículas fi-
nanciadas em creches e pré-escolas privadas credenciadas,
nos termos do que já ocorre no ensino superior, uma vez que
esse credenciamento pode agilizar a abertura de vagas na
educação infantil e amenizar os custos de construção, custeio
e manutenção para os entes públicos, com os cuidados ne-
cessários no credenciamento das escolas e nas exigências a
cumprir para mantê-lo.

� ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que ajuste o
período de vigência dos próximos ciclos do Plano de Ações Arti-
culadas - PAR, de modo que seu início coincida com o dos manda-
tos municipais, a fim de que o diagnóstico das redes locais, primeira
etapa do ciclo do PAR, seja feito pelos governos locais tão logo as-
sumam seus mandatos;

� à Casa Civil da Presidência da República que:
� avalie oportunidade e conveniência de alterar os normati-

vos que regem o Programa Bolsa Família, a fim de que ele
preveja, entre suas condicionalidades, adequada frequência
escolar dos beneficiários entre quatro e cinco anos de idade,
tendo em vista a obrigatoriedade de universalização da pré-
escola estabelecida pela Emenda Constitucional 59/2009;

� envide esforços para aprovação da Lei Complementar que
institui o Sistema Nacional de Educação (PLC 413/2014) . �
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Informação sem
intermediário

Dados abertos Karina Coutinho

Já é uma realidade de muitos tribunais de contas brasileiros disponibilizar dados
em formato aberto. Fazendo isso, essas instituições desburocratizam o acesso à infor-
mação, evitando os pedidos de envio de dados, por exemplo. Além do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), que inaugurou seu portal de dados aber-
tos no dia 9/2/2018, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), o Tribunal de
Contas do Espírito Santo (TCE-ES), o Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), o Tribunal
de Contas do Pernambuco (TCE-PE) e o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte
(TCE-RN) são alguns dos órgãos de controle que já disponibilizam os dados abertos
para a sociedade.

Dados abertos
�
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Deacordo coma
diretorade Tecnologia
da InformaçãodoTCE,
CristianaSiqueira,

inicialmente, oportal
disponibilizará informações

abertas dedez categorias
doSistema Informatizadode

ContasdosMunícipios (Sicom)

O analista Rodolfo
deMattos fez a

apresentação
do portal

órgãos e as esferas de governo é melhorado e, com isso,
aumenta-se o suporte à tomada de decisão e a avaliação
pelo cidadão.

A sociedade também é beneficiada com os produtos
gerados pela disponibilização dos dados abertos. Isso
acontece porque as informações do portal estão abertas
e propiciam a reutilização para pesquisas, cruzamento de
dados, criação de infográficos, entre outros. Além disso,
não há permissão e/ou restrições, diferentemente dos
portais padrões, em que a informação possui um registro
e, na grande maioria, requer o uso de licenças para a reu-
tilização delas.

Os principais utilizadores dos dados abertos e que
produzirão conteúdo neste sentido são os desenvolve-
dores de aplicações, acadêmicos, pesquisadores, jornalis-
tas, analistas e cientistas de dados, Organizações não
governamentais (ONGs), órgãos públicos e cidadãos em
geral que possuam familiaridade com manipulação de
dados.

Como funciona
Os dados são apresentados em um formato em que

nenhum ente tem controle exclusivo, não há restrição de
licenças, patentes ou mecanismos de controle; está su-
jeito, no máximo, às exigências que visam preservar sua
procedência.

A diferença para um portal padrão é a forma em que
os dados são disponibilizados, ou seja, em formato aberto
e livre de restrições.

Portal de dados abertos doTCEdeMinas:
o que contém

De acordo com a diretora de Tecnologia da Informa-
ção do TCEMG, Cristiana Siqueira, inicialmente, o portal
disponibilizará informações abertas de dez categorias do
Sistema Informatizado de Contas dos Munícipios (Sicom).
São elas: educação, contratos, despesas, receitas, dis-
pensa, empenho, frota, saúde, licitação e órgão. Nestas
categorias, o cidadão encontrará informações como va-
lores de empenho, resto a pagar, valores liquidados,“den-
tre outros dados importantes que compõem a gestão
fiscal dos municípios”. Cristiana conta que cada catego-
ria listada conterá arquivos nos formatos .CSV e .JSON.

O próprioTribunal de Contas da União (TCU) é um in-
centivador neste sentido. O TCU disponibiliza em seu site
material que aborda as razões pelas quais a administra-
ção pública deve abrir seus dados. A apostila é intitulada
“5 motivos para a abertura de dados na Administração Pú-
blica”. De acordo com ela, são estes os cinco motivos: a so-
ciedade exigir mais transparência na gestão pública; a
própria sociedade poder contribuir com serviços inova-
dores ao cidadão; aprimorar a qualidade dos dados go-
vernamentais; viabilizar novos negócios; e o fato de ser
obrigatório por lei.

Ganhos para a sociedade
Os ganhos para a sociedade são vários. Como a ação

governamental ganha mais transparência, há o estímulo
ao acompanhamento de políticas públicas. Dessa forma,
o governo pode se esforçar para entregar resultados me-
lhores para o cidadão, já que ele está acompanhando suas
ações. Além disso, o intercâmbio de informações entre os

Esses arquivos poderão ser baixados do site e utilizados
por sistemas, ou na construção de uma base de dados,
por exemplo.

O presidente do órgão de controle, conselheiro Cláu-
dio Terrão, que é graduado em Ciência da Computação,
disse estar muito feliz“por entregar mais um produto que
faz parte de um dos pilares da sua gestão, que é a trans-
parência”.

Um dos pontos positivos que o presidente apresen-
tou na ocasião do lançamento do portal foi a "quebra da
burocracia" em relação aos termos de parceria ou cola-
boração entre órgãos públicos como o Ministério Público
Estadual (MPE), Polícia Civil (PC), Polícia Federal (PF), entre
outros. O presidente frisou que como "esses órgãos têm
os seus respectivos ambientes tecnológicos", eles não
terão mais que emitir pedidos formais para obter dados.
Cláudio Terrão também apontou um diferencial em rela-
ção aos demais portais, que é o recurso deMonte suapró-
pria pesquisa. “Este é um detalhe originário deste portal,
que os portais que existem hoje não têm. O pessoal da
área de Tecnologia tem um trabalho menor na transfor-
mação desses dados brutos em informações úteis para
as suas respectivas organizações”, explicou.

Conselheiro Cláudio Terrão disse estarmuito feliz
“por entregarmais umproduto que faz parte de um
dos pilares da suagestão, que é a transparência”

�
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PCA 2017Análise por
processo eletrônico

Cristiana Siqueira, diretora daTecnologia da Informação
(DTI) do Tribunal de Contas, explicou que a concepção do
processo eletrônico começou há quatro anos, com a possi-
bilidade de investimentos em infraestrutura e também com
o aprimoramento da equipe de desenvolvimento de siste-
mas do TCE, visto que era necessário evoluir todo o sistema
base do processo eletrônico, o SGAP.

Inicialmente, disse Cristiana, “migramos a interface do
SGAP para uma tecnologia mais acessível e amigável, alte-
rando totalmente o layout para os usuários. Num segundo
momento, a equipe se empenhou na evolução da solução
do código de todo o sistema, a fase que nos demandou o
maior esforço, uma vez que foi necessário desenvolver nova
arquitetura para o sistema, com melhor desempenho e man-
tendo a segurança dos dados. O desafio foi enorme para con-
cluir o projeto de migração e evolução sem prejudicar as
atividades diárias do TCE e ainda, corrigindo falhas identifi-
cadas e implantando melhorias pontuais. Em paralelo a esse
processo, o projeto do redesenho da prestação de contas
anual (PCA) iniciou-se. Foram várias reuniões com o grupo
de trabalho, definição dos papéis de cada grupo, cronogra-
mas, etc., bem como o mapeamento e redesenho de todo o
fluxo de negócio referente à tramitação processual, envol-
vendo várias pessoas dos setores da casa. A DTI participou
ativamente de todo o processo e, para atender os requisitos
necessários, foram desenvolvidos diversos serviços de inte-
gração com os demais sistemas relacionados ao e-TCE: Sicom
(Sistema Informatizado de Contas dos Municípios), Assina
Web, Simp (Sistema Informatizado do Ministério Público) ,
PCA Análise (Prestação de Contas Anual – módulo análise),
SGAP (Sistema de Gestão e Administração de Processos),
Vista Eletrônica de Processos e e-Petição”.

“Além dos sistemas citados, destacam-se as realizações
em upgradesde softwares em nosso ambiente de segurança
da informação, investimento emhardware, como exemplo o
Exadata, que possibilitou um avanço em performance e ar-
mazenamento de dados, evolução tecnológica de vários sis-
temas já existentes como o assinaweb, e-consulta, e-
certidão, certidão CNJ e Push”, esclareceu a diretora de TI.

De acordo com o diretor de Gestão Estratégica e Inova-
ção, Alexandre Lima, o sistema eletrônico e-TCE será implan-
tado gradativamente, iniciando-se em 2018 pelas Prestação
de Contas Anuais dos prefeitos (PCAs) e, em seguida, os Atos
de Pessoal não Regulares pelas críticas Fiscap (aposentado-
rias, reformas e pensões), que irão se somar à Consulta e aos

Atos de Pessoal Regulares, já eletrônicos. Para Alexandre, a
implantação do e-TCE dará aos usuários, gestores, ex-gesto-
res, advogados e interessados“os maiores ganhos em prati-
cidade, rapidez e transparência, pois não será mais necessário
vir aoTribunal apenas para ver um processo ou entregar uma
defesa, nem telefonar para saber dos prazos, pois tudo es-
tará acessível numa central de serviços, a um clique de dis-
tância”.

Alexandre Lima esclareceu que o e-TCE não tem o obje-
tivo de converter os processos que se iniciaram em meio fí-
sico para o meio digital. Ele acredita que até o final do ano
de 2020, a maioria das naturezas processuais tramitarão em
meio eletrônico. “Portanto, por alguns anos, conviveremos
com os dois meios, físico e eletrônico”, disse ele. Alexandre
ainda afirmou que, para o usuário interno, inicialmente não
haverá maior mudança que o uso intensivo do SGAP, que é o
sistema-base do processo eletrônico, e do Focus, este último,
de acordo com o cronograma de implantação a ser divulgado.
Tanto para o diretor de Planejamento quanto para Cristiana Si-
queira, a maior mudança que traz o sistema e-TCE é psicoló-
gica, ou seja, a aceitação de que deixará de existir um processo
em papel, com capa, tramitando por meio de guia. Em relação
à guia de tramitação, Alexandre ressaltou que continuará a
existir, mas seu recebimento na área destinatária torna se au-
tomático, como se fosse um e-mail. Todas as ações serão fei-
tas no sistema, até mesmo juntada de AR (Aviso de
Recebimento), por exemplo, no caso das secretarias.

Micheli Massi, diretora de Controle Externo dos Municí-
pios (DCEM), explicou que“a partir de 2018, os processos de
Prestação de Contas dos Chefes dos Poderes Executivos Mu-
nicipais, referentes ao exercício de 2017, passarão a ser total-
mente eletrônicos, de tal forma que as vistas processuais e
os posicionamentos ocorrerão por meio dos computadores,
de qualquer lugar onde esteja o interessado, sem a necessi-
dade de deslocamento até o Tribunal”. Segundo ela, não ha-
verá mudanças nos sistemas informatizados, como o Sicom.
O jurisdicionado vai continuar fazendo as remessas de forma
eletrônica, como já ocorria, respeitando o prazo de cada mó-
dulo, de acordo com normas já estabelecidas.

Para o público externo, o e-TCE vai aglutinar um con-
junto de sistemas e funcionalidades tais como SGAP, e-Peti-
ção, Vista Eletrônica, entre outros. Alexandre ressaltou que a
“ideia é ter uma interface única que possa facilitar a atuação
das partes e advogados, por um lado, e agilizar a tramitação
dos processos internamente, por outro”.

Alda Clara

O nome dado ao sistema que fará a tramitação eletrô-
nica dos processos do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais foi “e-TCE”. A inovação pretende tornar a tra-
mitação dos processos mais rápida e acessível aos usuá-
rios, que poderão acompanhá-los à distância. A Resolução
nº16/2017, que o institui, foi publicada em dezembro pas-
sado, e já traz novidades para 2018.

Análise por
processo eletrônico

�
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Karina Coutinho

Grande perda, dano, destruição, catástrofe. É assim
que o dicionário significa a palavra “calamidade”. No sen-
tido figurado, a palavra é classificada como grande infor-
túnio. Talvez, para os mais de 20 milhões de mineiros (de
acordo com o censo de 2015), a crise socioeconômica
possa ser considerada um infortúnio em suas vidas, já que
a população padece dos impactos da instabilidade e de-
sequilíbrio econômico em suas rotinas diárias. Sob o as-
pecto jurídico, para os técnicos do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCEMG) responsáveis pela elabo-

ração do estudo sobre o tema, o conceito de calamidade
pública só pode ser relacionado a desastres e fenômenos
naturais que exigem maior gasto público. Na visão deles,
o que aconteceu mesmo foi uma crise econômica apro-
fundada e previsível desde 2014.

Oficialmente, o governador de Minas Gerais, Fernando
Pimentel, decretou a situação de “calamidade” financeira
no Estado no dia 6/12/2016. Na ocasião, ele solicitou à As-
sembleia Legislativa mineira que apreciasse urgentemente
o pedido. A justificativa dele era pontual: sem a aprovação
do decreto, o governo mineiro não teria condições de
pagar salários e dívidas.

À época, Pimentel afirmou que as contas do Estado
estavam em situação “calamitosa” e colocavam em risco a
capacidade do governo de manter serviços essenciais e
de pagar despesas com pessoal sem descumprir a Lei. Na
mensagem enviada à Assembleia Legislativa mineira, o
governador atribuiu a situação econômica do Estado à
crise econômica internacional e nacional. De acordo com
ele, ambas provocaram a queda do Produto Interno Bruto
(PIB) e causaram a retração da atividade de vários setores,
diminuindo a receita do Estado. Pimentel também citou
como causas para a crise no Estado o crescimento das des-
pesas com pessoal nos últimos dez anos e desequilíbrios ��

em contratos ocasionados pela dívida junto à União.
Diante deste contexto, o presidente do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), conselheiro
Cláudio Terrão, determinou, no dia 6/10/2017, a constitui-
ção de grupo de trabalho para verificar o impacto da crise
econômico-financeira sobre a evolução das receitas e des-
pesas do Estado de Minas Gerais, por meio da Portaria nº
80/2017.

No texto da portaria, o estudo se justificava pela si-
tuação econômica recessiva do Estado de Minas Gerais,
“caracterizada pela queda do Produto Interno Bruto nos
últimos dois anos” e pela edição do Decreto Estadual



a situação de restos a pagar inscritos sem disponibili-
dade de caixa e dos atrasos nos repasses de recursos do
ICMS que pertencem aos municípios, além das parcelas
referentes a empréstimos consignados dos servidores
públicos. (ICMS é o Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Co-
municação).

O crescimento dos gastos com pessoal (ativo e ina-
tivo) também será alvo de investigação pelo TCEMG.

Resultados do estudo
O relatório do TCEMG constatou que se verifica “um

preocupante quadro de despesas crescendo mais do que
receitas e em um ritmo insustentavelmente mais acele-
rado que a produção econômica do Estado de Minas Ge-
rais.” De acordo com o texto do estudo, as despesas
seguem crescendo em ritmo acelerado, de 14,04% no acu-
mulado do 1º semestre de 2017 e as receitas continuam
apresentando performance inferior, de 11,99%, “ambas em
relação a igual período de 2016”.

Renúncia de receitas
No exercício de 2016, ano em que foi decretada a ca-

lamidade financeira em Minas Gerais, o total renunciado
de receitas por meio das modalidades de Crédito Presu-
mido e de Regime Especial teve uma evolução de 75,77%,
comparado com o do exercício anterior, e de 179,64% com
o exercício de 2013, chegando a R$ 3,481 bilhões. Esse
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nº 47.101, que declarou a situação de calamidade finan-
ceira no Estado de Minas Gerais. Além disso, foram tam-
bém levadas em consideração “a situação de déficit
financeiro que tem afetado o cumprimento das obriga-
ções assumidas pelo Tesouro Estadual” e as medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal e o Plano de Auxílio aos es-
tados e ao Distrito Federal previstos na Lei Complemen-
tar Federal nº 156.

Relatório do Tribunal de Contas mineiro
O estudo sobre a situação econômica do Estado foi

feito por servidores da Superintendência de Controle Ex-
terno e da Diretoria de Controle Externo do Estado do
TCEMG, sendo aprovado pela presidência do órgão no dia
18/12/2017. Agora, o TCE deverá adotar as “ações de con-
trole voltadas a garantir que o governo adeque sua polí-
tica fiscal à realidade econômico-financeira vivenciada
pelo Estado de Minas Gerais”. Para isso, “promoverá medi-
das de ajuste que não contemplem apenas as já adotadas
providências heterodoxas de incremento da receita, mas
especialmente ações estruturais relacionadas à racionali-
zação e o contingenciamento das despesas, sobretudo
quanto aos gastos com pessoal ativo e inativo”, esclarece
o documento.

Como medida urgente, o Tribunal de Contas inten-
sificará a fiscalização da receita em relação às renúncias
fiscais concedidas e na necessidade de cobrança da dí-
vida ativa do Estado. Em relação às despesas, o TCEMG
irá promover auditoria para verificar de forma detalhada

valor é superior até mesmo ao registrado com as perdas
da Lei Kandir, no montante de R$ 3,102 bilhões.

O relatório apontou, ainda, que sobre os outros tribu-
tos houve o crescimento de 134,09% da renúncia de Im-
posto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
que, em 2013, foi de R$ 25,892 milhões e, ao final de 2016,
saltou para R$ 60,612 milhões. Houve também a evolução
de 45,21% da renúncia de Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCD), ou simplesmente imposto de herança e de doação,
tomando por base os valores de R$ 135,386 milhões de
2013 e R$ 196,594 milhões de 2016.

Para se ter uma ideia, somente nas renúncias consoli-
dadas e novas, o Estado deixou de arrecadar um valor
8,75% maior que os gastos totais com Saúde.

Gastos com Pessoal
De acordo com o relatório técnico, no período de

2013 a 2016, a despesa com pessoal apresentou um cres-
cimento de 55,29%, superando o percentual apurado em
relação à despesa total, que, no mesmo período, cresceu
22,56%, o que evidencia a relevância, dentre as despesas
da administração pública estadual, dos gastos com a folha
salarial dos servidores, bem como a sua participação na
despesa total do Estado.

“Observa-se, dessa forma, um crescente comprome-
timento da receita arrecadada pelo Estado com as despe-
sas de pessoal, a cada exercício, o que já se reflete no
exercício de 2017, cuja despesa projetada no final do se-

gundo quadrimestre estima-se em R$ 48,077 bilhões”,
apontou o documento.

O estudo apontou que os maiores gastos com
pessoal, realizados no exercício de 2016, por funções de
Governo, concentraram-se na Segurança Pública, R$
14,387 bilhões (30,64%), na Previdência Social, R$ 14,305
bilhões (30,47%) e na Educação, R$ 8,112 bilhões (17,28%),
totalizando 78,39% da despesa total, sendo os restantes
21,61% distribuídos nas demais funções. Na comparação
entre as despesas realizadas nos exercícios de 2013 a 2016,
verificou-se que tiveram maior crescimento a Segurança
Pública, cuja variação foi de 172,89%, e a Previdência So-
cial, que teve aumento de 40,84%.

O sentido da palavra calamidade
O documento elaborado pela área técnica do TCEMG

esclarece que a edição do Decreto de Calamidade Fi-
nanceira pelo governo estadual ofende as previsões da
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº
101. De acordo com o relatório técnico da Coordenado-
ria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governa-
mental do Estado – Cfamge, sobre as contas de governo
de 2016, que contém uma análise do art. 65 da LRF, o sig-
nificado da expressão calamidade pública não abarca
“desordens financeiras”. Considera, também, que “quais-
quer efeitos do decreto de calamidade financeira não
têm suporte para afastar os comandos constitucionais e
infraconstitucionais acerca do equilíbrio orçamentário e
financeiro do Estado”.

30,64%
Segurança Pública

30,47%
Previdência Social

17,28%
Educação

21,68%
Demais funções

MAIORES GASTOS COM PESSOAL REALIZADOS
NO EXERCÍCIO DE 2016 POR FUNÇÕES DE GOVERNO
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FISCALIZAÇÃO

Revelando o benefício
Alda Clara

Apresentar os resultados consistentes das ações de controle externo do Tribunal de Con-
tas, informar o quanto foi economizado, os valores restituídos aos cofres públicos, além de ou-
tros benefícios que alcançam a sociedade são os objetivos da Orientação Normativa 01/2017,
emitida pela Superintendência de Conrtole Externo do TCEMG. A norma, publicada em de-
zembro do ano passado, não vem alterar as responsabilidades do Tribunal, mas propõe uma
nova forma de avaliação e registro das atividades que já são executadas pela Instituição.

A Orientação Normativa vai transformar o trabalho das equipes técnicas principalmente
no que diz respeito à identificação, descrição e registros dos resultados das suas atividades. Este
novo método facilitará o levantamento de dados consistentes para divulgação à sociedade,
evidenciando os resultados entregues ao cidadão. Também fornecerá diretrizes para o plane-
jamento de auditorias futuras, além de possibilitar a priorização de processos mais relevantes.
O corpo técnico do Tribunal terá uma visão mais completa dos resultados do trabalho execu-
tado, e poderá, com base nos dados registrados, promover ações didáticas específicas.

Luciana Foureaux, diretora de Fiscalização de Matérias Especiais (DFME), explicou que a pri-
meira fase deste projeto ficará restrita ao âmbito da área técnica do TCE. “Por enquanto, esta-
mos na fase das propostas de benefícios e do benefício antecipado daqueles processos que,
mesmo antes da determinação do Tribunal, já fica pactuado com gestor o que deve ser feito.
A priori, nós vamos atualizar as informações no Focus – sistema informatizado de apoio à fis-
calização - e, à medida que a gente for gerando relatórios, eles serão divulgados. Quando che-
garmos à segunda fase do projeto, conseguiremos fazer isso de uma forma totalmente efetiva,
porque, então, poderemos monitorar as decisões”.

A diretora citou o exemplo de um benefício antecipado. “Fizemos um trabalho experi-
mental com os auditores da Diretoria de Controle Externo dos Municípios (DCEM), durante
uma auditoria de Regime Próprio de Previdência, na qual foi identificado que os repasses da
prefeitura para o Fundo de Previdência não haviam sido feitos. Isso estava trazendo problemas
para o fundo e precisava ser solucionado imediatamente. Feito ali o trabalho de auditoria, ficou
pactuado com o prefeito que ele deveria fazer os repasses. Assim podemos dar a dimensão que
o benefício trouxe para o jurisdicionado em termos financeiros, fazendo uso das técnicas e
métodos que permitem calcular estes valores, já que estes repasses iriam ser feitos ao longo

de cinco anos, e trazer uma taxa que pudesse atua-
lizar este valor”, relatou Luciana.

Ana Beatriz Vieira Franco, analista de Controle
Externo do gabinete da DCEE, afirmou que oTribu-
nal de Contas é financiado pelos tributos para fazer
o controle e para gerar resultados. “Nós somos
pagos para fazer a fiscalização e realmente gerar re-
sultados positivos no âmbito dos nossos fiscaliza-
dos. Se demonstrarmosesses resultados agregando
valor, com medidas consistentes em números ou
ações, o benefício do controle terá alcançado seu
fim”. Para ela, o objetivo principal da Orientação Nor-
mativa 01/2017 é apresentar os resultados que oTri-
bunal alcança de uma forma mais metodológica e
mais transparente para a sociedade.

Maria Aparecida
Aiko Ikemura, Ana Beatriz
Vieira Franco e Luciana
FoureauxMiranda Salim,
equipe do projeto
Benefício do Controle




