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RESUMO 
 

Esta pesquisa resulta do interesse em investigar a ação pedagógica do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE como mecanismo de empoderamento do 

cidadão para o exercício do controle social.  O TCE-PE vem fomentando projetos que 

procuram capacitar o cidadão a tornar-se parceiro no controle externo. Uma vez que as 

ações pedagógicas elevam o nível de conhecimento do parceiro-cidadão, o TCE-PE 

propicia a ampliação da capacidade fiscalizadora da Corte de Contas. Procurou-se 

experiência semelhante à desenvolvida pelo Tribunal de Contas de Pernambuco e logo 

chamaram atenção os trabalhos de aproximação com a sociedade, desenvolvidos pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, também objeto desta pesquisa. A 

disposição desses Tribunais de Contas em atrair o cidadão para uma participação no 

controle dos gastos públicos está alinhada aos modernos conceitos de administração 

pública. Contempla a vertente gerencial, pois procura oferecer ao cidadão-cliente a 

transparência na gestão da coisa pública; como também possui características da 

vertente societal, uma vez que pode instrumentalizar a sociedade para a participação 

no controle social. A pesquisa é qualitativa dos dados coletados. Considerando a 

importância dos stakeholders neste trabalho, foram realizadas entrevistas com a alta e 

média administração dos dois tribunais, e com beneficiários das ações, todas in loco, 

com objetivo de captar, empiricamente, a reação destes representantes da sociedade e 

procurar compreender o rumo provável das ações de aproximação com a sociedade, 

promovidas pelos tribunais de contas. E, visto que tanto os promotores quanto os 

beneficiários dos projetos reagem positivamente, vislumbra-se um campo fértil para o 

crescimento desta iniciativa. O Tribunal de Mato Grosso avançou quando 

institucionalizou o estímulo ao controle social ao criar a Secretaria de Articulação 

Institucional. No TCE-PE, apesar das ações de estímulo à cidadania não estarem 

institucionalizadas, os projetos têm contribuído para o empoderamento da sociedade 

pernambucana, inclusive com iniciativas premiadas. 

Palavras-chave:  cidadania - Pernambuco,  controle social, Tribunal de Contas 

 



 

ABSTRACT 

This study seeks to investigate the educational work undertaken by the “Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco/TCE-PE” (State Audit Office of Pernambuco, 

northeast Brazil) as a means of empowering citizens to exercise control in the public 

sphere. Recognizing that society does not just passively receive public services, TCE-PE 

has both supported and developed projects that aim to educate citizens to become 

partners in the process of controlling public spending. Given that educational activities 

raise citizen-partners´level of knowledge, TCE-PE makes possible an expansion of the 

Audit Office´s ability to audit. This study also examines projects aimed at forging closer 

links with society which have been developed by the “Tribunal de Contas do Estado do 

Mato Grosso”, State Audit Office of Mato Grosso, due to their similarity to the work 

developed by TCE-PE. These Audit Office’s interest in attracting citizens to participate in 

the control of public spending is aligned with modern concepts of public administration. 

Their activities draw on a management model in seeking to offer citizen-clients 

transparency in the running of the public domain; they draw also on a societal model, 

since they can equip society to participate in the decision-making process. The study is 

qualitative in its approach. Given the importance which this study places on 

“stakeholders”, interviews were carried out with high and middle-level management from 

both Audit Offices, and with the beneficiaries of the projects, all on-site, with the objective 

of determining empirically the reaction of these representatives of society, as well as 

seeking to understand what the future may hold for the Audit Office’s activities aimed at 

forging closer links with society. And, given that both those who promote and those who 

benefit from these projects express positive reactions, fertile ground can be seen to exist 

for the growth of these initiatives. The Audit Office of Mato Grosso took a step forward 

when it institutionalized the promotion of public participation by creating the “Secretaria 

de Articulação Institucional”, a department that administrates the projects involving 

contact with the public. TCE-PE has not institutionalized its activities aimed at promoting 

public participation, however its projects have contributed to the empowering of 

Pernambuco State´s society, including some award-winning initiatives.  

KEY WORDS: empowment, control in the public, State Audit Office of Pernambuco 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O interesse inicial em desenvolver esta pesquisa era o de estudar e melhor 

compreender a promoção da cidadania realizada pelo Tribunal de Contas de 

Pernambuco, através de sua Escola de Contas. Surgiu, porém, um questionamento: 

a experiência do TCE-PE é única ou há outros Tribunais de Contas com o mesmo 

interesse?  

 

Ao pesquisar na internet as atividades dos TCEs, logo chamou a atenção o 

projeto “TCEstudantil” do Tribunal de Contas do Mato Grosso pela semelhança com 

o “Escola de Cidadania”, desenvolvido pelo TCE-PE. Essa identificação de projetos 

atraiu o foco da pesquisa para o Tribunal do Mato Grosso. No decorrer da pesquisa, 

entretanto, foram encontradas diferenças marcantes que distinguiram uma 

experiência da outra. 

Este trabalho, portanto, resulta da pesquisa realizada sobre as ações 

orientadas à sensibilização da sociedade para o controle social, realizada pelos 

Tribunais de Contas do Estado de Pernambuco e do Estado de Mato Grosso. O 

tema ensejou a pesquisa porque a realidade tem evidenciado que o cidadão 

brasileiro é incentivado a exercer seus direitos e cumprir seus deveres, contudo os 

caminhos a serem tomados para efetivá-los nem sempre são claros. Portanto, é de 

se esperar que o órgão que busca a efetiva participação da sociedade no 

acompanhamento dos gastos públicos trabalhe na sensibilização e capacitação 

desses parceiros. 

A responsabilidade oficial pela fiscalização dos recursos públicos foi 

destinada pela Carta Magna de 1988 ao poder legislativo, com o auxílio das Cortes 

de Contas. O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco - TCE visa ao combate e à prevenção de ilegalidades. As falhas não 

intencionais, a corrupção, o descaso, o desperdício e o uso impessoal da máquina 

estatal também são objeto de fiscalização pelo órgão. (PERNAMBUCO, 2004) 

A mobilização dos Tribunais de Contas para atrair a sociedade, estimulando-a 

a participar no controle dos gastos públicos, altera o perfil de fiscalizador austero 

desses órgãos, tornando-os mais acessíveis à população. A sensibilização e a 
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capacitação são condições facilitadoras oferecidas pelos TCE-PE e TCE-MT para a 

participação da sociedade no controle da coisa pública. Essas peculiaridades de 

estímulo para a inclusão da sociedade na fiscalização apontam para uma nova 

forma de gestão, na qual incluem-se novos formatos institucionais.  

Essas novas fórmulas de atuação promovem o diálogo com os dirigentes 

públicos, cujo objetivo é manter um canal aberto entre o Estado e a sociedade, 

tendo em vista a inserção de interesses dos setores marginalizados na pauta da 

discussão sobre políticas públicas, conforme o debate atual. (PAULA, 2005a). 

O TCE-PE, um dos objetos deste estudo, reconhece que a parceria com o 

cidadão pode propiciar a ampliação da capacidade fiscalizadora da Corte de Contas, 

uma vez que eleva o nível de conhecimento desse importante ator social.  Assim, foi 

instituída como missão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE 

(PERNAMBUCO, 2006): Desempenhar o papel constitucional de fiscalizar, controlar 

e orientar a aplicação dos recursos públicos, estimulando o exercício da cidadania. 

(grifo nosso). Como conseqüência, o Tribunal pernambucano intitulou-se 

“Instrumento de Cidadania”. 

 

O TCE-MT também trilha o caminho de uma atuação focada na sociedade, 

firmando em sua missão (MATO GROSSO, 2007)  “garantir o controle externo da 

gestão dos recursos públicos, mediante orientação, fiscalização e avaliação de 

resultados, visando à qualidade dos serviços, em benefício da sociedade”. A 

disposição do Tribunal de Contas do Mato Grosso em atuar com foco no cidadão 

impulsionou alteração em sua estrutura organizacional, da qual resultou uma 

secretaria com a finalidade de desenvolver projetos voltados para o estímulo à 

cidadania.  

1.1 Qual o Rumo das Ações de Estímulo ao Controle Social no Tribunal de 

Contas de Pernambuco? 

Após a democratização do país, as instituições passaram a funcionar em um 

novo cenário, no qual podem criar oportunidades e ampliar seu diálogo com a 

população. Novas formas de gerir o Estado surgiram na década de 80, ampliando  o 

conceito de público para abrigar também as intervenções da comunidade.  
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Por iniciativa do presidente do TCE-PE, Conselheiro Severino Otávio Raposo 

Monteiro, na gestão de 1998, foi criada pela Lei nº 11.566, datada de 30 de agosto 

de 1998, a Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães-ECPBG, como 

órgão vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, cuja finalidade 

era promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos Membros e 

servidores do Tribunal de Contas, compreendendo, em especial, programas de 

formação, aperfeiçoamento e de especialização. Vale salientar que a lei não 

contemplava a capacitação da sociedade. 

 

A Escola de Contas possui um quadro de instrutores que, em sua maioria, 

são os próprios servidores e técnicos do Tribunal que se dedicam a temas atuais e 

polêmicos como licitação e contrato, pregão, LRF, contabilidade pública, etc.... 

Aprender tais assuntos com a instituição fiscalizadora atraiu a atenção de outros 

órgãos públicos.  

 

Assim, a ECPBG estendeu a sua atuação, estabelecendo parcerias com os 

demais órgãos da administração para o desenvolvimento profissional de agentes 

públicos, sejam da administração estadual, municipal e federal, bem como junto a 

outros Estados da Federação. Além disso, a Escola de Contas tem experimentado 

forte orientação para estímulo e capacitação da sociedade ao exercício da 

cidadania, a partir de ações voluntárias. 

 

Estabeleceu-se, posteriormente, no planejamento estratégico do TCE-PE a 

missão da Escola de Contas em despertar no cidadão a consciência para a 

responsabilidade na condução, aplicação e fiscalização dos recursos públicos, 

através do incentivo permanente à educação. Para tanto, são realizados encontros, 

seminários e edição de textos elucidativos sobre matérias de complexidade técnica e 

edição de cartilhas em linguagem simplificada que permitem à população a 

transparência das atividades da gestão pública. 1 

 

Vale salientar, no entanto, que a experiência de participação da sociedade 

nas políticas públicas é algo ainda incipiente, tanto para a própria comunidade como 

                                                 
1 Informações disponíveis no site da ECPBG: www.tce.pe.gov.br/escola. Em 12/09/2006. 



 16 

para as instituições. Sabe-se que institucionalmente os tribunais de contas não 

possuem atribuição de sensibilizar o cidadão, no entanto, precisa da parceria para 

ampliar o controle externo. Há, portanto, uma questão a ser solucionada: 

 

• Que Tratamento Deve ser Dado às Ações de Sensibilização e Capacitação da 

Sociedade para o Controle Social, Realizados pelos Tribunais de Contas?  

 

O pressuposto desta pesquisa está calcado na idéia de que o cidadão melhor 

informado estará melhor instruído para o exercício de seu papel no controle dos 

gastos públicos, o que pode tornar a accountability 2 democrática uma realidade. 

Ademais, assevera Valle (2007) que a compreensão de democracia estatuída na 

Carta de 88 supera o exercício episódico do sufrágio, mas depende do esforço 

institucional em construir um espaço de confiança com a sociedade, ainda muito 

carente.  

 

Assim, a pesquisa justifica-se pela possibilidade de melhorar e ampliar a 

atuação dos Tribunais de Contas na capacitação da sociedade, resultando em 

crescimento para o cidadão, parceiro no controle externo.   

 

Numa sociedade democrática, faz-se mister que as instituições correspondam 

aos anseios dos cidadãos em participar da gestão da coisa pública.  Vale salientar, 

também que a participação dos stakeholders3 no controle social fortalece ainda mais 

a atuação dos Tribunais de Contas na fiscalização dos gastos públicos.  

 

Assim é que a própria Constituição Federal de 1988 contemplou no art. 74, § 

2º a possibilidade de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 

como parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 

Tribunal de Contas da União. 

 

                                                 
2 Accountability democrática – Construção de mecanismos institucionais por meio dos quais os 
governantes são constrangidos a responder, ininterruptamente, por seus atos ou omissões perante os 
governados. (ABRÚCIO, LOUREIRO, 2004, p. 75)  
3 stakeholders – pessoas ou organizações que sofrem os impactos das mudanças feitas na 
organização. (CAULLIRAUX; YAMASHITA, 2004, p. 48) 
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No entanto, apenas conceder ao povo o direito a participar do controle social 

não é bastante. Para atuar nessa fiscalização, os atores sociais necessitam de 

ferramentas apropriadas. Nesse sentido, acredita-se que o Tribunal de Contas pode 

ter um papel fundamental em instrumentalizar o cidadão com conhecimento, para 

que essa parceria entre a sociedade e o Estado torne-se profícua. 

 

A pesquisa justifica-se, também, por possibilitar ao meio acadêmico 

vislumbrar experiências em que os modelos de gestão podem ser adaptados de 

acordo com a realidade fática imposta em uma instituição pública. Ademais, as 

iniciativas dos Tribunais de Contas de Pernambuco e do Mato Grosso, uma vez 

sistematizadas, podem subsidiar proposta a ser implantada nas demais Cortes de 

Contas.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa é estudar a atividade de estímulo ao controle social 

desenvolvido no âmbito dos Tribunais de Contas, investigando sua vocação em 

capacitar o cidadão para o exercício da cidadania e controle do gasto público. 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

Analisar de modo comparativo as experiências de estímulo ao controle 

social promovidas pelos TCE-PE e TCE-MT, com a perspectiva de destacar os 

modelos de gestão adotados por estes órgãos.  

 

As instituições têm despertado para a necessidade de criar um espaço de 

diálogo com o cidadão. Neste sentido, a troca de experiências exitosas 

engrandece mutuamente as entidades. Em vista disto, buscou-se com este 

trabalho comparar as atividades da Escola de Contas na consecução do estímulo 

à cidadania com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que também 

desenvolve ações de aproximação com o público, visando apontar os avanços e 

retrocessos experienciados por ambas instituições. 
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1.3 As Experiências Analisadas 

   

A partir da experiência vivida pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, em 

fomentar ações de sensibilização e capacitação da sociedade, buscou-se outras 

experiências semelhantes em Tribunais de Contas estaduais. Assim, realizou-se 

uma pesquisa em sites dessas instituições na tentativa de identificar outro órgão 

com interesse ou práticas assemelhadas.  

 

TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  
  

EESSCCOOLLAA  OOUU  IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  CCOONNTTAASS  

DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  --  

AACCRREE  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  CCoonnss..  AAllcciiddeess  DDuuttrraa  LLiimmaa  

ALAGOAS Escola de Contas Cons. José Alfredo de Mendonça 

AAMMAAZZOONNAASS  IInnssttiittuuttoo  PPaauulloo  PPiinnttoo  NNeerree  

AAMMAAPPÁÁ  --  

BBAAHHIIAA  --  

CCEEAARRÁÁ  --  

EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  ddoo  EEssppíírriittoo  SSaannttoo  

GGOOIIÁÁSS  --  

MMAARRAANNHHÃÃOO  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddoo  MMaarraannhhããoo  

MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  ee  CCaappaacciittaaççããoo  PPeeddrroo  AAlleeiixxoo  

MMAATTOO  GGRROOSSSSOO  DDOO  SSUULL  --  

MMAATTOO  GGRROOSSSSOO  EEssccoollaa  SSuuppeerriioorr  ddee  CCoonnttaass  CCoonnss..  OOssccaarr  CCoossttaa  RRiibbeeiirroo    

PPAARRÁÁ  --  

PPAARRAAÍÍBBAA  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  CCoonnss..  OOttaaccíílliioo  SSiillvveeiirraa  

PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooff..  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess  

PPIIAAUUÍÍ  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddoo,,  PPeessqquuiissaa  ee  CCaappaacciittaaççããoo  ––  CCEEPPEECC  

PPAARRAANNÁÁ  --  

RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  ee  GGeessttããoo    

GGRRAANNDDEE  DDOO  NNOORRTTEE  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPrrooff..  SSeevveerriinnoo  LLooppeess  ddee  OOlliivveeiirraa  

RROONNDDÔÔNNIIAA  IInnssttiittuuttoo  ddee  CCoonnttaass  CCoonnss..  RReennaattoo  ddaa  FFrroottaa  UUcchhooaa  

RROORRAAIIMMAA  --  

RRIIOO  GGRRAANNDDEE  DDOO  SSUULL  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  ddee  GGeessttããoo  ee  CCoonnttrroollee  FFrraanncciissccoo  JJuurruueennaa  

SSAANNTTAA  CCAATTAARRIINNAA  IInnssttiittuuttoo  RRuuii  BBaarrbboossaa  

SSEERRGGIIPPEE  
Escola de Contas Cons. José Amado Nascimento – 
ECOJAN  

SSÃÃOO  PPAAUULLOO  
EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddee  SSããoo  
PPaauulloo  

TTOOCCAANNTTIINNSS  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  0055  ddee  OOuuttuubbrroo  
QUADRO 1 -: Relação das Escolas e Institutos dos Tribunais de Contas Estaduais 
Fonte: disponível em sites dos Tribunais de Contas 

 



 19 

Pelas páginas da internet, identificaram-se poucos TCEs com projetos de 

estímulo à cidadania. Alguns deles mencionavam em sua missão satisfazer a 

sociedade, contudo não publicaram, até o momento, em sua home page qualquer 

projeto de estímulo ao controle social, ressalvado o Tribunal de Contas de Santa 

Catarina que disponibiliza, na página eletrônica, cartilhas sobre cidadania. 

 

 Contudo, foi o programa TCEstudantil, desenvolvido pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Mato Grosso, que despertou atenção como objeto de  pesquisa, 

devido à semelhança com o projeto Escola de Cidadania, promovido pelo Tribunal 

de Contas de Pernambuco, através da Escola de Contas.  

 

A pesquisa, portanto, ficou delimitada ao âmbito do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso quanto 

às ações desenvolvidas para a sensibilização e capacitação dos cidadãos, com 

vistas ao controle social, no período de 2004 a 2006.  

 

1.4. Metodologia de Pesquisa 

 

Esta pesquisa, segundo tipologia adotada por Vergara (2005) é definida da 

seguinte forma: 

 

• Quanto aos fins:  

 

a) investigação exploratória: a experiência de parceria com o cidadão para o 

controle social ainda é pouco estudada, não havendo um estudo sistematizado 

sobre o tema. 

b) Pesquisa descritiva: há descrição acerca das características das ações 

desenvolvidas pelos Tribunais de Contas que expressaram interesse na 

aproximação com a sociedade, a exemplo dos programas e projetos voltados ao 

estímulo à cidadania.   

c) investigação explicativa: procura justificar a prática pedagógica dos 

Tribunais de Contas, com vistas ao aperfeiçoamento da sociedade com relação ao 

controle dos gastos públicos. 
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d) pesquisa aplicada: possibilita aplicação das proposições para melhoria das 

ações do Tribunal. 

 

• Quanto aos meios: 

 

a) Pesquisa de campo: o estudo foi desenvolvido a partir da observação in 

loco dos modelos de gestão aplicados nos projetos das instituições. As informações 

obtidas foram elementos para explicar as ações dos Tribunais de Contas do Estado 

de Pernambuco e do Estado de Mato Grosso. 

 

b) Investigação bibliográfica: A pesquisa foi realizada no período de março de 

2006 a outubro de 2007 e  fundamentou-se em livros, revistas, teses, dissertações, 

artigos de jornais,  Scielo - biblioteca virtual, sites dos tribunais de contas estaduais, 

do Tribunal de Contas da União, da Fundação Getúlio  Vargas, da Escola de Contas 

Públicas Prof. Barreto Guimarães, entre outros; necessários para justificar a 

existência e a importância das ações de sensibilização promovidas pelos Tribunais 

de Contas. 

 

A parte teórica foi viabilizada com a bibliografia atinente à gestão pública, 

cidadania, controle social, empoderamento e participação, disponibilizada pelo 

Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, bem como a 

disponível na biblioteca do Tribunal de Contas do Estado e via internet, todas 

referenciadas ao final deste texto.  

 

1.4.1 Universo, Amostra e Seleção dos Sujeitos 

 

Considerando a importância dos stakeholders neste trabalho, distinguimos o 

universo da pesquisa realizadas em duas partes. A primeira relativa aos 

representantes da alta e média administração do Tribunal de Contas de Pernambuco 

e de Mato Grosso, com o objetivo de captar deles, empiricamente, os aspectos que 

influenciam os programas e projetos de estímulo à cidadania e a segunda relativa à 

influência sobre os atores diretamente envolvidos com os programas e projetos 

mencionados (DELLAGNELO; SILVA, 2005). Para tanto, foi traçada a seguinte 

estratégia:  
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• Procurou-se identificar a importância para o Tribunal de Contas das ações 

voltadas ao estímulo à cidadania e o que estimulava a instituição, nos dois 

Estados, a realizar tais ações, além de verificar a forma como o Órgão se 

organiza para a consecução desse objetivo. Para obter respostas aos 

questionamentos, foram entrevistados os seguintes atores: 

 

1. Antônio Joaquim Moraes R. Neto – Conselheiro do TCE-MT e coordenador do 

projeto “Consciência Cidadã”:  

2. Cassyra l. Vuolo – Secretária Especial de articulação institucional do TCE-MT; 

3. Severino Otávio Raposo Monteiro – Conselheiro do TCE-PE e fundador da 

Escola de Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães;  

4. Teresa Caminha Duere – Conselheira do TCE-PE e Diretora da Escola de 

Contas/Gestão 2006-2007 

5. Marconi Muzzio – Coordenador Geral da Escola de Contas do TCE-

PE/Gestão 2006-2007 

6. Maria Auxiliadora de Albuquerque - Coordenadora Geral da Escola no período 

2004 a 2005. 

 

• Para identificar os efeitos produzidos sobre os atores envolvidos diretamente 

com os programas e projetos de estímulo à cidadania  foram entrevistados: 

 

1. Risodalva Beata de Castro – Auditora e Consultora técnica do TCE-MT 

palestrante do projeto “Consciência Cidadã” . 

2. Ronaldo Ribeiro de Oliveira - Auditor e subscretário de controle externo da 6ª 

Relatoria do TCE-MT e palestrante do projeto “Consciência Cidadã”. 

3. Antonia Ledil Simões – Coordenadora do Grupo de Projetos 

4. João Soares da Costa – Coordenador do curso de ciências contábeis da 

Faculdade Integrada cândido Rondon –Unirondon, beneficiário do projeto 

“Consciência Cidadã” do TCE-MT. 

5. Elaine Goise Boiring Bernado de Souza – aluna e beneficiário do projeto 

“Consciência Cidadã” do TCE-MT. 

6.  Laura Balbino – aluna e beneficiário do projeto “Consciência Cidadã” do TCE-

MT 
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7. José de Albuquerque Lapa – Auditor e Coordenador do projeto “Escola de 

Cidadania” do TCE-PE. 

 

Para a realização de todas as entrevistas foi selecionado o critério de 

tipicidade reconstituídas as ações das instituições (VERGARA, 2006), após o quê 

foram analisados os depoimentos e alocados ao longo deste estudo, conforme 

introduzidos a partir da abordagem temática. 
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2. O CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS E A SOCIEDADE 

Já no preâmbulo da nossa Carta Maior constata-se, dos legisladores 

constituintes, a intenção do povo brasileiro em instituir um Estado Democrático. 

Nesse contexto, a democracia brasileira exterioriza-se pela participação ativa dos 

cidadãos mediante o voto, mas também pelo controle aos poderes instituídos 

(SANTOS, 2003). O Estado Democrático só se aperfeiçoa à medida que a sociedade 

possa interferir na gestão pública, bem como quando os verdadeiros anseios 

populares manifestem-se nos atos de seus representantes. 

 

Com a democracia, vislumbra-se a presença necessária da accountability, 

palavra inglesa que significa o dever dos representantes de prestarem contas aos 

cidadãos das ações relativas aos poderes delegados. Vale ressaltar aqui a distinção 

que se faz da accountability vertical, que corresponde à responsabilização dos 

representantes por meio do processo eleitoral, pelo qual suas ações podem ser 

punidas ou premiadas mediante o voto, e a accountability horizontal, na qual as 

instituições públicas como Ministério Público, Tribunal de Contas, Judiciário e outras 

instituições privadas fiscalizam as ações dos governantes de uma forma permanente 

(O´DONNELL, 1998).  

 

A accountability horizontal inclui tanto reivindicação de demandas sociais, 

quanto a fiscalização dos gestores dos bens públicos.  Esta dimensão será tanto 

mais forte, quanto maior for a conscientização da sociedade e maior for o exercício 

da cidadania, e assim mais evidente será a necessidade dos gestores públicos em 

cumprir a obrigação de prestar contas. Vale salientar que o controle da coisa pública 

já é reclamo constante da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, a qual afirmava em seu art. 15, que “a sociedade tem o direito de pedir conta, 

a todo agente público, quanto à sua administração”. 

 

A Administração Pública é entidade abstrata que goza de muitas prerrogativas 

e necessita de poderes para gerir a coisa pública. E, vale lembrar que a vontade de 

todo povo é realizada por uma pequena parcela da comunidade, suscetível às 

imperfeições humanas. Dessa constatação decorre a idéia da necessidade de 
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controle sobre a gestão dos bens de interesse da coletividade, garantindo a 

juridicidade administrativa contra o risco de atuação arbitrária e ilegal. 

(VASCONCELOS, 1993) 

 

Segundo o professor Marcos Fernandes, coordenador da Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a corrupção é 

responsável por R$ 9,68 bilhões por ano do Produto Interno Bruto-PIB brasileiro 

(VIANA, 2006). Em 2006, conforme explicação do pesquisador, a perda de 

produtividade provocada por fraudes públicas no Brasil atinge a casa de US$ 3,5 

bilhões por ano (PEREIRA, 2006). Esses dados são um desafio aos órgãos de 

controle dos recursos públicos. 

 

Controle é o reexame que um órgão realiza sobre a atividade precedente de 

outro organismo, não necessariamente subordinado ao primeiro, com o objetivo de 

verificar a legalidade dos atos ante as normas e princípios que norteiam a atividade 

(GUALAZZI, 1993). Com as conclusões das pesquisas realizadas e descritas acima, 

faz-se mister que haja um controle efetivo sobre a administração pública, e para que 

a descrença não se generalize, é urgente a necessidade de um acompanhamento 

assíduo dos gastos públicos pelos órgãos responsáveis, bem como por toda 

sociedade.  

 

Um controle efetivo é imprescindível ao amadurecimento da administração 

pública, e o controle pelo cidadão se apresenta como forte estratégia nesta tarefa, 

conforme assinala Odete Medaur numa síntese magistral: 

 

Controles sociais ou controles não institucionalizados, tais como as 
manifestações de entidades da sociedade civil, as manifestações de partidos 
políticos, os abaixo-assinados, as passeatas, a imprensa falada, escrita e 
televisiva, as cartas à imprensa, embora tais atuações não culminem em 
medidas por si próprias, podem contribuir, pela repercussão, para o 
aprimoramento da Administração. (MEDAUAR, 2006, p. 376) 

 

A contribuição da sociedade civil com a participação direta nas políticas 

públicas e no controle dos gastos atesta a soberania popular. O controle social 

complementa o controle institucional. Para tanto, a Constituição Federal e demais 
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legislações infraconstitucionais garantem instrumentos de participação, conforme 

alguns a seguir elencados: 

 

2.1 Participação Popular nas Funções Públicas: 

 

1. A iniciativa popular de projeto de lei – deve ser apresentada à Câmara dos 

Deputados subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 

distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos 

por cento dos eleitores de cada um deles. (CF/88, art. 61, § 2º e Lei nº 

9708/98) 

 

2. Iniciativa popular de projetos de lei municipal – a iniciativa popular está 

prevista no art. 29, XIII, que autoriza a iniciativa quando houver interesse 

específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, 

pelo menos, cinco por cento do eleitorado (CF/88, art. 29, XIII). 

 

3. Referendo - consulta ao povo a respeito do tema de uma lei já aprovada para 

ratificação ou não. O último referendo foi destinado a decidir se o comércio de 

armas e munições deveria continuar existindo no Brasil(CF/88, art. 14, II e Lei 

nº 9708/98). 

 

4. Plebiscito - instrumento de decisão, no qual o povo decide a respeito de 

assunto antes da tomada de decisão pelo Poder Público (CF/88, art. 14, I e 

Lei nº 9708/98). 

 

5. Audiências públicas – assembléia, na qual a administração pública expõe 

opções e preferências perante a população, em forma de consulta, buscando 

aceitação consensual, que legistime a decisão do poder público. Terá caráter 

vinculativo se a lei assim determinar, a exemplo da lei de licitações. (art. 39, I, 

C, da Lei 8666/93) 

 

6. Orçamento participativo – instrumento de gestão compartilhada, que 

determina as prioridades no uso do dinheiro público, com respaldo da 
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deliberação popular. A efetividade da prática do orçamento participativo pode 

reduzir as desigualdades sociais.  

 

7. Ação popular – legitima a ação impetrada por qualquer cidadão que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência (art. 5º, LXXIII); 

 

8. Participação das organizações representativas – As ações 

governamentais na área de assistência social serão fundamentadas, entre 

outras, na formulação de políticas e o controle das ações respectivas pela 

população (CF/88, art. 204, II); 

 

9. Colaboração da comunidade – Recentemente, o meio ambiente ganhou 

destaque na mídia, ante o grave estágio em que se encontra o aquecimento 

global. Mesmo antes dessa discussão, a constituinte convocou a comunidade 

a colaborar com a preservação do patrimônio cultural brasileiro, incluindo os 

bens de natureza material e imaterial, mediante inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. (CF/88, 216, § 1º); 

 

10. Gestão democrática de ensino – princípio adotado para a ministração do 

ensino (CF/88, art.206, VI) 

  

O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT revelou que em 2006, 

o contribuinte brasileiro pagou aos cofres públicos cerca de 39,72% sobre o 

rendimento bruto, sendo que 3% sobre patrimônio; 15% sobre a renda, e  21,72% 

sobre o consumo (CAVALCANTI, 2007). O percentual sobre o rendimento individual 

transferido ao governo é muito significativo e justifica a exigência de transparência e 

prestação de contas das despesas com o dinheiro público.  

 

O controle institucional é imprescindível à construção de limites para o gestor 

no trato com a coisa pública e poderá ter início no próprio órgão que exara suas 
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decisões, denominado de controle interno, o qual representa importante instrumento 

de accountability da gestão da coisa pública. O controle interno tem por escopo a 

prevenção e correção de erro ou desvios no âmbito de cada poder, possui caráter 

preventivo, caracterizando-se por instrumento auxiliar da gestão do órgão.  

 

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal respaldou o controle interno 

com a edição da Súmula 473: 

 

 A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial.(BRASIL, 
1969) 

 

Já o controle externo é iniciado por instância fora do âmbito do ente 

fiscalizado, exercido tanto pelo Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Tribunal 

de Contas, como também pela sociedade civil organizada e o cidadão. A vinculação 

entre o controle interno e o controle externo institucionalizado se dá no momento da 

prestação de contas ou quando, por determinação legal e sob pena de 

responsabilidade solidária, os responsáveis pelo controle interno remetem ao órgão 

de controle as irregularidades constatadas para apuração (EVANS, 2003). 

 

As Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 

estatuídas pela Lei nº 4320/64, preconiza que sem prejuízo das atribuições do 

Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a fiscalização para a verificação da 

legalidade dos atos de execução orçamentária deve ser prévia, concomitante e 

subseqüente. O controle prévio é o exercido em momento anterior à realização do 

ato pelo gestor público, buscando evitar que cometa irregularidade e venha 

prejudicar o erário. 

 

O controle concomitante é o que ocorre no momento em que o ato está sendo 

processado. Um exemplo comum é a sustação de concurso público para 

preenchimento de vagas na administração pública, motivada por denúncia do 

cidadão e apurada por órgãos de controle. Já o controle posteriori se dá quando o 

ato já foi consumado. Havendo irregularidades e/ou dano ao erário público, o gestor 

poderá ser responsabilizado administrativamente, sujeito a pagamento de multas. 
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Pode, ainda, mediante processo civil, impetrado pelo Ministério Público, ser obrigado 

a restituir à Fazenda o que foi usado indevidamente; sem prejuízo da probabilidade 

de ser indiciado e responder penalmente pelo uso indevido dos recursos públicos. 

 

No poder executivo, o controle pode ser expresso pelo veto aos projetos de 

leis contrários à legalidade e moralidade administrativas. Entre outros mecanismos, 

o Legislativo tem o instituto do impeachmant, e as Comissões Parlamentares de 

Inquérito, que embora sejam falhos na efetividade de suas ações são instrumentos 

importantes para o controle externo, se exercidos com seriedade. O poder judiciário 

responsabiliza-se pelo controle da administração no julgamento de ações em defesa 

do patrimônio público, a exemplo da ação popular, a qual visa anular ato lesivo ao 

patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural. (MEDAUR, 2006) 

 

É também o poder legislativo, representante de toda a sociedade, o 

responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, com 

o auxílio dos Tribunais de Contas.  

 

Embora órgão auxiliar do poder legislativo, os Tribunais de Contas são 

autônomos em sua atividade fiscalizadora e independentes para investigar e analisar 

os atos praticados pelos gestores públicos; apontar os valores monetários a serem 

devolvidos aos cofres públicos; aplicar multas diante de condutas irregulares no trato 

da coisa pública, entre outras atribuições (BRASIL, 1988).  

 

Cumpre também ao Tribunal de Contas julgar as contas dos ordenadores de 

despesa e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, e as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Vale salientar que 

a Carta Magna de 1988 fortaleceu as decisões das Cortes de Contas, que passaram 

a ter força executória, o que contribuiu para o fortalecimento da instituição e do 

estado democrático.(BRASIL, 1988) 
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Os Tribunais de Contas no Brasil tornaram-se instrumentos indispensáveis no 

cumprimento dos postulados da legalidade, legitimidade, economicidade, entre 

outros que sustentam o regime democrático.  Representam o pilar do controle 

externo da administração pública, designado pela Carta Maior como defensor dos 

interesses da sociedade, no tocante ao controle dos recursos públicos, visando ao 

combate e prevenção de ilegalidades. (SANTOS, 2003) 

 

Em 2000, com a edição da Lei Complementar nº 101, comumente chamada 

de Lei de Responsabilidade Fiscal, as funções do Tribunal de Contas foram 

expandidas. As Cortes de Contas passaram a alertar os poderes e órgãos quanto a 

uma série de deveres impostos pela nova lei, inclusive verificar os cálculos dos 

limites de despesa com pessoal de cada Poder e órgão; processar e julgar os 

agentes estatais que deixarem de divulgar ou enviar ao Poder Legislativo e ao 

Tribunal de Contas relatório de Gestão Fiscal, deixar de determinar limitação de 

empenho e movimentação financeira, entre outras infrações administrativas. 

(MEDAUAR, 2006) 

 

O modelo de fiscalização realizada antes da eficácia da decisão 

administrativa, ou seja, a priori, é a metodologia aplicada no sistema Belga, no qual 

promove a fiscalização preventiva com veto limitado, o que possibilita ao gestor a 

consumação do ato, conseqüentemente, responsabilizando-se pelas conseqüências 

se o ato for impugnado pelo Tribunal. O controle prévio evita que o agente público 

aja contrário à lei e ao interesse público na esfera da gestão pública, a exemplo de 

exigência de empenho prévio para realização de despesas consignada na Lei no art. 

60 da Lei nº 4.320/64. (MILESKI, 2003). 

 

No controle a posteriori, o Tribunal de Contas só tem conhecimento do ato 

administrativo após a sua ocorrência, podendo tão somente remediar os possíveis 

efeitos danosos. Este é o sistema adotado pela França que, diferentemente do 

belga, realiza a fiscalização administrativa sobre atos dos ordenadores de despesas 

e uma fiscalização judicial sobre os contadores, visto que são os responsáveis pelos 

pagamentos. (SANTOS, 2003) 
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2.2 Precedente Histórico do Controle  

 

A prestação de contas já era exigida desde a idade antiga, em regiões com 

perfil de governos teológicos. Os registros revelam que o controle e a fiscalização de 

recursos públicos remontam 3.000 anos a.C, no Egito, Pérsia e Fenícia, onde a 

arrecadação já era fiscalizada pelos escribas. Há 1.300 anos a.C, o controle dos 

gastos do governo já era preocupação dos sacerdotes na Índia, onde os 

documentos que determinavam as regras econômicas, administrativas, jurídicas e 

morais da sociedade estavam normatizados no Código de Manu. (BARROS, 1999) 

 

Em Atenas, na Grécia Antiga, símbolo da democracia, já havia a prestação de 

contas ao Tesoureiro pelos arcontes, senadores, embaixadores e demais 

responsáveis por despesas com dinheiro público. A publicidade das contas públicas 

se dava em pedras para exame permanente do cidadão. Em relação às civilizações 

modernas, a história registra o controle na França de 1256, com os éditos do Rei 

Luís IX, que mencionava o Chambre de Comptes, responsável por acompanhar os 

dispêndios públicos. (BARROS, 1999) 

 

A primeira menção em Corte de Contas de que nos fala a história foi criada 

por Napoleão, na França, em 1807, indo ao encontro do anseio contido na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, explicitada no ideário da 

Revolução Francesa, em 1789. Dada a relevância do papel desta instituição na 

necessária transparência da aplicação dos recursos públicos, característica da 

democracia, logo foi copiada na Bélgica e na Itália. (BARROS, 1999) 

 

Essa estrutura se difundiu para os outros países, tendo cada um, contudo, 

estabelecido estruturas próprias para estes Tribunais, mas sempre mantendo a sua 

finalidade. Portugal, após a revolução de 1974, criou o seu Tribunal de Contas como 

órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas. (BARROS, 

1999) 

 

Todavia, o formato atual do Tribunal de Contas tem origem com a criação do 

Cours des Comptes, que impõe a marca de fiscalização posteriori, ou seja, a 

verificação das contas se dava após a tomada da decisão e realizada a despesa. Na 
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Inglaterra, o controle das despesas oficiais se dava por um Tribunal de Justiça das 

finanças o Exchequer, posteriormente substituído pelo Comptroller General of the 

Receipt and issue of his Majesty´s, do qual originou as controladorias. (SANTOS, 

2003) 

 

No Brasil, o período Colonial registra o início da história do controle das 

contas públicas. Em 1680, foram criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a 

Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, jurisdicionadas a Portugal. A marca do controle 

interno no Brasil é registrada com a transferência da Coroa Real, em 1808 e a 

instalação do Erário Régio e criação do Conselho da Fazenda. Somente em 1822 é 

que surge a gestão genuinamente brasileira. (SANTOS, 2003) 

 

Já no império, a primeira Carta Política de 1824 transforma o Erário Régio em 

Tesouro Nacional, órgão fiscalizador das finanças públicas e contabilidade. Em 

1826, por iniciativa do Visconde de Barbacena e de José Inácio Borges, o projeto de 

lei sobre criação do Tribunal de Contas é encaminhado ao senado do império recém 

independente e entra em discussão. Em 1830, registram-se as primeiras 

manifestações para a criação do Tribunal de Revisão de Contas, com foco no exame 

a posteriori das despesas. Essa proposta encontrou resistência, visto que tal análise 

não evitava o mau uso do dinheiro público. (BARROS, 1999). 

 

A polarização dessas discussões durou um século, até ser instituído o registro 

prévio de contrato, em 1930. Somente após a queda do império e a instalação do 

governo provisório em 1890, é que nasce o Tribunal de Contas, autônomo e com 

poderes para controlar os gastos públicos, mediante o Decreto-Lei 966-A, de 07 de 

novembro de 1890. A criação do Tribunal teve o empenho e a determinação do 

então Ministro da Fazenda Ruy Barbosa. Com a primeira constituição republicana do 

Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, o Tribunal de Contas ganha status 

constitucional. (BARROS, 1999) 

 

A Constituição de 1891, no art. 89, na Disposições Gerais, estabeleceu o 

seguinte: "É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e 

despesa e verificar a sua legalidade, antes de prestadas ao Congresso". As 

Constituições seguintes fizeram algumas alterações à primeira, mas mantiveram-no 



 32 

como um conjunto orgânico perfeitamente autônomo, ao qual compete o exame dos 

atos e da atividade administrativa.  

 

Ainda na Constituição de 1891 foi instituído o controle prévio da análise das 

contas de receita e despesas, competência ampliada em 1934, quando foi 

transferida ao Tribunal de Contas a responsabilidade pelo acompanhamento do 

orçamento das contas dos responsáveis pelo erário público, bem como o prévio 

registro de contratos da administração pública.  

 

A instituição Tribunal de Contas-TC sempre esteve presente nas constituições 

do Estado Brasileiro. Ressalve-se, contudo, que a Constituição de 1937 trouxe um 

retrocesso aos avanços conquistados. O TC passou a ser órgão de assessoramento 

do chefe do executivo, sendo restaurada a autonomia somente com a constituição 

de 1946, que inovou ao acrescentar novas competências ao órgão, tais como julgar 

a legalidade das concessões de aposentadoria, reforma e pensão, atribuindo aos 

ministros do TC as mesmas prerrogativas que os juízes do Tribunal Federal de 

Recursos. 

 

Foi a Constituição Federal de 1988 que ampliou substancialmente a 

competência do Tribunal de Contas, dando-lhe a atribuição para apreciar as contas 

prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que 

deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; julgar as 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos das administrações direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem 

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 

público. (BRASIL, 1988) 

 

Cabe também à Corte de Contas apreciar, para fins de registro, a legalidade 

dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e 

indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 

excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 

concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias 

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; realizar, por 
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iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão 

técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II. 

(BRASIL, 1988) 

 

A Constituição de 1988 deixou ainda, sob o comando da Corte de Contas, a 

responsabilidade de fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de 

cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 

tratado constitutivo; fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela 

União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 

Estado, ao Distrito Federal ou a Município;  prestar as informações solicitadas pelo 

Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas 

Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. (BRASIL, 1988) 

 

Por fim, foi atribuída ao Tribunal de Contas a tarefa de aplicar aos 

responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 

sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 

proporcional ao dano causado ao erário; assinar prazo para que o órgão ou entidade 

adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 

ilegalidade; sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 

decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; representar ao Poder 

competente sobre irregularidades ou abusos apurados. (BRASIL, 1988) 

 

A composição do Tribunal de Contas também está determinada na Carta 

Política, a qual dispõe os requisitos para ser ministro da entidade: ter mais de trinta e 

cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; possuir idoneidade moral e 

reputação ilibada; notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e 

financeiros ou de administração pública; mais de dez anos de exercício de função ou 

de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos já mencionados.  

 

A escolha do Conselho se faz por um terço pelo Presidente da República, 

com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e 
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membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 

Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento, e dois terços pelo 

Congresso Nacional. A Constituição também garante aos Ministros do Tribunal de 

Contas da União as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e 

vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  

 

Cabe aos Estados, mediante as respectivas constituições estaduais, disporem 

sobre o Tribunal de Contas Estadual nos moldes estabelecidos pela Carta Magna. A 

Constituição do Estado de Pernambuco prevê o Tribunal de Contas do Estado, com 

sede na Capital e jurisdição em todo o território do estado, com autonomia para 

dispor sobre o quadro próprio para o seu pessoal.  

 

Quanto à composição do Tribunal estadual, aplica-se as mesmas regras 

destinadas ao TCU. Os TCs estaduais serão, no entanto, compostos por sete 

conselheiros, sendo escolhidos três (03) pelo Governador do Estado, com aprovação 

da Assembléia Legislativa; dentre estes, dois (02), alternadamente, dentre Auditores 

e Membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 

Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento, e quatro (04) pela 

Assembléia Legislativa. 

 

Vale aqui evidenciar que o papel dos Tribunais de Contas não é apenas 

apontar problemas e em seguida punir o infrator. Cumpre–lhe também orientar o 

gestor a encontrar soluções para falhas que estejam comprometendo o desempenho 

da instituição pública ou de programa governamental. Para facilitar o cumprimento 

ao seu papel de prevenir os potenciais desvios na condução da máquina pública, o 

TCE procura orientar e recomendar correções de percurso nas ações de seus 

jurisdicionados. 

 

2.3 O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

 

Em Pernambuco, o controle externo da administração financeira e 

orçamentária estadual era exercido inicialmente pelo Tribunal da Fazenda do 

Estado, extinto após a instituição do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco-

TCE/PE, criado como órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, em 12 de dezembro 
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de 1967, mediante a Lei Estadual nº 6.078. Contudo, a novel instituição só veio a ser 

instalada oficialmente em 15 de outubro de 1968, com competência para fiscalizar 

todos os Poderes do Estado e nos 184 municípios pernambucanos, incluídas as 

entidades públicas com administração descentralizada, a administração indireta, 

quais sejam: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 

mista. 4 

 

Em todo o Brasil, o Conselho dos Tribunais de Contas Estaduais são 

compostos por sete conselheiros. Em Pernambuco, a partir de julho deste ano, a 

composição do Conselho é a seguinte: Carlos Porto, como presidente; Severino 

Otávio, vice-presidente; Fernando Correa, corregedor; Valdecir Pascoal, ouvidor; 

Teresa Duere, diretora da Escola de Contas; Romário Dias e Marcos Loreto.  

 

A recente estrutura organizacional do Tribunal de Contas de Pernambuco foi 

instituída pela Lei nº 12.594, de 03 de junho de 2004, a qual estruturou a instituição 

da seguinte forma: I - Órgãos de Competência Originária; II- Órgãos Superiores; III- 

Órgãos Especiais; IV- Órgãos Auxiliares. Os Órgãos de Competência Originária, por 

sua vez, compõem-se de Tribunal Pleno, 1ª e 2ª câmaras. Dentre os Órgãos 

Superiores estão a Presidência, a Corregedoria Geral, a Ouvidoria e a Escola de 

Contas Públicas Professor Barreto Guimarães. 

 

Compõem os Órgãos Especiais: o Ministério Público de Contas, a Auditoria 

Geral e a Procuradoria Consultiva. Por fim, os órgãos auxiliares são os seguintes: 

Diretoria de Plenário, Gabinete dos Conselheiros, Gabinete da Presidência e a 

Diretoria Geral. 

 

A atividade fiscalizadora do TCE-PE foi descentralizada em nove inspetorias 

regionais nas cidades de: Palmares, criada em 29/11/94; Surubim, instituída em 

28/12/93; Bezerros, com início em 29/04/94; Garanhuns, criada em 20/04/93; 

Arcoverde, instituída em 22/10/93; Salgueiro, criada em 18/03/94; Petrolina, com as 

atividades iniciadas em 03/09/93 e as Inspetorias Regionais Metropolitana Norte e 

                                                 
4 Informações disponíveis no site do Tribunal de Contas: www.tce.pe.gov.br/instituição 
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Metropolitana Sul, com o objetivo de melhor atuar nos municípios do Estado de 

Pernambuco.  

 

Diante das demandas sociais por melhores serviços públicos, bem como o 

anseio pela economicidade e efetividade no gasto do dinheiro público, tem-se 

exigido dos Tribunais de Contas uma atuação pontual sobre a transparência, 

honestidade, moralidade e excelência na gestão pública. Em Pernambuco, o TCE 

vem desenvolvendo diversas atividades de aproximação com a sociedade, a 

exemplo da instituição de atividades no âmbito da Escola de Contas, objeto desta 

pesquisa.  

2.4. O Tribunal de Contas no Mato Grosso 

A instalação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se deu em 02 

de janeiro de 1954. Contudo sua organização estava baseada na Lei nº 685, de 11 

de dezembro de 1953. A primeira sede do órgão funcionou em duas salas, cedidas 

pela Junta de Conciliação do Trabalho.  

Durante a presidência do Juiz Luiz Felipe Sabóia Ribeiro, em 1957, o Tribunal 

de Contas passou a ser constituído por sete ministros, em virtude da Lei 

Constitucional nº 04, de 10 de dezembro de 1957, embora o provimento desses 

cargos só tenha se verificado três anos depois, em 31 de outubro de 1960, com a 

nomeação dos Ministros Frederico Vaz de Figueiredo e Clóvis Hugueney. Em 25 de 

abril de 1978, no governo José Fragelli, foi inaugurada a sua sede própria, localizada 

no Centro Político e Administrativo, onde se encontra até hoje.  

A atual organização do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso é 

baseada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Constituição 

Estadual de 1989, na Lei Orgânica (Lei Complementar nº 11, de 18 de dezembro de 

1991) e no Regimento Interno do TCE (Resolução nº 14, de 02 de outubro de 2007). 

A composição do conselho é a seguinte: José Carlos Novelli, presidente; Valter 

Albano, vice-presidente; Ary Leite de Campos, corregedor;  Ubiratan Spinelli; Antônio 

Joaquim; Júlio Campos e Alencar Soares. 

A resolução nº 09/2004 dispõe a estrutura do Tribunal que é composta de um 

Tribunal Pleno; Presidência, a qual compõe-se do gabinete, assessoria especial de 
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comunicação, coordenadoria técnica, controladoria interna, procuradoria consultiva, 

unidade de execução local do programa de modernização do controle externo dos 

estados e municípios – UEL do promoex e recentemente a Secretaria de Articulação 

Institucional; vice-residência; corregedoria; conselheiros; área técnica programática, 

composta por 6 relatorias; área de gestão. 

A missão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso visa beneficiar a 

sociedade. Nesta pesquisa, foi possível identificar que esta meta inspira e orienta os 

servidores  deste órgão no exercício de suas atribuições.  
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3. FISCALIZAÇÃO PARTICIPATIVA NA GESTÃO CONTEMPORÂNEA 

 

É a partir dessa constatação - a insuficiência de uma única instância 
como legitimadora de escolhas públicas progressivamente mais 
complexa - que a participação cidadã se desloca do campo do 
desejável para a seara do imperativo...(VALLE, 2007, p. 23) 

 
 

As realidades econômica, social e política influenciam a forma de gerir o 

Estado em cada momento histórico. A gestão pública formata-se para se adaptar às 

necessidades e características da realidade social. Assim é que experienciamos  o 

patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo, e  a gestão societal, que  vem 

imprimindo características importantes na forma de administrar o Estado. 

  

 A crise do capitalismo, marcadamente com o crash de 1929, ensejou a 

alternativa de gestão elaborada por John Maynard Keynes, o qual defendia o 

aumento da intervenção do estado na economia, com vistas ao crescimento 

econômico, à geração de emprego e à promoção do bem estar social. Frente a esta 

proposta, havia duas correntes distintas; a primeira, capitaneada pelo economista 

austríaco, Ludwig Von Mises, defendia a proposta liberal de um estado mínimo. Mais 

tarde, essa linha recebe o reforço de Hayek, o qual sustentava que as funções do 

estado deveriam restringir-se à segurança e à defesa dos interesses individuais. No 

entanto, o mesmo Hayek passou a questionar o laissez-faire total, e junto com 

Friedman, defendia a idéia de alguma participação estatal no setor econômico.  

(PAULA, 2005a). 

 

 Essa orientação do papel do Estado para o desenvolvimento social foi 

denominada por Evans (1993) de “terceira onda”. O estado como instrumento 

desenvolvimentista, voltado para mudanças estruturais caracterizou o que o autor 

chamou de “primeira onda”. Por fim, a “segunda onda” caracterizou-se pelo 

encolhimento do Estado. Criticou também a proposta do estado restrito ao 

policiamento, o que caracterizava a “segunda onda”. O autor salienta: 

 

Quaisquer que sejam as características estruturais subjacentes à capacidade 
do Estado, os argumentos em favor do papel central do Estado aplicam-se 
com mais vigor a situação nas quais a transformação estrutural está na 
ordem do dia. (EVANS, 1993, p. 118) 
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Transformações na economia foram o marco na gestão de Margareth 

Thatcher e Reagan, que adotaram medidas de descentralização do aparelho do 

Estado, privatização de estatais, terceirização de serviços públicos e outras medidas 

que identificaram uma administração pautada no neo-liberalismo, apontando para 

um formato do modelo gerencial, que acabou por influenciar a formação da nova 

gestão pública. (PAULA, 2005a) 

 

Recentemente, em palestra sobre reforma do estado, Bresser Pereira5 refutou 

a idéia de que o gerencialismo nasceu no bojo do neo-liberalismo e afirmou que esta 

vertente surgiu sob a égide da estagnação do estado social, devido às crescentes 

demandas da sociedade. Esse debate tem hoje uma dimensão que incorpora dois 

modelos básicos de gestão, como veremos adiante. Além disso, evidencia-se neste 

capítulo, a discussão existente em torno da idéia de empoderamento como condição 

fundamental para a participação e o exercício do controle social. 

 

3.1 Gestão Gerencial 

 

 A redemocratização do Brasil fomentou o surgimento de novas propostas 

para a gestão pública na década de 80. A adversidade caracterizada pelo problema 

da capacidade gerencial suscitou a reforma estrutural na administração, em 

substituição à administração burocrática. Assim, com precedentes nos anos 60, a 

administração pública gerencial foi introduzida em nosso país nos anos 90, pelo 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, com a inserção do Plano Diretor da 

Reforma do Estado (PEREIRA, 1997). 

 
   A vertente gerencialista também remonta ao debate sobre a crise de 

governabilidade, entre as décadas de 80 e 90, e enfatiza a profissionalização e o 

uso de práticas de gestão do setor privado.  A Reforma do Estado, implementada 

pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, conduziu a eficiência da gestão pública 

ao patamar de princípio constitucional a ser atendido por toda a Administração 

Pública (PAULA, 2005b). Ademais, colocou o cidadão em destaque e nos moldes do 

                                                 
5 Pronunciamento realizado no VI Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado, realizada no período de 01 a 03 
de outubro de 2007, no Rio de Janeiro. Luiz Carlos Bresser Pereira é ex-ministro de Administração Federal e 
Reforma do Estado , da Fazenda e da Ciência e Tecnologia na gestão de Fernando Henrique Cardoso. 
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setor privado. Atribuiu-lhe o papel de cidadão-usuário de serviços públicos, a quem a 

administração tinha o dever de servir bem. 

  

 O paradigma gerencial propõe a modernização do estado a partir de 

estruturas mais flexíveis de gestão, com menor rigor formal e um controle por 

resultados, visto que o excessivo formalismo da burocracia denotava uma prévia 

desconfiança nos gestores públicos. O que seria o modelo de gestão ideal trouxe 

privatizações, concessões públicas e novos parâmetros para o funcionalismo 

público.  

    

  A modernização preconizava a descentralização, visando a uma 

redistribuição de responsabilidades nos vários níveis de governo. No entanto, o 

resultado do redesenho institucional em um país de dimensões continentais não 

trouxe soluções homogêneas para as políticas públicas, uma vez que o escopo da 

descentralização depende da capacidade fiscal e/ou administrativa dos governos 

locais. (ARRETECHE, 1999) 

  

 A adaptação do setor público ao modelo da administração privada pode trazer 

prejuízos para os princípios norteadores das organizações públicas, a exemplo da 

igualdade e transparência. Ademais, visualiza-se nessa proposta o problema de 

tratamento da sociedade como uma massa de pessoas, negligenciando a 

necessidade de um serviço personalizado em torno das escolhas do cidadão, que é 

acima de tudo ator político. (CAULLIRAUX; YAMASHITA, 2004). 

 

 A experiência da Agenda Internacional de Gestão Urbana aponta para uma  

descentralização diferente, que conta com a participação da população envolvida 

nos programas de habitação. A experiência demonstrou aos investidores 

internacionais que programas padronizados, importados de modelos europeus e 

norte-americanos e aplicados em países em desenvolvimento, produziram baixo 

impacto no público-alvo, em decorrência do alto padrão do financiamento, que 

resultava em benefício apenas para a classe média e alta. Assim, é que os 

organismos internacionais passaram a valorizar o envolvimento e a capacitação das 

comunidades para o sucesso dos programas de habitação, resultando em padrões 

realísticos. (FERNANDES, 2007) 
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Apesar do cidadão passar a ter um lugar de destaque nesse modelo, visto 

que assume o papel de cliente do estado, não é evidenciada sua condição de 

proprietário dos recursos públicos. A oferta de uma satisfação individual compara-o a 

um consumidor comum. Por conseqüência, transfere o cidadão da posição de 

proprietário para cliente do poder público. É, na verdade, uma visão simplificada de 

uma rede de relações complexas do governo, o qual possui além do cidadão outros 

“clientes” que competem por demandas diferentes. (CAULLIRAUX; YAMASHITA, 

2004). 

   

  O surgimento de instituições com interesse na participação popular torna-se 

plausível com a instituição do Estado Democrático em nosso país, mas só isso não é 

suficiente. Há mais de duas décadas os militares deixaram o comando do estado 

brasileiro. No entanto, alerta (ZAVERUCHA, 2005) que se não há soluções 

institucionalizadas para os prementes problemas da massa, haverá uma descrença 

na democracia.  

 

 Portanto, falta ao gerencialismo compartilhar o referencial político do Estado 

com a sociedade civil e fomentar uma gestão participativa, na qual o conceito de 

“público” passa a ter a conotação de um valor a ser socialmente construído e não 

mais como sinônimo de estatal.  É esse espaço que os movimentos sociais estão 

buscando no Brasil no cenário recente e que dá origem a uma proposta de gestão 

societal, “que procura estruturar um projeto político que repense o modelo de 

desenvolvimento brasileiro, a estrutura do aparelho de Estado e o paradigma de 

gestão” (PAULA, 2005b, p. 41). 
 

3.2 Gestão Societal  

A gestão e a fiscalização participativa possuem respaldo na vertente da 

administração pública societal, a qual parte da proposição de incluir novos formatos 

institucionais, que permitem ao cidadão participar da gestão da coisa pública. Tal 

vertente já vem sendo experimentada em governos das frentes populares e é 

resultado de longo processo de mobilização que se inicia ainda na década de 60 e 

se evidencia nos anos 80.   
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Para que haja uma instituição participativa, necessário se faz que seus 

gestores estejam interessados em criar condições para o diálogo com o cidadão, 

demonstrando vontade de delegar-lhes autoridade (WAMPLER, 2005). Esse perfil 

inclusivo se coaduna com a vertente societal, cujo foco está na dimensão sócio-

política em contraste com a proposta gerencial que enfatiza a dimensão econômico-

financeira do Estado.   

 

Com a redemocratização do Brasil, fazia-se mister reformar o aparelho do 

Estado e nestes últimos vinte anos, tem-se procurado um modelo de gestão capaz 

de atender às demandas da sociedade brasileira.  Ana Paula Paes (2005b) 

apresenta a gestão pública societal como o projeto político mais eficiente ao 

atendimento do interesse público, por possibilitar a co-gestão e a participação dos 

cidadãos nas decisões públicas. É uma proposta que requer uma visão estratégica, 

participativa e mais solidária.  

 

            A vertente societal só se aperfeiçoa pelo apoio institucional nas diversas 

esferas de poder, ao criar espaços para a participação direta do cidadão, afastando-

se de uma cultura autoritária. Ainda que aplicadas algumas diretrizes da proposta 

societal, a exemplo dos fóruns temáticos, orçamentos participativos, etc, essa 

vertente ainda não apresenta uma proposta estruturada para a organização do 

estado, no entanto pode contribuir para construção de um modelo alternativo de 

gestão que contemple o crescimento e a valorização da sociedade, por meio de sua 

participação efetiva na condução dos interesses do estado.   

 

Há algumas conquistas expressas na Lei Maior de 1988 quanto à participação 

popular na gestão, especificamente no tocante à abertura do controle das contas 

públicas pela sociedade civil, visto que impõe ao poder executivo municipal expor 

suas contas durante sessenta dias para exame, apreciação e questionamentos do 

povo, quanto à legitimidade. Ademais, a Carta Política de 1988 também legitimou o 

cidadão a exercer o controle externo, por meio da denúncia ou representação 

perante o Tribunal de Contas.  

 

          O modelo societal respalda o poder executivo na definição de políticas 

públicas envolvendo os direitos do cidadão, contudo não é monopólio de um partido, 
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nem tampouco é uma idéia que deve ser restrita ao âmbito do poder executivo, mas 

deve estar presente onde houver possibilidade do interessado participar da decisão 

estatal, acreditando-se possível, inclusive, na atividade de fiscalização junto ao 

Tribunal de Contas. 

 

3.2.1 Empoderamento para a Participação Social 

 

O conhecimento é instrumento essencial que empodera o cidadão à tomada 

de decisões em benefício dele próprio ou de sua comunidade, sem perder de vista a 

consciência de responsabilidade por suas escolhas. A participação social ocorre 

quanto mais se conquista e distribui o poder de forma consciente e madura. 

 

Numa sociedade democrática é permitido ao cidadão conhecer e participar do 

destino dos recursos públicos arrecadados e a forma de sua aplicação. Nessa 

perspectiva, a multiplicação de atores na participação de todas as fases do processo 

de políticas públicas requer uma adequação do modelo de gestão pública 

(CAVALCANTI; PECI, 2005). Assim, a transparência, a inovação e a 

responsabilidade social são ingredientes que dão credibilidade às instituições 

públicas . 

 

Para Przeworsk (1984) liberalização não é o mesmo que democratização, e 

lembra: “a democracia pode ser o resultado de um compromisso institucional”. 

Assim, numa concepção ampla, a democracia será fortalecida quando abranger 

instituições capazes de incluir o cidadão no papel de ator social, dando-lhe 

condições para que influa na gestão da coisa pública, reconhecendo a capacidade 

do homem na construção da própria realidade. Nesse sentido, ressalta Freire (1966, 

p.51): 
 

Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem 
moderno, está em que é hoje dominado pela força dos mitos 
e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não, 
e por isso vem renunciando cada vez, sem o saber, à sua 
capacidade de decidir. 

 
 

. 
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O nível de compromisso do governo e o envolvimento da sociedade civil em 

relação à coisa pública colaboram para o êxito ou o fracasso dos mecanismos de 

participação. A pesquisa realizada por Cátia Lubambo e Denílson Coelho, intitulada 

“Atores Sociais e Estratégias de Participação no Programa Governo nos Municípios” 

(LUBAMBO; COELHO, 2005), revelou que o aumento da participação popular 

resulta das profundas transformações por que passou o setor público, justificado 

quer por ideologia, por tratar-se de incluir na pauta interesses da comunidade 

beneficiária dos serviços públicos, quer por um ideal utilitarista, cujo objetivo seria a 

repartição da responsabilidade na condução dos recursos públicos. A gestão 

participativa foi, portanto, uma proposta alternativa aos modelos tradicionais.  

 

Os autores defendem que a participação pode ser um aperfeiçoamento 

democrático, complementando o sistema de representação política, visto que  

contrabalanceia as tendências corporativas e clientelistas ante à crise da democracia 

representativa. A parceria com a sociedade pode representar destinação mais 

equânime de recursos e uma fiscalização com maior abrangência. Para tanto, faz-se 

mister que haja um cenário institucional apropriado e que enseje a promoção do 

empoderamento6.(LUBAMBO; COELHO, 2005).  

 

Os pressupostos de que a participação é valiosa em si mesma, ou seja, 

independe do resultado das políticas públicas ou se é produtora de efeitos 

importantes na sociedade, balizam a idéia de que as inovações institucionais 

impactam o processo de empoderamento. Os autores mencionados elaboraram o 

quadro de estratégias de empoderamento, que operam diretamente sobre os atores, 

expandindo suas capacidades de barganhar e eleger prioridades nas políticas 

públicas. (LUBAMBO; COELHO, 2005). 
 

                                                 
6 Empoderamento nesta pesquisa deve ser compreendido como o fortalecimento dos recursos e capacidade do 
cidadão em participar do controle social. 
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FIGURA 1 - Modelo Simplificado de Ação Coletiva para Participação Política e Empoderamento 
Fonte: Lubambo e  Coêlho 2005, p. 28. 

 

 O quadro de estratégias destaca problemas de ação coletiva e problemas de 

controle social, evidenciados por quatro fatores: capacidade organizacional dos 

grupos pobres; baixo nível de informação; baixo poder de barganha; baixa 

efetividade das instituições políticas formais. Interessa neste trabalho, sobretudo, a 

problemática da assimetria de informação entre a comunidade e os governantes. A 

consulta; os mecanismos deliberativos; o aumento da capacidade de monitoramento 

à implementação de políticas; a promoção do controle social com responsabilização; 

são estratégias de empoderamento que podem colaborar com a universalização dos 

serviços públicos, com eficiência e eficácia. (LUBAMBO; COELHO, 2005). 

 

O Tribunal de Contas com suas ações de estímulo à cidadania tem procurado 

otimizar o nível de informação da sociedade, na tentativa de colaborar com a 

diminuição da assimetria de informações entre o gestor e o cidadão. Assim, é que a 

capacitação deste ator social pode ser uma condição facilitadora do 
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empoderamento. Um dos maiores educadores brasileiros é quem ensina que a 

educação pode melhor instrumentalizar o cidadão a influir na sociedade: 

 
...A capacidade de aprender, não é apenas para nos adaptar mas sobretudo 
para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala da nossa 
educabilidade a um nível distinto do nível do adestramento dos outros 
animais... (FREIRE, 1996, p. 76)  

  

Com isso, percebe-se que a educação é um instrumento de poder, quando 

realizada com a apreensão da realidade.  No magistério do educador Freire (1996), 

o papel das pessoas no mundo não é apenas de constatação dos fatos, mas 

também o de interventor; não somente objeto da história, mas sobretudo sujeito 

dela.   
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4 TCE-PE: INSTRUMENTO DE CIDADANIA 
 
 

Esta pesquisa, como já fora dito, procura vislumbrar a atuação dos Tribunais de 

Contas de Pernambuco e do Mato Grosso na valorização do potencial participativo 

da sociedade na gestão da coisa pública. Para tanto, faz-se mister conhecer os 

mecanismos criados nessas instituições na perspectiva de  aproximar-se do cidadão.  

Neste capítulo, será enfatizada a atuação do TCE-PE em suas variadas estratégias. 

 

4.1 TCE-PE: o Estímulo à Cidadania Promovido pela Escola de Contas  

 

As ações de estímulo à cidadania surgiram no âmbito da Escola de Contas, 

onde se concentra a gestão dos projetos dessa natureza. A aproximação com a 

sociedade civil teve início logo nos primeiros anos de existência da Escola, quando 

em 2000 a ECPBG capacitou mais de três mil pequenos produtores rurais, 

contemplados em projetos do governo de Pernambuco, com financiamento do 

Banco Mundial para o combate à pobreza no campo. A capacitação destinava-se a 

orientar os produtores na prestação de contas de recursos recebidos do governo do 

Estado, visto que a inadimplência por rejeição nas contas impedir-lhes-ia de receber 

novos recursos. 

 

A Escola de Contas está estruturada entre os órgãos superiores do tribunal, 

juntamente com a presidência, ouvidoria e corregedoria. Para dar cumprimento ao 

que lhe foi atribuído, a ECPBG está organizada por uma coordenação geral e quatro 

gerências: Gerência Administrativa, Gerência Financeira, Gerência de Ensino e 

Gerência de Pesquisa e Cooperação Técnica, tendo por diretor-geral um dos 

conselheiros, eleito conjuntamente com o Presidente, Vice-Presidente e Corregedor 

Geral do Tribunal, para mandato correspondente a um ano civil, permitida uma única 

reeleição. 
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figura 2 - Fachada da Sede da ECPBG 
 
Fonte: ECPBG (2006). 

 

A Carta Política de 1988 e demais Constituições Estaduais ao prever a 

criação dos Tribunais de Contas, relacionam as atribuições a serem desenvolvidas 

pela instituição. No entanto, com a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 

1998, o rol de princípios a serem observados pela administração pública foi ampliado 

ao se fazer incluir o princípio da eficiência, entre os outros já constantes do art. 37: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.  

 

O § 2º do artigo 39 da Constituição Federal se coaduna com a emenda, visto 

que obrigou à União, aos Estados e ao Distrito Federal manter escolas de governo 

para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos. A novidade incentivou 

a disseminação de escolas de governo, inclusive das Escolas de Contas, em muitos 

estados do Brasil.  

 

Em Pernambuco, por iniciativa do presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, Conselheiro Severino Otávio Raposo Monteiro, na gestão de 1998, foi criada 

a Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães-ECPBG, mediante a Lei 

nº 11.566, datada de 30 de agosto de 1998. A ECPBG nasceu como órgão vinculado 

à presidência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, cuja finalidade era 

promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos membros e servidores 

do Tribunal de Contas, compreendendo, em especial, programas de formação, 
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aperfeiçoamento e de especialização. Não contemplando, inicialmente, atribuição de 

capacitar o cidadão, sendo essa atividade desenvolvida mais tarde.  

 

O Conselheiro Severino Otávio ratifica que na origem da escola de contas não 

constava a idéia de capacitar o cidadão, mas reconhece que os projetos de estímulo 

ao controle social podem trazer benefícios para o TCE e a sociedade. 

 

Fundamentalmente era a qualificação profissional dos 

servidores do tribunal de contas como prioridade, e depois 

a qualificação dos gestores na maneira de prestar contas, 

na maneira de agir na gestão do dinheiro público. E, 

posteriormente, nós descobrimos que poderia ser um 

grande vínculo de aproximação com a sociedade...esse 

projeto mostrou o que era  o tribunal  e que o tribunal 

poderia ser utilizado como meio da sociedade cobrar a 

boa gestão dos recursos públicos. 

(Trecho de entrevista realizada em 25/10/07) 
 

 

Apesar de vinculada ao Tribunal, a Escola de Contas possui natureza jurídica 

de órgão autônomo, conforme previsão legal constante do art. 194 da Lei Estadual 

nº 7.741, de 23 de outubro de 1978, que garante autonomias administrativa e 

financeira. A Escola possui como fonte de recursos dotações orçamentárias 

específicas, resultado de aplicações financeiras de recursos da própria Escola, 

dotações de entidades públicas ou privadas, recursos decorrentes de convênios 

firmados com órgãos, entidades ou fundos, cujo objetivo seja compatível com as 

atividades da Escola e recursos de outras fontes. As atividades da Escola têm 

crescido desde a sua criação, o que pode ser demonstrado pela própria evolução 

financeira.  

 

 

 

 

 



 50 

 QUADRO 2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Realizadas no Período Alternado entre os 
Anos 1999 até 2006 

Fonte: Gerência Financeira da Escola de Contas 

 

O quadro acima demonstra que à medida que as atividades da Escola 

cresceram, houve também uma evolução coerente do aporte financeiro para 

atendimento das demandas. Vale salientar, ainda, que a despesa de custeio é 

financiada pelo Tribunal, o que permite à ECPBG promover algumas ações de 

estímulo à cidadania com recursos próprios7. 

 

 

FIGURA 3 – Despesas Distribuídas por Projeto/Atividade - 2006 
Fonte: Gerência Financeira da Escola de Contas 

 

O percentual de despesa relativa às atividades de exercício da cidadania 

correspondeu a R$ 31.974,87; com relação a investimento em cursos de pós-

graduação o custo foi de R$ 80.000,00; as capacitações internas e externas 

consumiram R$ 693.060,88 do total das despesas; e a estruturação física foi 

                                                 
7 Não há informações sobre o valor preciso de  investimento nessas ações.  

FONTE 1999 2001 2003 2005 2006 
RECEITA 199.836,18 

 

621.816,14 

 

1.130.011,62 

 

1.054.504,54 

 

1.556.181,03 

 

DESPESA 158.612,63 

 

641.309,10 

 

970.472,50 

 

992.304,60 

 

1.237.156,11 
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responsável por uma despesa no valor de R$ 39.273,30; e  as despesas com outras 

atividades não discriminadas corresponderam a R$ 392.847,06. 

 
A ECPBG não possui quadro próprio de servidores e suas atividades 

administrativas são cumpridas por servidores integrantes do Quadro de Pessoal do 

Tribunal de Contas. Na composição do corpo docente da Escola têm preferência os 

Membros do Tribunal, bem como os Auditores, Procuradores e demais servidores 

integrantes do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas, de reconhecidos 

conhecimentos técnicos e experiência. Essa prioridade justifica-se, vez que as 

atividades desenvolvidas pela Escola destinadas para a formação e 

aperfeiçoamento profissional, tem como fundamento o desenvolvimento técnico nas 

áreas de atuação dos servidores da Casa: gestão, auditoria, contabilidade, 

prestação de contas, direito administrativo e engenharia.  

 

A proposta de ensino apresentada pela Escola fundamenta-se na andragogia, 

cujo método de ensino respeita a maturidade do adulto e as características do seu 

universo de trabalho, bem como na aprendizagem organizacional, pela qual 

vislumbra o aprendiz como responsável pela sua contínua capacidade de criar os 

resultados que busca e de ampliar os padrões de raciocínio lógico e de sistematizar 

o trabalho em equipe, dentro da psico-dinâmica do desaprender-reaprender-

aprender continuamente.  (PERNAMBUCO, 2004). 

 

Além da realização de treinamentos regulares, a ECPBG também investe em 

pesquisas e estudos acadêmicos, através da realização de cursos de pós-

graduação, a exemplo da parceria com a FGV-Fundação Getúlio Vargas para 

realização do mestrado em administração pública, além de outras atividades como 

publicação de livros; promoção de concursos de monografias e edição de cartilhas e 

revistas pedagógicas sobre temas específicos de sua competência e 

desenvolvimento de programa sobre gestão do conhecimento.  

 

A Escola reconhecendo-se responsável pela disseminação do conhecimento 

vem capitaneando a gestão do conhecimento no âmbito do Tribunal de Contas, 

promovendo, inclusive, ainda neste exercício, o primeiro Encontro de Gestão do 

Conhecimento, cujo tema será a Relevância das Parcerias Público-Privadas. 
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Histórico: A Gestão inicial da Escola de Contas se deu com Conselheiro 

Carlos Porto de Barros, tendo como Coordenadora Geral a auditora das contas 

públicas Janete Monteiro de Moura Rocha. No período de 2000 a 2001, sob a 

direção do Conselheiro Luis Romeu Cavalcanti da Fonte e Coordenação Geral de 

Marilourdes Padilha de Freitas, período no qual a Escola de Contas editou as 

seguintes publicações: Cartilha Obras Públicas – Fazendo Certo,  Cartilha Prestação 

de Contas de  Convênios Prorural, Cartilha Pedagógica Tudo Às Claras, LRF, 

Cartilha Fundef (Fundo De  Desenvolvimento do Ensino  Fundamental), O Jornal 

Fazendo Escola e por fim, o lançamento Cordel sobre a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que representa o marco na ação de estímulo à  cidadania por incentivar o 

controle social e a  participação popular. 

 

 Sob a coordenação do auditor substituto Carlos Maurício Cabral Figueiredo e 

direção do Conselheiro Fernando José de Melo Correia, a Escola de Contas 

constou como finalista no Concurso Nacional “Gestão Pública e Cidadania” 

promovido pela Fundação Getúlio Vargas/ Fundação FORD e Banco Nacional de 

Desenvolvimento.  

 

 O que marcou a gestão do Conselheiro Severino Otávio, sob a coordenação 

Geral de Maria Auxiliadora Albuquerque foi a criação do projeto “Escola de 

Cidadania”, voltado para o público jovem do ensino médio da rede pública e 

particular, instrumentalizando-os para que participem do processo político e social da 

sua comunidade. A atual gestão, que tem como diretora a Conselheira Maria Teresa 

Duere Caminha e Coordenação Geral de Marconi Muzzio, está marcada pela criação 

do Projeto TCEndo Cidadania, cujo enfoque é estimular o controle social, mediante a 

capacitação da sociedade civil organizada. 

 

4.2 Interação com a Sociedade no Plano Estratégico do TCE-PE 

 A Escola de Contas não elaborou um planejamento próprio e, portanto, 

participa apenas do plano estratégico desenvolvido pelo Tribunal, elaborado no 

segundo semestre de 2003 para o período 2004 a 2008, do qual constam seis 

macroobjetivos: 
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• Fiscalizar e julgar a aplicação de recursos públicos; 

 

• interagir com o ambiente externo de forma mais produtiva; 

• consolidar as funções de planejamento, desenvolvimento organizacional e 

controle interno; 

 

• buscar excelência na gestão participativa; 

 

• aperfeiçoar a gestão de pessoas; 

• disponibilizar ambiente e aplicativos de tecnologia da informação, visando à 

eficácia das atividades. 

 

 Os dois macroobjetivos destacados estão intimamente relacionados, visto que 

a interação produtiva poderá resultar na excelência da gestão participativa. A 

interação do TCE com o ambiente externo precisava ser medida através de 

indicadores. E assim, o Tribunal contratou, em 2005, empresa para realizar 

pesquisa, visando avaliar o conhecimento, o desempenho e o relacionamento do 

TCE com o público.  

 

 A pesquisa concentrou-se na opinião de dois segmentos: sociedade e 

parceiros. No primeiro caso, foi realizada uma pesquisa quantitativa, sendo 

aplicados 2000 questionários em 110 municípios distribuídos nas 9 Inspetorias 

Regionais e  na cidade de Recife. Com relação aos parceiros, a pesquisa foi 

qualitativa, tendo sido realizadas 113 entrevistas em 55 Instituições parceiras, entre 

elas: Ministério Público, Assembléia Legislativa, Câmaras Municipais, etc. 

 

 Em relação à sociedade: do total de entrevistados que conhecem o Tribunal 

61% tomaram conhecimento através da televisão; 18% através dos colegas de 

trabalho; 12% através do rádio; 10% pelo jornal. Do total que conhece o TCE, 

somente 21% sabem o que o Tribunal faz e 61,6% deles declararam-se satisfeitos.  
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Da pesquisa com a relação ao conhecimento do TCE pela sociedade resultou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

FIG
UR
A 4 
– Resultados por Inspetoria              FIGURA 5 – Cidadãos 

que Conhecem o TCE 

Fonte: Folder Distribuído pelo TCE-PE 

  

  

 Da pesquisa com relação à imagem do TCE perante os parceiros, a avaliação 

final obteve a nota 8,2, resultante da média ponderada dos seguintes indicadores : 

 

INDICADORES ÓTIMO BOM TOTAL 

Importância do TCE-PE para as atividades das 
instituições parceiras (IP) 

- - 97% 

Avaliação do TCE-PE pelas IP relativa à qualidade 
dos serviços/produtos 

33% 48% 81% 

Conhecimento da existência das Inspetorias 
Regionais 

- - 82% 

Desempenho das Inspetorias  55% 37% 92% 

Conhecimento da existência da ECPBG pelas 
instituições parceiras 

- - 67% 

Conhecimento da existência da Ouvidoria - - 79% 

Avaliação pelas instituições parceiras sobre a 
existência de isenção política no trabalho 
desenvolvido pelo TCE-PE 

- - 57% 

GRAU DE AVALIAÇÃO PELAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS SOBRE A 
IMAGEM DO TCE-PE 

8,2 

QUADRO 3 - Indicadores relativos à imagem do TCE-PE perante às instituições parceiras 

Fonte: Folder distribuído pelo TCE-PE 
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 Abaixo seguem algumas opiniões dos parceiros a respeito da atuação do 
TCE-PE: 

 

“Em termo de qualidade o TCE/PE se destaca nacionalmente” 

 

 

“Precisam melhorar o papel de orientador, pois o de 
fiscalizador é bom” 

 

 

“Reforço do papel preventivo, de orientação à população e 
gestores públicos” 

 

 

“Criar um meio para o cidadão participar das auditorias” 

 

 

“Amplo sistema de divulgação e mais que isso, orientações” 

  

 

4.2.1 Escola de Contas, Ouvidoria e Núcleo de Comunicação 

 

 Esses são os três principais segmentos, no âmbito do Tribunal de Conta de 

Pernambuco, responsáveis pela tarefa de aproximação com a sociedade.  Para dar 

cumprimento a esse papel, essas unidades passaram a desenvolver ações voltadas 

a aumentar a interação com o ambiente externo. 

 

 O Núcleo de Comunicação está envolvido com a imagem do Tribunal, 

enquanto a Escola de Contas e a Ouvidoria estão envolvidas com fortalecimento da 

interação com a sociedade, constante do macrobjetivo II e visa  atingir o público-alvo 

de forma mais abrangente e eficaz.  
 

Ouvidoria: Foi criada pela Lei Complementar nº 36, de 26 de novembro de 2001. 

Além de receber sugestões e críticas a respeito dos serviços prestados pelo 

TCE/PE, também é o canal para recebimento de informações relevantes sobre os 

atos de gestão praticados no âmbito da Administração pública, sob jurisdição do 
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Tribunal de Contas de Pernambuco. Esse segmento representa importante 

instrumento de comunicação com a sociedade. E, enquanto a Escola vai até o 

cidadão, levando-lhe conhecimento, a ouvidoria recebe as demandas do mesmo.  

 

Cabe, portanto, à ouvidoria, dentre outras atribuições: 

 
• promover a co-participação da sociedade na missão de controlar a 

administração pública, garantindo uma maior transparência e visibilidade das 

ações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; 

 

• informar ao cidadão e às entidades interessadas sobre os resultados das 

demandas encaminhadas ao Tribunal de Contas, ressaltando as 

providências adotadas pelas unidades solucionadoras, permitindo o 

fortalecimento da imagem institucional, a aproximação do órgão com a 

sociedade e o exercício do controle social; 

 

• estimular a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos 

relativos ao exercício da cidadania e do controle social. 
 

 Dentre as ações da Ouvidoria para interação com o público externo, 

destacam-se: a ”Ouvidoria Intinerante”8, iniciada em 2005, evento caracterizado pela 

visita às inspetorias regionais divulgando a Ouvidoria como  canal de comunicação 

da sociedade com o Tribunal; participação no Festival de Inverno de Garanhuns, 

também com o objetivo de divulgação; lançamento de cordel sobre a ouvidoria, 

dentre outros. 

 
 
Núcleo de Comunicação – NUC: O Núcleo de Comunicação integra a composição 

dos Órgãos Auxiliares e está subordinado ao Gabinete da Presidência. É composto 

por três gerências responsáveis pela política de comunicação institucional, 

divulgando a atuação do TCE-PE perante o público externo, com o objetivo de 

aproximar o órgão da sociedade. 

 

                                                 
8 Esse evento possibilita entrevistas em rádios locais divulgando o papel da ouvidoria. 
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1. Gerência de Relações Públicas e Cerimonial (GERP) 

2. Gerência de Jornalismo (GEJO) 

3. Gerência de Criação e Editoração (GCRI) 

 
 Destacamos aqui a Gerência de Jornalismo por ser a responsável pela 

redação e supervisão de publicações institucionais destinadas aos públicos interno 

e externo do Tribunal de Contas e pela promoção do relacionamento entre o 

Tribunal e a mídia, zelando pela boa imagem institucional. Dentre as atribuições 

dessa gerência destaque-se aquelas peculiares ao desenvolvimento de 

aproximação com o público: 

 

• promover o relacionamento entre o Tribunal e a mídia, zelando pela boa 

imagem institucional; 

 

• agendar entrevistas, individuais ou coletivas, a serem concedidas a 

veículos de comunicação e, quando solicitado, assessorar o Presidente, 

os Conselheiros e demais servidores do Tribunal em entrevistas; 

 

• articular com os veículos de comunicação a divulgação de notícias sobre 

o Tribunal de Contas ou de assuntos de seu interesse. 

 

 O Núcleo de Comunicação elaborou, com auxílio de consultoria, um plano de 

comunicação integrada, alinhado aos objetivos do planejamento estratégico, que 

entre outros produtos está a criação de vídeo institucional, programa de TV e Rádio. 

  

 A tímida atuação em conjunto dos três segmentos é uma realidade refletida 

em pesquisa realizada este ano sobre “Clima Organizacional”, que registrou apenas 

57,65% de satisfação dos servidores no item “relacionamento de cooperação entre 

os diversos departamentos do TCE”. O trabalho em conjunto da Escola, Ouvidoria e 

NUC com o propósito de “fortalecimento da interação com a sociedade”, constante 

do planejamento estratégico, poderia imprimir força ao cumprimento do macrobjetivo 

II.  

 



 58 

4.3 Estímulo à Cidadania – Ações da Escola 
 

O Tribunal de Contas de Pernambuco investe na capacidade fiscalizadora do 

cidadão e, para tanto, tem procurado, através da Escola de Contas públicas, 

instrumentalizar o cidadão com conhecimentos técnicos simplificados, ferramenta 

necessária para um melhor acompanhamento do dispêndio público. Para tanto, vem 

promovendo projetos de aproximação e capacitação da sociedade. Com isso, espera 

cooperar na formação de parceiro na fiscalização do Erário. 

 

Acho que esses projetos de aproximação do tribunal com a 

sociedade é uma via de mão dupla. Certo? O cidadão fica 

satisfeito porque vê no tribunal um instrumento de fiscalizar a 

aplicação no seu município, no seu distrito, no seu povoado, na 

sua vila. Entendeu? Mas o Tribunal também passou a ter um 

parceiro na fiscalização, porque é quem aponta ao tribunal, no 

entendimento dele, ta havendo de errado na aplicação dos 

recursos. O tribunal vai lá e certifica-se se há fundamentação 

naquilo que ele tá dizendo ou não. Então, o tribunal deixou de 

ter apenas um corpo técnico que vai lá e, tecnicamente, audita; 

mas ganhou um corpo muito maior, que foi a sociedade.  

(Trecho da entrevista com o Conselheiro Severino Otávio, em 

25/10/07) 

 

A simplificação de temas técnicos se fez por meio de cartilhas, cordéis, gibis. 

Um exemplo foi a edição do cordel, escrito e cantado, sobre a Lei de 

Responsabilidade Fiscal-LRF. A criação da LRF, em 2000, trouxe novos desafios 

aos administradores públicos  e novos encargos aos órgãos de controle. O tema era 

novo para todos, inclusive jurisdicionados e sociedade. Assim, é que a Escola de 

Contas, objetivando facilitar a compreensão da norma legal, providenciou 

instrumento que traduzia para uma linguagem simples e acessível tudo a que os 

gestores estavam obrigados.  
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Além do cordel sobre a LRF, segue abaixo o resumo de algumas publicações 

produzidas pela ECPBG para adaptação da leitura fria da lei à necessária 

informação à sociedade. 

 

 

RESPONSABILIDADE FISCAL- LC Nº101 de 04/05/2000 

Em razão da complexidade da Lei de Responsabilidade 

Fiscal,  os dirigentes da ECPBG resolvem editar um folheto 

de cordel, como forma de facilitar os administradores 

públicos, seus assessores e a população em geral sobre os 

seus direitos e deveres legais. A autoria do folheto de cordel 

é do violeiro Sebastião Dias, conhecido em todo país por ter 

sido premiado em diversos congressos de cantadores e 

gravado seis discos de vinil e quatro CD´s.                                     

 
FIGURA 6 - Cordel 
Fonte:.ECPBG 

 

A Escola põe em linguagem simples informações técnicas de engenharia,  

objetivando socializar o conhecimento gerado pelos Técnicos do Quadro do TCE, 

transmitindo informações importantes, de forma mais acessível à comunidade em 

geral: 

 

                                          OBRAS PÚBLICAS - Fazendo Certo  
 
Essa revista conta a história dos moradores de uma cidade 

fictícia chamada “Felicidade”, que encontram na gestão 

participativa, transparente e responsável o caminho mais 

eficaz para o desenvolvimento da mesma. A revista discute, 

de forma didática, os procedimentos e controles essenciais e 

obrigatórios para a realização de obras públicas, desde a fase 

de planejamento até o recebimento da mesma. 

 
 

FIGURA 7 - Revista  
Fonte: ECPBG 
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ESCOLA DE CIDADANIA - Cartilha Pedagógica 

Ilustrada com símbolos nacionais e personagens da nossa 

história, para facilitar a leitura,  a cartilha pedagógica 

“Escola de Cidadania” serve de apoio didático às palestras 

promovidas pelos instrutores do Projeto “Escola de 

Cidadania”, desenvolvido junto a jovens do ensino médio 

da rede pública e privada do Estado. Respondendo a 

perguntas simples sobre o Estado brasileiro, os poderes da 

República, a administração pública, a origem dos recursos 

públicos, a sua destinação e fiscalização pelo Tribunal de 

Contas, a cartilha visa esclarecer as ações de controle 

FIGURA 8 – Cartilha             externo. 

Fonte:.ECPBG 
             

4.4 A Experiência do Projeto “Escola de Cidadania” 

 

A Escola de Contas, como órgão vinculado ao TCE-PE, assume o 

compromisso constante do planejamento estratégico do Tribunal de Contas, em 

fortalecer a interação do Tribunal com a sociedade. Nesse sentido, é que a ECPBG, 

em maio de 2004, desenvolveu o projeto Escola de Cidadania, pelo qual são 

ministradas palestras em escolas públicas e particulares de todo o Estado, visando 

sensibilizar o jovem a reconhecer-se cidadão capaz de intervir na realidade social. 

Na palestra, os alunos são esclarecidos quanto à origem dos recursos públicos e a 

sua utilização nos serviços destinados à comunidade. 

 

Passam a entender que tudo aquilo que vem pra eles é 

fruto do dinheiro que sai do bolso do pai desse pessoal 

(...) Eles nunca tiveram idéia de que um deputado, um 

vereador, um senador, um governador, um presidente de 

república é um servidor público, é o empregado deles. 

(Trecho de entrevista com José Lapa, coordenador e 

facilitador do projeto Escola de Cidadania, em 22/10/07) 
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Servidores do Tribunal de Contas atuam como voluntários nesse projeto, 

expondo aos estudantes temas como o conceito de Estado e seu funcionamento, 

direitos constantes da Constituição Federal, estrutura dos poderes, origem e 

destinação dos recursos, instrumentos de participação nas políticas públicas, 

importância do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, entre outros 

temas. Durante a explanação, o jovem é estimulado a participar, pois os assuntos 

são próximos da realidade dele, fazendo com que perceba e assuma sua parcela na 

construção político-social do país. 

 

 
FIGURA 9 - Material Didático do Projeto Escola de Cidadania 
Fonte:.ECPBG 
  

Segundo a Gerência de Pesquisa e Cooperação Técnica da ECPBG, desde a 

criação do projeto em 2004 até dezembro de 2006 foram capacitados 6.230 (seis mil 

duzentos e trinta) cidadãos da região metropolitana do Recife e interior do Estado de 

Pernambuco, sendo 29 instituições em 2004, com 1028 participantes; 50, em 2005, 

com 2411 participantes e 38 instituições em 2006, com 2791 participantes. Através 

de questionário de avaliação realizada após o evento, os alunos e beneficiários da 

experiência validam o projeto ao manifestarem o que segue: 
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“Gostei da palestra, pois eu não conhecia o Tribunal de Contas 

e não sabia de algumas coisas que ocorrem no Brasil da 

maneira que sei agora. Além de tudo a palestra me incentivou 

a leitura e a pensar no meu primeiro voto, pensar como me 

comporto na escola e o que fazer para melhorá-la.” 

Aluna do Colégio Mons. Luis Sampaio, Triunfo, PE 

 

 

“ A informação é essencial para que todos se tornem cidadãos 

conscientes. As pessoas precisam entender o que se passa no 

governo e como cada órgão exerce sua função. Gostei 

bastante.”  

(Aluno do Colégio Salesiano do Sagrado Coração, Recife, PE) 

 

 

“Temos que ter consciência de que somos cidadãos e que 

devemos gerenciar o país juntamente com os 3 poderes, para 

que possamos desfrutar da igualdade e do bem de todos. Com 

o acúmulo de conhecimentos adquiridos na palestra 

poderemos e deveremos participar nas decisões 

nacionais.”(Aluno da Escola Nova Geração Triunfense, 

Triunfo, PE ) 

 

 

O projeto já tem colhido alguns frutos, tais como homenagem dos próprios 

participantes e a premiação Educare – Prêmio Nacional de Excelência na Educação 

em 2006.  

4.5 Prêmios  

 A conquista de prêmios pelos programas promovidos pela Escola de Contas, 

voltados ao estímulo à cidadania, incentiva essa atividade no âmbito do Tribunal, 

visto que, em princípio, as ações foram avaliadas e aprovadas pela crítica 

especializada no tema. Foi assim, quando a Escola de Contas, em 2003, ficou entre 
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os finalistas do concurso Programa Gestão Pública e Cidadania, iniciativa da 

Fundação Getulio Vargas e da Fundação Ford, com apoio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

A ECPBG foi premiada com o trabalho “Democratizando o conhecimento 

sobre as contas públicas”, que envolveu a capacitação de produtores rurais e edição 

de texto simplificado de matérias técnicas, iniciativa inovadora na esfera pública. Ao 

final, a experiência da ECPBG e das demais instituições premiadas foi editada pela 

revista Histórias de um Brasil que Funciona, produzida pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

A Escola conquistou, ainda, o terceiro lugar do concurso  Educare – Prêmio 

Nacional de Excelência na educação, na categoria cidadania na educação, com o 

projeto Escola de Cidadania. Esse prêmio destina-se a instituições públicas e 

privadas em todo país que desenvolvem projetos inovadores para o 

desenvolvimento social. Ainda em busca de aproximar a sociedade para os assuntos 

relativos ao controle dos recursos públicos, a própria ECPBG promoveu, em 2006, o 

primeiro concurso nacional de monografia cujo tema foi O Papel do Controle Social 

nos Gastos Públicos. 

 

4.6 Outras Iniciativas de Aproximação com a Sociedade  
 

4.6.1 Combate à Corrupção  

 

Recentemente o TCE-PE aderiu à campanha "O que você tem a ver com a 

corrupção?", instituída pelo Instituto Ruy Barbosa, de Santa Catarina. Essa adesão 

constitui-se em mais um instrumento que vem somar aos já existentes que visam à 

sensibilização dos jovens estudantes para a responsabilização com a gestão de 

recursos públicos. 

 

Saliente-se, ainda, que o Tribunal de Contas desenvolve   

desde 2004 a atividade de inteligência para o combate à corrupção sistematizada e 

organizada, sob o comando da Assessoria de Pesquisa e Inteligência (ASPIN), 

criada pela Lei Estadual nº 12.594/04.  
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4.6.2 TECendo Cidadania 

Para estimular a participação da sociedade no controle do uso do dinheiro 

público, o Tribunal de Contas de Pernambuco criou o projeto “TCEndo Cidadania”, o 

qual se utiliza de fóruns e capacitações destinados aos  cidadãos comuns e aos 

representantes da sociedade civil organizada que integram conselhos municipais, 

ONGs, sindicatos, em vários municípios do Estado. O projeto busca fomentar o 

debate sobre gestão e políticas públicas e a introdução do tema relativo à 

fiscalização, criando um ambiente propício para que os participantes tenham a 

oportunidade de apresentar seus questionamentos e críticas.  

A gestão pública hoje não tem condições mais de ela ser 

exercida somente pelos gestores. O gestor precisa da 

sociedade, na minha visão, ele precisa saber os anseios da 

sociedade, o que é que ela quer. Um exemplo prático disso, 

independentemente de uma matiz política, é o orçamento 

participativo. A sociedade é conclamada a dizer onde quer que 

gaste, independe da crítica com relação ao percentual de que é 

destinado a essa discussão... eu acredito, sim, no 

empoderamento do cidadão por meio da capacitação, do 

controle social. Agora, ressaltando, com esses dois 

fundamentos: primeiro, ele participar da gestão, da forma que a 

lei permite; e segundo, ele fiscalizar depois...eu digo isso: vocês 

precisam ajudar a gestão pública de seu município e de seu 

Estado, e segundo, nós precisamos de vocês, nós quem? O 

tribunal de contas do estado. É muita coisa pra gente fiscalizar, a 

gente não dá conta sozinho. A gente precisa do parceiro, da 

sociedade. (trecho de entrevista com Marconi Muzzio, em 

29/10/07) 

O projeto surge em um cenário, no qual há um grande distanciamento entre 

os cidadãos e o poder público, com uma atuação tímida das entidades 

representativas da sociedade civil junto ao Tribunal de Contas e aumento do número 

de casos de corrupção.  
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Na condição de experiência piloto, o projeto que teve início em março de 

2006, contemplou cinco municípios nas diversas regiões geográficas do Estado de 

Pernambuco, beneficiando 1114 (um mil cento e quatorze) participantes. Atualmente 

transformado em programa, do qual consta o projeto Escola de Cidadania, fóruns 

informais destinados à comunidade e capacitações de caráter mais formal e didático, 

endereçadas a representantes de conselhos municipais. 

MUNICÍPIOS REGIÃO PARTICIPANTES 

JUREMA AGRESTE  MERIDIONAL 262 

TRIUNFO SERTÃO DO 

PAJEÚ/MOXOTÓ 

203 

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE ZONA DA MATA SUL 109 

ITACURUBA SERTÃO DE ITAPARICA 438 

ARARIPINA SERÃO DO ARARIPE 102 

Total 43 1114 

QUADRO 4.-  Beneficiários do Fórum “Tcendo Cidadania” 

Fonte: Gerência de Ensino da Escola de Contas 
 

 Entre as metas do projeto está a criação de uma rede permanente de contato 

entre o TCE/PE e a sociedade civil organizada; capacitar os conselhos municipais 

dos municípios beneficiários do projeto, com vistas ao acompanhamento e controle 

das políticas públicas. Este projeto está concorrendo ao prêmio educare/2007. 

 

4.6.3 Auditoria Operacional 

 

A auditoria operacional é mais uma ação que requer o engajamento da 

sociedade civil na fiscalização dos serviços públicos, prestados por gestores 

públicos. Essa auditoria visa a avaliação sistemática das ações, programas, projetos 

e atividades governamentais, com o propósito de verificar a economicidade, 

eficiência, eficácia, efetividade, com vistas à melhoria de desempenho das políticas 

públicas. Essa forma de auditoria traz novos desafios às entidades fiscalizadoras, 

uma vez que requerem busca de mecanismos que compensem a flexibilização 

trazida pelo modelo gerencialista e contribui para o controle social. 
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Nesse tipo de auditoria, a aproximação com a sociedade acontece na fase de 

participação do beneficiário do serviço na avaliação do programa, fase constante do 

ciclo de avaliação que se inicia com a seleção de programas, estudo de viabilidade 

da avaliação no programa selecionado, planejamento, coleta de dados e relatório, 

fase na qual a comunidade é convocada a participar, comentário do gestor; 

apreciação pelo Conselho do TCE-PE e por fim a divulgação. Há ainda uma fase de 

monitoramento da realização das recomendações elaboradas pelo Tribunal.    

 

A aproximação com a sociedade beneficiária do programa fortalece a 

auditoria operacional, no entanto, cabe ressalva a essa participação: 

 

As conexões com a sociedade civil tornam-se solução em vez de parte do 
problema. No entanto, para que a inserção não evolua para o clientelismo e 
a corrupção, é fundamental que haja uma estrutura administrativa coerente 
e auto-orientada no pólo-público da relação, com característica de controle 
externo. (MATOS, 2006, p. 53) 

 

 Juliana Matos, autora da monografia sobre a auditoria operacional no Tribunal 

de Contas, aponta a institucionalização da auditoria para a solução de problemas 

como isolamento do grupo de trabalho, envolvido nessa auditoria e a ausência de 

estrutura permanente para a auditoria operacional . 

 

Além das ações de estímulo à cidadania elencados neste capítulo, que 

podem resultar em maior interação com a sociedade, é cabível ainda as sugestões 

de capacitação de Valle (2007): “promover ao final de cada avaliação/aprovação de 

contas públicas, reuniões destinadas à cidadania, nas quais se possa dar notícia, 

em linguagem traduzida, do que ali se apurou...”. E, continua a autora afirmando que 

os relatórios de acompanhamento das finanças públicas são valiosos instrumentos 

de informação à cidadania, por munir os representantes da sociedade por ocasião 

da apreciação da proposta orçamentária. Por essas razões, acredita-se possível a 

construção de um espaço de identificação e confiança entre o tribunal e a 

sociedade. 
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5 TCE-MT: INVESTIDOR DA “CONSCIÊNCIA CIDADÃ” 

 

5.1  TCE-MT:  Experiência da Secretaria de Articulação Institucional 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, diferentemente do Tribunal 

Pernambucano, concentrou seus programas e projetos em uma Secretaria criada 

com a missão de “garantir a articulação institucional mediante mecanismos 

estratégicos e legais que possibilitem a interinstitucionalidade e a consciência 

cidadã, contribuindo para a excelência das políticas públicas e o fortalecimento da 

identidade institucional do TCE-MT”9. A Secretaria é recente, mas o Tribunal já 

mantinha algumas ações destinadas à sensibilização da sociedade há algum tempo.   

 

No TCE-MT, o trabalho de conscientização da sociedade para o exercício da 

cidadania tem origem em 2001, quando o Tribunal foi incluído no projeto de 

modernização da Secretaria de Fazenda daquele Estado, no contexto do Programa 

Nacional de Administração Fiscal para os Estados Brasileiros PNAFE. No mesmo 

período, foi realizada uma pesquisa quantitativa dos Tribunais de Contas, pela 

Fundação Instituto de Administração – FIA/USP, contratada da ATRICON – 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que constatou a 

ausência de ações dos Tribunais para aproximação com a sociedade, a falta de 

percepção quanto à complementaridade das ações do sistema de controle da 

administração pública, entre outras.  

 

Em 2002 foram revistas as estratégias e traçadas novas diretrizes para o 

Tribunal. Em dezembro de 2003, o próprio Tribunal do Mato Grosso promoveu uma 

pesquisa qualitativa realizada também pela FIA/USP, que chegou à conclusão de 

que era imperioso alterar a imagem negativa daquele tribunal perante a sociedade. 

Era necessário formular um plano estratégico de comunicação que levasse em conta 

os jurisdicionados e a sociedade10.  Assim, o primeiro planejamento estratégico 

implantado no Tribunal de Contas do Mato Grosso se deu em 2003, com a nova 

identidade organizacional, dos objetivos e metas do Órgão.  

 

                                                 
9 Fonte: www.tce.mt.gov.br e observação in loco, em visita realizada no período de 09 a 11 de maio de 2007. 
10 Não foi dado acesso ao relatório 
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No período de 2004 a 2005, a modernização teve como foco a reestruturação 

organizacional e em 2006 foram elaborados os programas, projetos e respectivos 

planos de ação, norteados pela missão de “garantir o controle externo da gestão dos 

recursos públicos, mediante orientação, fiscalização e avaliação de resultados, 

visando à qualidade dos serviços, em benefício da sociedade”. Dentre os objetivos 

propostos estavam o de “elevar o nível de satisfação da sociedade em relação ao 

controle externo”. O embasamento teórico para a reconstrução do planejamento 

estratégico estava nos princípios da administração gerencial. Esse novo panorama 

institucional propiciou a ampliação dos canais de comunicação do TCE-MT com a 

sociedade (MATO GROSSO, 2007): 

• SAI – Secretaria de Articulação Institucional 
• Ouvidoria  
• Disque-Denúncia (0800-647-2011) e Denúncia formalizada (com 

encaminhamento das respostas)  
• Denúncia On-Line  
• Escola de Contas  
• Consulta  
• Rede Cidadã  
• Gibi  
• Críticas & Sugestões  
• Folder Institucional  
• Cartilha Institucional  
• Vídeo Institucional  
• Website: www.tce.mt.gov.br     

Dentre os valores construídos pelo TCE-MT está a inovação, cujo objetivo era 

promover ações inéditas nos processos institucionais, o que ocorreu com a criação 

de desenho animado institucional, adiante detalhado. Na gestão “Construindo a 

Excelência – 2006/2008” os projetos atuais de estímulo à cidadania foram atríbuídos 

à Secretaria de Articulação Institucional-SAI, a quem coube desenvolver o programa 

"Conhecendo o Tribunal de Contas do Mato Grosso",  o qual visa fortalecer a 

identidade institucional, mediante a responsabilização e a consciência cidadã. 

 

 A SAI está diretamente vinculada à presidência do Tribunal de Contas e surgiu 

com a criação do cargo de Secretário Especial de Articulação Institucional, instituído 

pela Lei nº 8.412 de 27 de dezembro de 2005.  
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 Até maio deste ano, ainda não havia uma norma formalizando a estruturação 

da Secretaria. Aguardava-se a definição da estrutura de outras unidades do Tribunal 

de Contas para consolidar e enviar num só projeto de lei para a Assembléia 

Legislativa. Contudo, no organograma interno do planejamento estratégico, a SAI já 

estava inserida, inclusive com metas, programas e projetos. Recentemente, foi 

editada a Resolução N° 14 de 02 de outubro de 2007, que prevê a existência da SAI 

na estrutura do Tribunal. A SAI é composta pela Secretária, por uma assessoria e 

por um assistente de articulação institucional.  

 
5.1.1 Programa Conhecendo o Novo Tribunal de Contas 

 
 

O atual presidente do Tribunal de Contas do Mato Grosso, conselheiro José 

Carlos Novelli, eleito em outubro de 2005, adotou como estratégia de gestão 

“Construindo a excelência”, com o objetivo de criar um “novo TCE”, no sentido de 

que a instituição atue como um instrumento de cidadania. Para o atual gestor da 

Instituição, a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos não cabe 

exclusivamente aos órgãos de controle. Para ele, “é preciso complementar essa 

ação com os controles interno e social”. 11 

 

O presidente do TCE acredita num círculo virtuoso que surge a partir de um 

aperfeiçoamento do controle externo, que evolui da auditoria de regularidade para a 

auditoria de resultados e de uma fiscalização a posteriori para um acompanhamento 

concomitante dos gastos públicos. Ademais, defende o  disciplinamento do controle 

interno dos gestores e o estímulo ao controle social, que resulte na melhor 

fiscalização dos gastos públicos. Consta, inclusive, do plano estratégico da 

instituição incentivar a administração pública gerencial, com programa que vise 

estimular a gestão com foco em resultados e assegure a participação do cliente-

cidadão na definição e avaliação dos planos traçados pelo gestor público. 

 

O programa “Conhecendo o Tribunal de Contas” busca a efetivação das 

políticas públicas, e propõe, nos limites de sua responsabilidade, fortalecer a 

imagem do Tribunal e sensibilizar o cidadão a desenvolver o senso de 

                                                 
11 entrevista com o conselheiro José Carlos Novelli na Revista da Gestão nº01/DEZ – A Construção de um Novo 
Tribunal. 
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responsabilidade em relação à coisa pública.  Para tanto, a SAI investe nas 

seguintes ações: 

 

5.1.2 Parcerias Institucionais  

 

Propõe-se a ampliação dos meios de controle externo e a interconectividade 

mediante parcerias com organismos que tenham objetos semelhantes e compatíveis 

com o TCE-MT, com  vistas à melhoria das políticas públicas e o fortalecimento da 

identidade do Tribunal.  

 

5.1.3 Rede de Informação Institucional   

 

Objetiva fortalecer a identidade institucional através da disseminação de 

informações relacionadas às decisões do Tribunal Pleno, do TCE-MT, transformada 

em notícia. O projeto objetiva criar uma rede institucional que permita a circulação 

eletrônica de dados, para que a sociedade possa acompanhar e intervir nas ações 

públicas. Entre os meses de novembro de 2006 a março de 2007, houve 47.146 

inclusões no sistema de dados. 
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FIGURA 10 - Fluxo de Envio de Dados Provenientes dos Canais de Comunicação 

 

As decisões tomadas nas sessões do Tribunal Pleno, em sessões ordinárias 

e extraordinárias são encaminhadas através da Rede Cidadã à sociedade, que 

podem se manifestar mediante consultas, as quais são encaminhadas à consultoria 

técnica, perante a Ouvidoria, enviando críticas ou sugestões pelo próprio e-mail do 

TCE, que seguem à Assessoria Especial de Comunicação ou direciona-se ao 

disque-denúncia; denúncia on-line por carta ou e-mail que são encaminhadas ao 

gabinete da presidência.  Em seguida, as respostas são enviadas à Coordenadoria 

de Tecnologia da Informação até o dia 5 do mês subseqüente, para divulgação. 

  
 5.1.4 Consciência Cidadã   

 

Por entender que cabe à sociedade parcela de responsabilidade pelo controle 

dos recursos públicos, o TCE-MT desenvolve atividades pedagógicas de 

sensibilização e estímulo à cidadania.  Nesse projeto estão inclusas três ações 

voltadas à divulgação do Tribunal: O primeiro refere-se a  eventos nos municípios 

pólos, cujo público-alvo é a sociedade civil organizada; o segundo, são palestras em 

DECISÕES DO  
TRIBUNAL PLENO 

Elaboração e envio de síntese das  
decisões em forma de notícia 

sociedade 

Consultas 
Consultoria técnica 

Ouvidoria E-mail do TCE critica 
e sugestões 

Disque-denúncia 
Denúncia on-line 

Carta e e-mail 
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outras instituições, ação ainda não realizada ou não divulgada à sociedade; e por 

fim, o "TCEstudantil", tal como o projeto "Escola de Cidadania", do Tribunal de 

Contas Pernambucano, destina-se a estudantes do ensino médio.  

 

Com os eventos realizados nos municípios, o Tribunal busca uma interação com 

a sociedade civil organizada para que compreendam a importância do controle 

externo e sensibilize-se em cooperar nesse acompanhamento do gasto público. As 

palestras destinadas aos representantes do Legislativo, de Conselhos e de demais 

entidades e organizações são conduzidas pelo supervisor do projeto, Conselheiro 

Antônio Joaquim.   

 

O projeto é recente. Teve início em 06 de dezembro de 2006 e já foram 

realizadas três palestras, até maio de 2007. Até o fim deste ano estão programados 

mais três eventos. O projeto  alcança toda uma região do Estado, no entanto, o 

município que apresenta melhores condições de infra-estrutura é o escolhido para 

sediar o evento. O material impresso entregue aos participantes chama atenção 

pelos títulos utilizados:“O novo TCE-MT abre a portas para o Cidadão”, “O Novo 

TCE-MT Quer a Sua Participação”, manifestando claramente o interesse do Tribunal 

de Contas do Mato Grosso na aproximação com a sociedade. 

 

A mensagem que o TCE-MT pretende transmitir aos participantes é a 

importância do cidadão em participar do processo democrático ao reconhecer seus 

direitos e exercer seus deveres, incluindo-se aí o de acompanhar o dispêndio do 

dinheiro público. Enquanto o governo tem o dever de prestar contas, a sociedade 

tem o dever de acompanhar o uso do recurso. Nesse sentido, o Tribunal age em prol 

da cidadania ao sensibilizar o cidadão para o exercício da sua parcela de 

responsabilidade pelo controle externo.        

 

Ao final, o que se espera dessa cooperação entre Tribunal e cidadão é a 

melhoria das políticas públicas, traduzidas em diminuição da corrupção, inclusão 

social; zelo pelo patrimônio público e qualidade nos serviços públicos, sobretudo 

educação, saúde e segurança, cuja ausência aflige o brasileiro. 
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 Para tornar efetivo o estímulo ao controle social promovido pelo TCE-MT, são 

desenvolvidos os projetos e ações a seguir elencados: 

  

 5.1.4.1. TCE – Estudantil 
 

O TCE Estudantil é de 2001 e foi incorporado pelo projeto “Consciência Cidadã”. 

Nessa ação, o objetivo é estimular e formar nos estudantes de ensino médio da rede 

pública e privada valores fundamentais para a afirmação do exercício da cidadania, 

procurando garantir o fortalecimento institucional, bem como proporcionar a 

continuidade educativa e a sedimentação da responsabilidade social. Esse projeto 

se desdobra em projetos correlatos, destinados a estudantes universitários ou visitas 

técnicas realizadas por outros órgãos. 

 

O projeto, que se constitui de realização de palestras pedagógicas e 

apresentação de vídeos institucionais, não é novo, funciona desde 2001, contudo 

ficou suspenso em 2005. Foi reimplementado como uma das ações estratégicas do 

projeto “Consciência Cidadã” e está atrelado à meta da gestão estratégica em elevar 

em 30% ao ano, até 2008, o nível de satisfação da sociedade mato-grossense em 

relação ao controle externo. 

 

ANO 2001 2002 2003 2004 2006* TOTAL 

Visitas 01 08 08 06 11 33 

Alunos 43 324 363 297 351 1378 
QUADRO 5: Resumo das Visitas 
 Fonte:  www.tce.mt.gov.br  *Dados atualizados em 14/01/2007  

   

Na programação do TCE Estudantil consta a apresentação cultural, com cantor 

e violão, palavra introdutória do Conselheiro Supervisor do Projeto e em seguida a 

palestra principal, que aborda alguns temas relacionados à Instituição, tais como:  “O 

que é o Tribunal de Contas?”, missão, negócio, visão, função, composição; “o que é 

Secretaria de Articulação Institucional do TCE-MT?” e “educação fiscal”. Em 

seguida, os estudantes visitam o plenário e as unidades gerenciais técnicas; fazem a 

vivência com psicóloga do TCE-MT; participam do coffee break e encerram a  

atividade com o recebimento de certificado. 
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Essa ação estratégica traz a comunidade estudantil para dentro do Tribunal de 

Contas e apresenta a razão da existência da Instituição no contexto político-social 

do Estado e do país. O projeto TCEstudantil é atestado pela própria comunidade 

beneficiária. 

 

Na visita, é proporcionado espaço para dinâmica e vivência que permite aos 

estudantes se manifestarem, expondo suas idéias e habilidades, formando um feed-

back que enriquece o projeto. Essa ação também contribui com o sistema 

educacional ao ampliar o conhecimento dos estudantes sobre a estrutura estatal e o 

sistema público. 

 

 
FIGURA 11 - Escola Estadual de Educacão Básica Deputado Goncalo Botelho de Campos/2006 
Fonte: TCE-MT, disponível em www.tce.mt.gov.br 

 
 

A ação está sob a coordenação de Cassyra Vuolo, Secretária de Articulação 

Institucional do TCE-MT com o apoio do Gabinete da Presidência, Escola de Contas, 

Assessoria Especial de Comunicação, entre outras unidades do TCE-MT. Não 

obstante ser de grande contribuição para os estudantes que participam da visita, o 

universo dos participantes do programa é muito pequeno.  É por isso que a SAI já 

vem reunindo esforços para ampliar essa ação, levando a informação até as 

escolas. 
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Ainda com o objetivo de estreitar o relacionamento 

com a sociedade, o TCE-MT criou em 2003, por 

ocasião do cinqüentenário da instituição, o gibi  

“Tribunal em Contas” como mais um canal 

democrático de comunicação e estímulo à 

participação e ao exercício da cidadania das futuras 

gerações. O gibi tem uma tiragem de cinco mil 

exemplares e já está na segunda edição.  

FIGURA  12 - Gibi “Tribunal em Contas”   
e o Desenho Animado Institucional 
Fonte:.SAI 

 

Ainda, numa visão moderna de comunicação, o Tribunal de Contas do Mato 

Grosso-TCE-MT lançou no dia 24 de maio de 2007 a versão animada do gibi 

Tribunal em Contas no Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá. O vídeo, que tem 

duração de 11 minutos, é mais um canal criativo para disseminação dos direitos e 

deveres do público jovem e um fomento para o controle social. O TCE-MT também 

pretende incluir nos projetos de estímulo à cidadania os gestores educacionais, 

importantes para a ampliação do projeto de sensibilização dos jovens sobre o tema 

cidadania e controle social.  

 

5.1.5 Outras Iniciativas de Aproximação com a Sociedade  
 

 
Portal da Transparência 
 

Para que a população acompanhe a gestão do Tribunal e para dar o exemplo de  

transparência na gestão da coisa pública, o próprio Tribunal de Contas do Mato 

Grosso divulgou na página da internet a relação das despesas realizadas, os 

contratos e convênios firmados, bem como disponibilizou o lotacionograma e 

organograma da entidade. São divulgados on-line os subsídios dos membros do 

Tribunal e a quantidade de cargos comissionados ocupados por parentes dos 

membros do TCE-MT. Todas as informações são atualizadas trimestralmente. O 

quadro 6 ilustra a distribuição dos cargos no âmbito interno do TCE-MT. 
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SERVIDORES Nº PERCENTUAL/TOTAL 

Estáveis 303 53,72% 

Efetivos 32 5,67% 

Estáveis ocupantes de cargo comissionado 53 9,40% 

Comissionados 157 27,85% 

Comissionados vagos 17 3,01% 

Não Estáveis 02 0,35% 

TOTAL 564 100% 

QUADRO 6 – Número de Servidores do Tribunal de Contas do Estado/MT 
Fonte: www.tce.mt.gov.br/portaltransparencia/site/ 

 

Segundo informação constante no site do TCE-MT, o número de servidores 

comissionados com relação de consangüinidade até terceiro grau é de 3,54% (três 

vírgula cinqüenta e quatro porcento), o que configura a prática de nepotismo. O 

Tribunal esclarece, no entanto, que o Conselho Nacional de Justiça, ao analisar o 

Pedido de Providências nº 248, requerido pela Federação Nacional das Entidades 

dos Servidores dos Tribunais de Contas – FENASTC, decidiu, em 11/04/2006, à 

unanimidade, que a sua Resolução nº 07/2005, que proibiu a prática do nepotismo 

no Poder Judiciário, não se aplica aos Tribunais de Contas, uma vez que estes não 

integram a estrutura daquele Poder.  

 
Código de Ética Dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso 
 

O Tribunal de Contas do Mato Grosso foi a terceira Corte de Contas estadual a 

adotar um instrumento norteador da conduta de seus integrantes. A criação do 

Código de Ética é, na verdade, resposta à recomendação da Associação dos 

Tribunais de Contas do Estado (Atricon), aprovada consensualmente em Plenário 

como proposta da gestão 2006-2008. O Código torna público aos jurisdicionados e a 

sociedade o compromisso ético assumido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. 

 

O Código de Ética do TCE-MT foi instituído pelas resoluções nºs 05/06 e 

06/06. O Regimento Interno do Tribunal de Mato Grosso reservou uma seção só 

para disciplinar a conduta dos servidores que trabalham diretamente com auditorias 

e inspeções. O Código de Ética, no entanto, foi inspirado na necessidade de serem 
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estruturadas, institucionalmente, as normas éticas que conduzirão todos servidores e 

membros do Tribunal de Contas pelo caminho da responsabilidade e transparência 

com o gasto público.  

 
Prêmio Rui Barbosa 

 

É interesse do Tribunal estimular os jurisdicionados a adotarem boas práticas 

de gestão com vistas ao alcance de resultados de excelência em políticas públicas. 

Para tanto, o TCE-MT, sob a responsabilidade da Escola Superior de Contas, 

estabeleceu em seu plano estratégico, a instituição do prêmio Rui Barbosa. A 

premiação tem como principais objetivos avaliar e recompensar os bons gestores, 

aferir a efetividade da gestão nas áreas da saúde, educação, renda, segurança e 

transporte; e, por fim, estimular o controle social das políticas públicas. 

 

TV Contas 

 

A TV Contas é mais um instrumento de estímulo à cidadania. Ela dispõe em 

vídeo, na página da internet, as transmissões das sessões deliberativas do Tribunal 

Pleno, com vistas a dar publicidade e maior transparências das decisões do 

Conselho. Além disso, em convênio com a TV Assembléia, o Tribunal de Contas 

divulga peças publicitárias, documentários e outros programas que sensibilize a 

sociedade a exercer uma fiscalização participativa. 

 

 Essa iniciativa permite ao cidadão o acompanhamento dos recursos por meio 

de informações relevantes e de fácil compreensão, com vistas ao fortalecimento da 

política de transparência e da consciência cidadã. 

 

5.2 Estímulo à Cidadania e os Stakeholders 

 

Para dar cumprimento ao plano de pesquisa, no início do mês de maio de 2007, 

foi realizada a pesquisa in loco no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, de 

onde foram coletados vários documentos e realizadas algumas entrevistas com os 

stakeholders. O propósito foi elucidar questões relacionadas à forma de condução 

dos projetos de sensibilização da sociedade para o controle social; e também 
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verificar a reação dos envolvidos nessas ações e, assim, compreender os impactos 

dessa nova atividade no âmbito do Tribunal do Mato Grosso.   

 

NOME FUNÇÃO 

Cassyra l. Vuolo Secretária Especial de Articulação Institucional 

Risodalva Beata de Castro Consultora técnica 
Ronaldo Ribeiro de Oliveira,  Auditor subsecretário de controle externo da 6ª 

Relatoria 
Antônio Joaquim Moraes R. 
Neto 

Conselheiro do TCE-MT 

Elaine Goise Boiring Bernado 
de Souza 

Beneficiária 

Laura Balbino Beneficiária 
João Soares da Costa Beneficiário 
Antonia Ledil Simões Coordenadora do Grupo de Projetos da Escola de 

Contas 
QUADRO 7 -  Relação de Entrevistados e Função Correspondente 
Fonte: Entrevistas realizadas no TCE-MT, no período de 09 a 11 de maio de 2006 
 

 

Procurou-se entrevistar pessoas que de alguma forma estão envolvidas com a 

promoção da cidadania no TCE-MT, tais como Cassyra Vuolo, responsável direta 

pela gestão dos projetos de controle social; o Conselheiro Antônio Joaquim Moraes 

R. Neto, representando a alta administração do Tribunal; Risodalva Beata de Castro 

e Antonia Ledil Simões, que contribuem com o operacional dos projetos; e os três 

beneficiários dos projetos, alunos do curso ciências contábeis e o coordenador do 

curso.  

 

5.2.1 Secretária da SAI-Secretaria de Articulação Institucional 

 

Ficou evidente que até 2000 o planejamento estratégico no TCE-MT não era 

prioridade. Foi na gestão do conselheiro Ubiratan Espinelli que o tribunal encetou o 

primeiro contato com “modernização”, construindo a visão, missão e valor da 

instituição. A gestão 2002-2003 reviu as estratégias e tentou traçar novas diretrizes 

com foco no ser humano e no conhecimento.  
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Nesse sentido e com o intuito de obter um diagnóstico da instituição, foi 

realizada em 2003 uma pesquisa de opinião pública12, da qual foram colhidas 

severas críticas, chamando de cosméticas as ações de melhoria implementadas 

pelo órgão. Por outro lado, a iniciativa gerou admiração da sociedade, inclusive da 

classe jornalística, pela coragem do órgão em se expor.  

 

Tudo isso serviu para que o TCE-MT incluísse a sociedade no alvo de seu 

planejamento estratégico e uma das metas a serem alcançadas era o aumento do 

nível de satisfação do cliente-usuário. Daí decorreram várias ações como o plano 

estratégico de comunicação, do qual surgiram vários canais dialógicos, tais como 

ouvidoria, denúncia on line, SAI-Secretaria de Articulação Institucional, etc...; e 

investimento na capacitação dos servidores em cursos de especialização em gestão 

pública, destinada a enfrentar o novo desafio.  Essas medidas reforçam a idéia de 

que esse tribunal empenha-se em desenvolver o modelo de gestão gerencial. 

 

 As ações de sensibilização da sociedade eram difusas e com isso havia 

rupturas em alguns projetos, a exemplo do TCEstudantil, o qual passou um período 

inativo. Posteriormente, todas as ações de estímulo à cidadania ficaram 

concentradas na Secretaria de Articulação Institucional. A institucionalização dessa 

prática foi um grande avanço, configurando uma garantia de um instrumento de 

sensibilização e conscientização da sociedade com fito ao exercício da cidadania, 

conforme declaração de Cassyra Vuolo: 

 

”...então, agora, o presidente que entrar, ele não pode 

inovar no planejamento estratégico, ele pode criar 

diretrizes, mas não pode sumir, dizer que não vai mais 

fazer cidadania, desconhecer a sociedade. Ele pode até 

não fortalecer, mas vai ter que usar o verbo manter. Ele 

não vai poder parar com as ações para o controle 

social...”. (Trecho de entrevista realizada em Cuiabá, em 

09/05/2007) 

 

                                                 
12 Não foi possível o acesso a essa pesquisa, no entanto a referência aos resultados foi recorrente nas mesmas. 
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O atual presidente do TCE, Conselheiro Carlos Novelli, ao assumir o cargo no 

fim de outubro de 2005, aderiu ao novo planejamento, inclusive já apresentando o 

plano estratégico de sua gestão 2006-2008 que contribuiria para o cumprimento da 

visão e metas já lançadas e que terão vigência até 2011.  

 

A Secretaria de Articulação tem procurado continuar desenvolvendo suas 

atividades no incremento dos projetos “parcerias institucionais”, “rede de informação 

institucional”, “consciência cidadã”, com o objetivo de promover a transparência e 

incentivar o controle social. No entanto, ainda não foram criados mecanismos de 

aferição da qualidade destes projetos, contudo a resposta positiva da comunidade, 

constatada pelo aumento das demandas na ouvidoria, dá indicativo de que estão 

cumprindo o seu papel.  

 

O trabalho com a sociedade envolve várias unidades do Tribunal, a exemplo, 

como visto anteriormente, do TCEstudantil, que precisa da cooperação do setor de 

transporte, expediente, plenário, gabinete da presidência, escola de contas, etc. 

Neste ano, os diretores das escolas também foram inseridos no projeto, com uma 

visita técnica ao Tribunal, antes de serem iniciadas as atividades com os estudantes. 

Essa iniciativa resultou da observação de que esses gestores precisavam conhecer 

o Tribunal de Contas, para se engajar e, motivados, envolver os estudantes no 

projeto.   

 

O desafio atual é ir até os estudantes com o projeto TCE Intinerante, o qual já 

está sendo planejado. Espera-se que as ações de estímulo à cidadania sejam 

apenas o início desse empreendimento e que haja novas demandas da sociedade 

para que o Tribunal, por meio da Escola de Contas, venha a fazer capacitações 

específicas e aprofunde o conhecimento sobre temas atinentes à fiscalização de 

recursos, e tudo isso resulte em melhoria das políticas públicas.  

 

5.2.2 Coordenadora da Escola de Contas  

 

A entrevista com a coordenadora de projetos, Antônia Ledil, visava verificar a 

participação da Escola de Contas do Mato Grosso nas ações do estímulo à 

cidadania idealizadas pelo Tribunal. A coordenadora elencou as diversas atividades 
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promovidas pela Escola, tais como a promoção do programa Provalor, voltado para 

a valorização do servidor e que inclui vários projetos. Dentre eles está a capacitação 

dos servidores, delineada a partir de uma matriz de capacitação com todos os 

setores e avaliando o conhecimento, as habilidades e as atitudes necessárias dos 

servidores em cada setor para então fazer a compilação de dados e a partir daí 

promoção do curso.  

 

Com relação aos eventos voltados para o estímulo à cidadania, a participação 

da Escola se dá com a certificação dos participantes das atividades de 

sensibilização promovidas pela Secretaria de Articulação Institucional. A capacitação 

dos cidadãos ocorrerá num segundo momento, quando a SAI encaminhará as 

demandas da sociedade à Escola para a realização dos cursos correspondentes. 

 

Para o cidadão, nós pretendemos fazer um evento à parte. A 

partir do momento que a Secretaria de Articulação Institucional 

nos elencar o que eles pretendem...em todos esses eventos 

há uma avaliação e nessa avaliação tem um espaço para 

colocar crítica, sugestão... vamos tabular isso aí pra já 

programarmos para o segundo semestre. Veremos a 

necessidade para podermos programar.  

(Trecho de entrevista realizada em Cuiabá, em 11/05/07) 
 

 

Os eventos voltados para o público externo, concentram-se nos jurisdicionados, 

com uma dedicação especial aos municípios do interior, visto que se constatou que 

as irregularidades cometidas por esses gestores ocorrem, em grande maioria, por 

desconhecimento. Assim, iniciou-se em 1996 um trabalho pedagógico com palestras 

de conteúdo técnico destinadas a esse público. As capacitações nestes casos 

acontecem em municípios pólos, que possuem infra-estrutura apropriada para 

receber os demais.  

 

Um dos objetivos da Escola é trabalhar pedagogicamente com 

esses administradores(...), porque a maioria das 

irregularidades não é proposital, é por falta de conhecimento. 
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Vamos lançar agora uma cartilha para esses 

administradores...todos os facilitadores ou multiplicadores são 

do Tribunal de Contas: conselheiros e auditores.  

(Trecho de entrevista realizada em Cuiabá, em 11/05/07) 

 
A Escola também exerce um cerimonial não-oficial, promovendo festividades 

em datas comemorativas, tais como dia das mães, natal, etc. Além disso, atua na 

supervisão das ações voltadas ao projeto qualidade de vida, que é realizado pela 

Coordenadoria de Apoio Humano, e proporciona aos servidores: dentistas, 

ambulatório medico, nutricionista, psicóloga, campanhas de vacinação, entre outros. 

Viabiliza também os projetos segurança do trabalho, com campanhas contra o 

tabagismo e formação de grupos para cuidados com a hipertensão e diabetes. 

Dispõe ainda de restaurante com alimentação subsidiada e transportes para os 

servidores. 

 

5.2.3 Auditores  

 

O contato com os auditores destinava-se à obtenção de respostas quanto ao 

engajamento do corpo técnico aos projetos de estímulo à cidadania. Dentre eles, 

foram selecionados os que já tinham alguma experiência em contato com o público, 

através de ministração de cursos ou palestras. Das entrevistas, percebe-se que a 

sensibilização da sociedade também interessa aos auditores, no entanto essa é uma 

tarefa nova, para a qual precisam também de treinamento. Já é comum a 

ministração de palestras para os jurisdicionados sobre temas técnicos, como 

auditoria previdenciária, Lei de Responsabilidade Fiscal, sistemas informatizados de 

controle, controle interno, etc. contudo, ainda não foi formatado algo semelhante 

para a sociedade. 

 

Na entrevista com os auditores, foi ressaltada a importância da participação da 

sociedade no controle dos gastos públicos, no entanto observou-se a necessidade 

de instruir o cidadão para que ele possa, efetivamente, exercer o seu papel na 

gestão da coisa pública: colaborando, ajudando, opinando, sobretudo cobrando 

tanto do TCE, quanto da administração que executa sua atividade. Esta é a opinião 

do auditor e instrutor da Escola de Contas do TCE-MT, Ronaldo Ribeiro: 
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Cidadania é a participação do cidadão. Com certeza nós 

precisamos ver que conceito de cidadania envolve 

necessariamente a participação do cidadão. Um cidadão 

que, primeiro tenha o conhecimento, tenha informação, e 

aí entra o papel do tribunal: ajudar, facilitar, despertar e 

levar informação...para aí o cidadão colaborar, opinar, dar 

idéia e ao mesmo tempo cobrar, tanto dos tribunais de 

contas, quanto da administração que executa  sua 

atividade. 

(Trecho de entrevista realizada em Cuiabá, em 09/05/07) 

 

Constatou-se também dessa entrevista que ainda há resistência à idéia do 

papel do Tribunal de Contas em conscientizar o cidadão, assim como há oposição 

às auditorias operacionais. O auditor reconhece que o sucesso dessas atividades 

depende de uma mudança de cultura do próprio administrado, mas principalmente 

da instituição, o que já vem ocorrendo no TCE-MT desde 2002.  

 

Esse trabalho com a sociedade civil é difícil e precisa de coragem, pois a 

própria instituição é exposta e sujeita às críticas. No entanto, esse é o caminho da 

democracia. Ele acredita que o trabalho em conjunto desenvolvido pela SAI, Escola 

de Contas e Consultoria Técnica pode ajudar, facilitar, despertar a sociedade, e, no 

futuro, formar parceiros na fiscalização.   

 

Risodalva, auditora e consultora técnica, reconhece que é missão do Tribunal 

investir no estímulo à cidadania, sobretudo ao constatar por meio de denúncias que 

chegam à Ouvidoria, o despreparo do cidadão ao fazer acusações mal formuladas e 

sem fundamentação: 

 

..., que não adianta só o controle externo, precisa também, e 

muito, do controle interno, que é o controle pela própria 

administração, e precisa também o controle pelo cidadão. E 

esse controle aí pelo cidadão, precisa de quê? Precisa que 

seja, então, estimulada a cidadania, porque o cidadão hoje 
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não está preparado para controlar. Nós temos aqui um serviço 

novo, que é o disque-denúncia, é recente, mas o cidadão 

ainda, pela forma como a gente vê  chegar as denúncias que 

estão chegando não está realmente preparado pra denunciar... 

(Trecho entrevista realizada em Cuiabá, em 09/05/2007)  

 

 A auditora, por fim, sugere que haja um estímulo à consciência cidadã já na 

vida escolar, com inserção de disciplina que trate do tema especificamente e prepare 

a criança e o jovem a serem atuantes na gestão pública. 

 

5.2.4 Beneficiários – Estudantes e Coordenador de Curso da UNIRONDON 

 

No dia 08 de maio, os alunos do curso de ciências contábeis da Faculdade 

Integrada Cândido Rondon fizeram visita técnica ao TCE-MT. Aproveitando a 

proximidade desse evento, foram realizadas, no dia 10 do mesmo mês, entrevistas 

com as estudantes Laura Balbino e Elaine Goise Boiring Bernado de Souza e 

também com o coordenador do curso de Ciências Contábeis, com o intuito de 

registrar deles a impressão quanto a essa atividade de aproximação do TCE-MT 

com a comunidade.  

 

Todos foram unânimes na aprovação da iniciativa do TCE, visto que desmistifica 

a visão de superioridade dessas instituições perante o público. A aluna Laura 

balbino apesar de saber que havia um órgão fiscalizador do dinheiro público, não 

reconhecia o TCE como tal, por desconhecer as competências e o funcionamento da 

entidade. Constatou que o cidadão que elegeu os governantes deve exigir as ações 

destes, e que, para tanto é necessário conhecer os instrumentos necessários para 

esse acompanhamento. 

 
A gente só pode exigir alguma coisa do governo, é, pedir 

alguma coisa, quando a gente tem o conhecimento de 

como é feito aquilo...o Tribunal de Contas é o mediador 

para passar as informações do governo para os cidadãos. 

(Trecho de entrevista realizada em Cuiabá, em 

10/05/2007)  
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Para Elaine, que já conhecia o Tribunal, a visão foi ampliada. A aluna 

imaginava que o órgão apenas verificava as contas dos governantes no final de 

mandato. Para ela, o evento foi muito útil também porque as atividades de controle 

exercidas pelo TCE têm relação com o curso de ciências contábeis. A palestra 

realizada inovou seu conhecimento a respeito do gasto público no que diz respeito à 

realização da despesa com serviços públicos essenciais:  

 

Hoje ocorre o quê? Tem eleição, nós votamos e daqui a 

dois, três meses não lembramos mais em quem votamos, 

não sabemos mais no que está sendo gasto o dinheiro, 

aquelas verbas destinadas pra saúde, educação, se 

realmente foi aplicada, né? (Trecho de entrevista 

realizada em Cuiabá, em 10/05/2007)  

 

Nessas declarações, fica evidente a insuficiência da accountability vertical, 

caracterizada pelo direito ao voto. As alunas elogiaram o projeto afirmando que o 

investimento no público jovem pode estimulá-los a participar de audiências públicas, 

visita às câmaras de vereadores, enfim, a exercer a cidadania. 

 

Percebeu-se do relato do coordenador da Unirondon, João Soares da Costa,  

o interesse em estreitar o relacionamento com as instituições públicas. Isso porque, 

mesmo que inconscientemente, o cidadão sabe cada vez mais que as instituições 

públicas são criadas a serviço da sociedade e tem mais a ver com eles do que 

aparentemente demonstram, ao manter-se distante do público. 

 

Com relação a esse programa de controle social que a 

professora Cassyra veio mostrar e que a gente viu e 

depois o nosso pessoal foi lá conhecer, acho que é uma 

idéia fantástica do Tribunal de Contas do Estado, porque 

a pessoa perde aquele medo... E a partir do momento que 

o tribunal leva as pessoas lá pra dentro pra conhecer, 

você perde aquele receio e fica mais à vontade pra fazer 

uma denúncia, futuramente, se for o caso. O importante é 

que essa idéia fosse levada pra outros órgãos, para que a 
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sociedade tivesse mais contatos com esses órgãos. 

(Trecho de entrevista realizada em Cuiabá, em 

10/05/2007)  

 

5.2.4.1 Conselheiro Antônio Joaquim  

 

A entrevista com o Cons. Antonio Joaquim, representante da alta 

administração do Tribunal, discerniu as ações do TCE-MT, distinguindo o estímulo 

ao controle social em duas fases, sendo a primeira de conscientização, 

sensibilização da comunidade para o seu dever de participar efetivamente do 

controle dos recursos públicos e um segundo momento, a capacitação propriamente 

dita, com orientação para o acompanhamento e mecanismos de controle.  

 

Primeiro você tem que fazer um trabalho muito mais de 

conscientização da cidadania, que não é necessariamente um 

trabalho técnico de capacitação. É um trabalho... é mais de 

conscientização de participação, para o cidadão ter 

consciência do seu dever de participar. 

(Trecho de entrevista realizada em Cuiabá, em 10/05/2007)  
 

 

Segundo o Conselheiro, essa segunda fase, a fase da capacitação, é uma 

complementação, na qual o papel da Escola de Contas é fundamental para formatar 

os cursos destinados aos conselhos escolares, associações de bairros, por exemplo. 
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6 ANÁLISE DOS ENCONTROS E DESENCONTROS EVIDENCIADOS NOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DE PERNAMBUCO E DE MATO GROSSO  

Modernamente, delineiam-se novas atribuições às Cortes de Contas 

brasileiras além daquelas estatuídas no art. 70 da Constituição Federal. O 

Conselheiro Helio Mileski do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul aponta dentre 

as atividades complementares atribuídas aos Tribunais de Contas, a função 

pedagógica, com vistas a capacitar os servidores para melhor exercer suas 

atribuições, possibilitando a redução da margem de falhas na condução da coisa 

pública. Contudo, o ciclo de aprendizagem se completa com a capacitação da 

sociedade para acompanhar a gestão e estimular a accountability. 

A seguir, elencam-se as características que distinguem os tribunais de contas 

do estado de Pernambuco e do Estado de Mato Grosso, no tocante às ações de 

estímulo e capacitação ao controle social. 

6.1 Os Distintos Papéis das Escolas de Contas 

 A escola, de uma forma geral, é a esfera na qual o conhecimento é 

sistematizado e difundido. Por essa lógica, acreditava-se, no início desta pesquisa, 

que no âmbito dos tribunais de contas o estímulo e a capacitação da sociedade se 

daria mediante as Escolas de Contas. No entanto, esse conceito foi logo desfeito 

quando se verificou que as ações de estímulo à cidadania no Tribunal de Mato 

Grosso se davam por outra instância, diversa da Escola. O TCE-MT atribuiu a tarefa 

de fortalecer a identidade institucional e a conscientização cidadã à Secretaria de 

Articulação Institucional, criada com exclusividade para esse objetivo estratégico. 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso motivado pela concepção de 

controle interno e externo com prioridade no princípio preventivo, criou a Escola 

Superior de Contas Conselheiro Oscar da Costa Ribeiro, pela Resolução nº 

4/2000/TCE-MT. No entanto, as atividades de capacitação no TCE-MT foram, 

inicialmente, levadas a cabo pelo instituto de Estudos, diretamente ligado à 

presidência do órgão, entre os anos de 1991 a 2002.  

A Escola de Contas do Mato Grosso conquista status de autarquia por meio 

da Lei nº 8.066, de 30 de dezembro de 2003, a qual lhe concedeu autonomia 



 88 

administrativa, financeira e pedagógica, com o objetivo de promover a 

profissionalização dos servidores. A lei previa ainda a competência para “oferecer e 

realizar treinamento aos conselhos de política de administração e remuneração de 

pessoal, de controle e acompanhamento do fundef, de saúde, de segurança pública 

e congêneres” (art. 3º). 

A Resolução nº 09/2004/TCE-MT reverteu a condição autárquica da Escola 

de Contas, trazendo-a para a estrutura organizacional do TCE-MT, tendo-a 

vinculado diretamente à vice-presidência do órgão. A mudança alterou os propósitos 

da Escola de Contas, atribuindo-lhe tarefas que não contemplava a capacitação de 

público externo. No exercício de 2006, apenas 20,93% do total de cursos destinados 

aos servidores foram promovidos pela Escola.  

EVENTO TOTAL DE CURSOS TOTAL DE BENEFICIADOS 

Cursos promovidos pela Escola 
Superior de Contas 

09 594 

Cursos promovidos por outras 
instituições dentro e fora do MT 

32 100 

Palestra Motivacional 01 540 

Total 43 1.234 

QUADRO 8 - Demonstrativo das Capacitações Realizadas em 2006 
Fonte: Escola Superior de Contas  

A gestão “Construindo a Excelência” a ser executada no período 2006 a 2008 

elenca, entre as estratégias da Escola Superior de Contas, as seguintes atribuições: 

�Elaborar Programa de capacitação para atendimento aos jurisdicionados do 

TCE/MT. 

�Instituir prêmio Rui Barbosa de “Excelência em Gestão”, destinado ao gestor 

público. 

�Implantar Sistema de Valorização e Reconhecimento do servidor – PRÓ-VALOR,    

   que se constitui em: 

• Elaborar e implantar plano de capacitação para qualificar, capacitar e 

aperfeiçoar os servidores do TCE. 
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• Promover dois cursos de pós-graduação em nível de especialização para 

Auditores e Técnicos Instrutivos e de Controle. 

 

• Implantar programa de Avaliação de Desempenho dos servidores. 

 

• Elaborar e implantar programa de qualidade de vida no trabalho. 

 

• Intensificar outras ações de valorização e reconhecimento do servidor 

(cerimonial). 

 

• Realizar palestras com Daniel Godri e Roberto Shinyashiki.  

 

• Formalizar convênio com a Escola do Legislativo 

 

Pernambuco:. A independência financeira e administrativa conferidas à Escola de 

Contas de Pernambuco permite-lhe expandir suas ações pedagógicas e atuar fora 

do cenário do Tribunal.  

EVENTO TOTAL DE CURSOS TOTAL DE BENEFICIADOS 

Cursos internos – destinados 
aos servidores do TCE-PE 

84 2660 

Cursos conveniados – 
parcerias com instituições 
públicas 

36 844 

Cursos abertos – para o público 

diversificado  

31 1041 

Total 151 4545 

QUADRO 9 - Relação de Quantidade de Cursos e Beneficiados por Eventos Realizados pela Escola 
de Contas – 2006 
Fonte: Gerência de Ensino da ECPBG  
 

O quadro demonstra a abrangência da Escola no contato com a sociedade, 

mediante as capacitações para o público externo. Ao capacitar os agentes públicos 

externos, a ECPBG leva consigo a identidade institucional do órgão a que é 

vinculada, sendo este mesmo o avalizador dos eventos que promove.  
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6.2 Das Semelhanças e Diferenças dos Projetos de Estímulo ao Controle Social 

 Não foi sem razão que o Tribunal de Contas do Mato Grosso foi selecionado 

para análise comparativa de seus projetos de controle social com os do Tribunal de 

Contas de Pernambuco. Há muitas semelhanças de suas ações no tocante ao 

estímulo à cidadania com o Tribunal Pernambucano. Destaque-se aqui dois casos 

de projetos assemelhados: TCEestudantil e Escola de Cidadania; Palestras nos 

municípios pólos e TECendo cidadania; promovidos, respectivamente pelo TCE-MT 

e TCE-PE. Vale comparar os projetos: TCE estudantil e  Escola de Cidadania. 

 TCEstudantil e  Escola de Cidadania 

 O planejamento estratégico, nas duas instituições, propõe construir uma 

gestão de excelência mediante arranjos criativos. Nesse sentido, a Secretaria de 

Articulação Instituicional-SAI, responsável pelo projeto TCEstudantil, superou a 

expectativa com a divulgação do desenho animado “TCE em Contas” nos cinemas 

de Cuiabá, cujo objetivo é estimular o público a conhecer as ações do Tribunal. O 

formato de desenho animado traduziu a linguagem formal do TCE para uma forma 

lúdica e objetiva para esclarecer o universo das ações de controle Externo. A 

iniciativa surpreendeu os participantes, os quais em resposta à entrevista realizada 

pela SAI, declararam: 

 

“a iniciativa é muito válida, né? Porque, no caso, tira 

aquela coisa de cotidiano, de coisa séria, de 

padronizado...” 

 

“eu achei válido, esse é o processo democrático que a 

gente ta precisando, né? É...e o interessante é que ta 

pegando o público jovem. O desenho atinge esta clientela 

de uma forma mais comunicativa, né? Mais fácil deles 

compreenderem...” 



 91 

“É uma forma mais acessível, né? Todos os níveis podem 

entender mais fácil. Também conscientiza a sociedade da 

forma de participar também da fiscalização."  

(trecho de entrevistas retiradas de CD – Case TCE-MT) 

 

Escola de Cidadania e o TCEstudantil: A operacionalização entre os projetos 

é distinta. Enquanto o TCE-MT traz os alunos à sede do órgão, o TCE-PE, através 

da Escola, vai até os beneficiários. Enquanto no Tribunal de Mato Grosso há um 

veículo exclusivo para o transporte dos estudantes até a sede, a Escola de Contas 

Pernambucana dispõe de apenas um veículo pequeno para contemplar todas as 

necessidades do órgão.  

Essa dificuldade no transporte dos adolescentes à sede da ECPBG, até certo 

ponto, contribuiu para que o projeto saísse das instalações da Escola de Contas e 

obtivesse um alcance significativo no número de beneficiários do projeto, atingindo 

inclusive as comunidades no interior do Estado. Em 2006, o projeto Escola de 

Cidadania atingiu 240 beneficiados na capital e 1.114 nos demais municípios do 

Estado.  No entanto, sabe-se que número é apenas um componente do êxito do 

projeto, importante também é que os participantes tenham despertado o interesse 

em acompanhar a gestão pública. 

Não obstante o quantitativo de beneficiários tenha seu significado, o resultado 

das ações da Escola de Cidadania deve resultar no aperfeiçoamento do controle 

externo, conforme a visão de Maria Auxiliadora Albuquerque, idealizadora do 

projeto. 

Chamar este cidadão para o Tribunal de Contas é o 

primeiro passo, mas o grande passo é que esse Tribunal 

que me chamou, ele me dê retorno. E aí é o grande 

fortalecimento do Tribunal, aprimorando para saber como 

detectar e evitar que o dinheiro público continue correndo 

neste rio caudaloso... só a efetividade da resposta do 

Tribunal de Contas vai validar a atuação da 
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responsabilidade social da Escola, senão será apenas 

publicitária.(Trecho de entrevista realizada em 

25/09/2007) 

 A participação nos conselhos gestores de políticas públicas tem sido criticada, 

devido à influência do governo sobre os representantes da sociedade. Bava (2006), 

sociólogo e coordenador executivo do Instituto Polis, com estudos voltados para a 

participação popular na gestão pública, em seu artigo “Participação para quê?”, 

declara impressionante o número de espaços de participação direta da cidadania: 

cerca de 27.000 Conselhos de Gestão de Políticas setoriais. No entanto, a falta de 

uma participação madura dos representantes populares produz incredibilidade dos 

canais de diálogo público. 

 E o homem livre – verdadeiramente – não é o que transfere ou 

permite a apropriação por outros dos encargos de suas decisões; 

mas o que exercita seu livre-arbítrio como essência da condição 

humana, seja no plano de sua vida individual, seja na sua vida em 

coletividade.  (VALLE, 2007, p. 30) 

 A falta de preparo dos gestores pode prejudicar a representação da sociedade 

na gestão da coisa pública. É cada vez maior a presença da sociedade civil na 

discussão e gestão dos problemas públicos. No entanto, não é mais aceito pela 

sociedade brasileira um desenvolvimento apenas no aspecto quantitativo 

(RUEDIGER; VICENTE, 2005). A qualificação dessa intervenção reforça a 

necessidade de capacitar o ator social, empoderando-o para o exercício da efetiva 

contribuição para a sociedade.  

 

Processos de Empoderamento 

Quanto aos processos de empoderamento, no tocante à contribuição dos  

dois Tribunais de Contas de amenizar a assimetria de informação mediante projetos 

de estímulo à cidadania, verifica-se que no Mato Grosso há uma predominância de 

argumentos à dimensão instrumental, ou seja, o trabalho de sensibilização deve 

resultar na conscientização  da responsabilidade no acompanhamento do uso de 

recursos públicos.  
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Em Pernambuco, é dada ênfase à importância de capacitar, instruindo o 

cidadão e ampliando sua capacidade de atuar em parceria com o Tribunal de 

Contas. A atuação do TCE-PE tem base, sobretudo, nas dimensões constitutivas, 

pelas quais “o empoderamento é objetivo da política e como parte integrante do 

desenvolvimento” (LUBAMBO, COÊLHO, 2005, p. 26.), como discutido no capítulo 2.  

Resta lembrar que as dimensões podem acontecer simultaneamente, visto 

não serem excludentes. A distinção é sutil, verificada, sobretudo, pelo conteúdo 

ministrado, pela produção do material didático das duas instituições e no 

direcionamento dos projetos dado pelos gestores dos órgãos: 

 

1. As cartilhas distribuídas pelo TCE-PE têm conteúdo informativo 

técnico simplificado, enquanto o TCE-MT promove a melhoria da  

imagem institucional, que constitui a missão da Secretaria criada 

para gerir os programas e projetos de estímulo à cidadania13.  

 

2. Os trechos das entrevistas com os representantes dos dois órgãos, 

sintetizam a visão da alta administração das instituições em relação 

às ações de estímulo e capacitação da sociedede : 

“Um dos pontos fundamentais para a cidadania é o poder da 

informação... Fica muito claro que, quanto mais cidadãos exercem 

sua cidadania, mais o Tribunal de Contas do Estado terá eficiência e 

eficácia no seu trabalho. Ele não pode isolar-se da sociedade. Ele 

tem que buscar a sociedade como parceiro e isso é um papel 

fundamental da Escola de Contas, que é o braço para fazê-lo”. 

(Cons. Teresa Duere, Diretora da Escola de Contas Publicas Prof. 

Barreto Guimarães, em 08/11/2007)  

                                                 
13 Missão da SAI-Secretaria de Articulação institucional: Garantir a articulação institucional mediante 
mecanismos estratégicos e legais que possibilitem a interinstitucionalidade e a consciência 
cidadã, contribuindo para a excelência das políticas públicas e o fortalecimento da identidade 
institucional do TCE-MT 
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 “É um trabalho, é mais de conscientização, de participação, para o 

cidadão ter consciência do seu dever de participar” (Cons. Antônio 

Joaquim, coordenador do projeto “consciência cidadã do TCE-MT, 

em 10/05/2007). 

 Por fim, vale destacar que o ponto comum entre as duas instituições é a 

proposta de fortalecimento da complementaridade da educação ao estimular a 

sociedade para o controle social. Corrobora com este entendimento o Conselheiro 

Hélio Mileski, do Rio Grande do Sul, quando afirma que a função pedagógica tem 

objetivo de dar maior viabilização ao controle formal (MILESKI, 2003).  

 

 Ademais, esses tribunais têm o privilégio de possuir um corpo de servidores 

com formação eclética: direito, contábeis, economia, administração, engenharia, 

medicina, que pode ser aproveitado para aperfeiçoar os jurisdicionados e a 

sociedade (MILESKI, 2003). Para os primeiros, espera-se que pela capacitação seja 

reduzida a margem de falhas formais e o serviço ao cidadão se aperfeiçoe. Para os 

últimos, a expectativa é que tenha a capacidade de acompanhar as contas dos 

gestores e com isso, venha a ter possibilidade de influir no processo de formulação e 

acompanhamento de políticas públicas. 

 

 Ambas instituições, ao abrir canais de comunicação com a sociedade, 

principalmente por meio das ouvidorias, atendem à orientação constante da 

proposta de gestão gerencial, a qual incentiva a eficiência do serviço público em 

favor da sociedade. É inegável que esta orientação trouxe aperfeiçoamento na 

prestação de serviços públicos. O próprio TCE-MT editou a carta dos serviços 

disponíveis no órgão, à disposição da comunidade e jurisdicionado.  

 

 No entanto, se há interesse dos tribunais de contas em formar parceiros para o 

controle externo, há mais a fazer além de abrir canais de comunicação. É necessário 

promover a própria comunicação. Inicialmente, estimulando o cidadão a conhecer e 

se aproximar do órgão de controle, e assim promover o interesse na cooperação 

com o tribunal. Depois, é imprescindível que disponibilize conhecimento para que 

haja qualidade na participação do ator social.  
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 Por fim, verifica-se que a simples adoção do modelo gerencial não é suficiente 

para atender os interesses do cidadão, pois mais que cliente do estado, ele é 

proprietário e nesta condição pode influir em seu “negócio”; por outro lado, a 

vertente societal não apresenta uma proposta consolidada. Assim, para formar 

parceiros na fiscalização, faz-se mister unir aspectos agregadores de ambas 

vertentes, para que pelo empoderamento, mediante a capacitação resulte em efetiva 

participação da sociedade.   

 



 96 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Numa sociedade democrática é permitido ao cidadão conhecer e participar do 

destino dos recursos públicos arrecadados, bem como sobre a forma de sua 

aplicação. A pesquisa ratifica a idéia de que os dois tribunais de contas estão 

caminhando na rota do fortalecimento da democracia. Ao capacitar o cidadão, o TCE 

pode construir uma parceria com a sociedade no controle externo. No entanto, 

ressalte-se que ainda há muito trabalho a fazer para que este objetivo seja 

aperfeiçoado. 

  

 A formação concreta de parceria com o cidadão para o exercício do controle 

externo enfrenta no Tribunal de Contas de Pernambuco, entre outros, três problemas 

básicos: 

 

1. Desconhecimento da população sobre a existência e competência dos 

Tribunais de Contas; 

 

2. Ausência de uma organização da estrutura interna, que reclama maior 

atuação conjunta entre os segmentos responsáveis pela interação com a 

sociedade; 

 

3. Baixa valorização das ações de estímulo à cidadania no âmbito dos tribunais 

de Contas estaduais do país 

 

 Não obstante, o Tribunal de Contas de Pernambuco haja empreendido projetos 

voltados ao estímulo do controle social, resta-lhe enfrentar e melhor sistematizar tais 

ações. Diante desse quadro, e considerando que o mestrado profissional visa além 

da produção do conhecimento a construção de propostas para a contribuição da 

gestão pública, elencam-se abaixo algumas proposições que podem colaborar para 

a superação das dificuldades enfrentadas pelo TCE-PE na formação de parceria 

com a sociedade: 
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1. Desconhecimento da população sobre a existência e competência dos 

Tribunais de Contas 

 

1.1. Formação de uma rede institucional com entidades da administração pública 

local preocupadas com ações de aproximação da sociedade, para elaboração 

de projetos que visem o reconhecimento destas instituições; 

 

1.2. Projeto alternativo de “Escola de Cidadania” que capacite os professores, 

estimulando-os a disseminar o conteúdo da palestra para os alunos; 

 

1.3. Inclusão na grade curricular das escolas, principalmente nas disciplinas de 

sociologia e filosofia, as reflexões dos conteúdos constantes do projeto 

“Escola de Cidadania”; 

 

1.4. Contratação de consultoria para elaboração de projetos criativos que facilitem 

a aproximação da sociedade, com vistas a atenuar a imagem de órgão formal 

e distante dos interesses sociais. São exemplos dessas iniciativas: a LRF em 

forma de cordel, desenvolvido pela Escola de Contas e o desenho animado, 

elaborado pela SAI-MT. 

 

2. Ausência de uma organização da estrutura interna, que reclama maior 

atuação conjunta entre os segmentos responsáveis pela interação com a 

sociedade; 

 

2.1. Elaboração de planejamento estratégico específico para a Escola de Contas; 

 

2.2. Motivação dos servidores e discussão interna entre os segmentos da Casa 

sobre a importância das ações de estímulo à cidadania para o Tribunal; 

 

2.3. Investimento em ações conjuntas entre a Ouvidoria, Escola de Contas e 

Núcleo de Comunicação do Tribunal de Contas; 

 

3. Baixa valorização das ações de estímulo à cidadania no âmbito dos 

tribunais de Contas estaduais do país 
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3.1. Disseminação da experiência de ações pedagógicas junto à sociedade entre 

os Tribunais de Contas do país, com apoio de entidades e associações de 

interesse dos órgãos de controle, a exemplo da Atricon-Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil; Associação Civil de Estudos dos 

Tribunais de Contas (Instituto Rui Barbosa); Instituto Serzedello Corrêa, do 

TCU-Tribunal de Contas da União;  

3.2. Preparação de palestra sobre auditoria, a ser realizada em visitas técnicas 

destinada aos universitários  

 

 Conforme destacado nesta pesquisa, a parceria com a sociedade ganha 

importância para os órgãos de controle, mas essa proposta requer que as 

instituições discutam os rumos da gestão pública contemporânea e a atuação efetiva 

para a formação do parceiro na fiscalização. Diante disso, este trabalho traz a 

proposição de que o TCE-PE torne as ações de estímulo à cidadania algo rotineiro e 

permanente na instituição e seja o provocador do debate sobre a importância do 

controle social entre os tribunais de contas. 

 

 Ademais, no VI Fórum Brasileiro Sobre a Reforma do Estado, realizado em 

outubro de 2007, foi possível observar a tendência da gestão pública em reiterar a 

proposta para um controle de resultados, ou seja, com a justificativa de que precisa 

atender às demandas da sociedade com eficiência, necessita-se de controles 

formais mais flexíveis. Além disso, as várias Propostas de Emendas à Constituição 

Federal (PEC), que tratam desde a alteração da estrutura dos Tribunais de Contas 

até sua total extinção, somam razões para que o Tribunal fortaleça a rede com a 

sociedade e outras instituições14. 

  

 Diante desse cenário, propõe-se, ainda, a promoção de convênio entre a 

Escola de Contas e instituição para a promoção de curso de pós-graduação em 

auditoria voltada para resultados, com foco em área específica do governo, 

desenvolvendo uma metodologia própria, com o objetivo de buscar mecanismos 

para compensar a flexibilização do modelo gerencial de gestão pública e possibilite a 

                                                 
14 PEC – 75/2007:  Estabelece a estruturação dos Tribunais de Contas; PEC – 193/2000: Extingue o Tribunal de 
Contas da União e os demais Tribunais de Contas;  
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permeabilização efetiva do cidadão. Apesar dessa proposição não influir diretamente 

nas ações de estímulo à cidadania, procura contemporizar a fiscalização do Tribunal 

com os modelos de gestão contemporâneos.  

   

 A intervenção do ator político será tão mais eficaz com o empoderamento 

mediante a capacitação, a qual poderá alargar e qualificar a participação dos 

cidadãos nos espaços de diálogo público, como em audiências públicas e nos 

conselhos gestores de política pública. Pode, ainda capacitá-los a manifestar-se 

perante o Ministério Público para apuração de irregularidades contra o patrimônio 

público e utilizar a ouvidoria com mais clareza das informações com vistas a que as 

denúncias possam ser apuradas e haja resultados concretos na “saúde política” da 

nossa sociedade.  

 

 Reconhece-se que a formação de parceiros na fiscalização dos recursos 

acontece em longo prazo e exige adequação da cultura institucional para essa 

tarefa. Diante do quadro de apatia e descrença da população perante a dilapidação 

do patrimônio público, acredita-se que vale a pena continuar e procurar novas 

formas para qualificar a atividade de estimular o cidadão a exercer sua cidadania. 

Espera-se com a capacitação da sociedade, além de gerar cidadãos conscientes de 

seu papel, formar homens éticos. 
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APÊNDICE A –  

 

Publicações trazidas da visita a Mato Grosso 

 
1. Mato Grosso. Tribunal de Contas do Estado - Plano Estratégico, 2006-

2008: Construindo a excelência/Tribunal de Contas do Estado. Cuiabá, 
MT: Central de Texto, 2006. 

 
2. CAMPOS. Júlio José de. Parecer Prévio sobre as Contas do Governo 

do Estado de Mato Grosso – 2005/ Júlio José Campo. Cuiabá, MT: 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 2006; 

 
 
3. Livreto: “O Novo TCE-MT Abre as Portas para o Cidadão – Conheça o 

Órgão que Fiscaliza a Administração Pública em Mato Grosso”. 
4.  Carta de Serviços ao Cidadão. 
 
5. Impressão de slides da palestra “Consciência cidadã – Conselheiro 

Antônio Joaquim”. 
 

6. Código de Ética dos Membros e servidores do TCE-MT 
 

7. Pasta do Programa “Conhecendo o TCE – 2006-2008 – Construindo a 
Cidadania”, contendo folder informativo das ações do TCE-MT, caneta 
personalizada do Tribunal. 

 
8. Gibi: “Tribunal em Contas” – O Gibi do TCE-MT – 2ª edição. 

 
9. Fragmento do “Projeto Consciência Cidadã” – Supervisão Cons. 

Antônio Joaquim Moraes R Neto. 
 

10. Revista do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (Revista da 
Gestão nº 01/Dez. 2006 – A Construção de um Novo Tribunal. Gráfica 
Genus. Coordenação. José Roberto Amador. 

 
11. DVD: Canais de Comunicação entre o Cidadão e o TCE-MT 

 
12. DVD: Teaser do Desenho Animado do Gibi “Tribunal em Contas”. 

 
13. DVD: Case do desenho animado em cinemas de Cuiabá. 

 
14. DVD: Programa “Conhecendo o Tribunal de Contas  - pólo SINOP em 

11/04/2007. 
 

15. Pasta do projeto TCE estudantil, contendo caneta esferográfica, gibi 
“Tribunal em Contas”; texto em 2 páginas: relação das unidades 
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visitadas pelos estudantes, e uma ficha para informações sobre 
nome. Escola e endereço dos alunos. 

 
 
Material trazido da União Educacional Cândido Rondon (continuação) 

 
 

16.  DVD: Revista de Turismo Matogrossense 
 
17.  Revista Jurídica da Unirondon nº 05 – 2003/01 

 
18. Folder “Unirondon – seu projeto de futuro”. 

 
19. Folder “Mestrado em Controladoria e Contabilidade” 

 
20.  Mapa Turístico, Cultural da Cidade de Cuiabá – MT. 
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APÊNDICE B –  

 
Entrevistas no Mato Grosso 

 
 
 
 

• Cassyra l. Vuolo – Secretária Especial de articulação institucional. 
      (09/05/07) 
 
• Ronaldo Ribeiro de Oliveira - Auditor subscretário de controle externo da 

6ª Relatoria 
(09/05/07) 

 
• João Soares da Costa – Coordenador do curso de ciências contábeis da 

Faculdade Integrada cândido Rondon –Unirondon. 
(10/05/07) 

 
• Antônio Joaquim Moraes R. Neto – Conselheiro do TCE-MT. 

(10/05/07) 
 

• Elaine Goise Boiring Bernado de Souza – Primeiro semestre de ciências 
contábeis. 
(10/05/07) 
 

• Laura Balbino – Segundo semestre de ciências contábeis. 
(10/05/07) 
 

• Antonia Ledil Simões – Coordenadora do Grupo de Projetos (informal). 
(11/05/07) 
 

• Risodalva beata de Castro – Consultora técnica. 
(09/05/07) 
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APÊNDICE C 

 
Entrevistas no TCE Pernambucano 

 
 
 
 

• Maria Auxiliadora Albuquerque – Coordenadora Geral da Escola de 
Contas no período de 2004 a 2005.  
(25/09/07) 

 
• José de Albuquerque Lapa – Auditor e coordenador do projeto “Escola de 

Cidadania”  
(22/10/07) 

 
• Severino Otávio – Conselheiro do TCE-PE e idealizador da Escola de 

Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães  
(25/10/2007) 

 
• Marconi Muzzio – Coordenador Geral da Escola de Contas, gestão 

2006/2007. 
(29/10/07) 

 
• Maria Teresa Duere – Conselheira do TCE – PE e Diretora da escola de 

Contas 2006/2007 
(08/11/2007) 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - CONSELHEIRO SEVERINO OTÁVIO, 

IDEALIZADOR DA ESCOLA DE CONTAS 

 
 
 
1 A ECPBG foi criada na gestão. qual o propósito para a criação da escola? 

 

2. O que os projetos de estímulo à cidadania executados pela ecpbg representam 

para o tribunal? 

 

3. Acredita que os projetos do tribunal podem empoderar o cidadão, tornando-se 

parceiro do tce no controle externo? 

 

4. Qual a sua sugestão para aperfeiçoar os projetos de estímulo ao controle 

social? 
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APÊNDICE E 

 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO ATUAL COORDENADOR DA 

ECPBG – MARCONI MUZZIO. 

 
 
 
1. Ao ser convidado para a coordenação da Escola idealizou alguma estratégia de 

ação para o estímulo ao controle social?  

 

2. Acredita que os projetos de estímulo ao exercício de cidadania pode empoderar 

o cidadão para exercer o controle social?  

 

3. Quais os pontos de destaques nestes projetos e o que precisaria melhorar? 

 

4. Que marca quer deixar na sua gestão?  

 

127 
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APÊNDICE F 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO À COORDENADORA DA ECPBG (2004 

E 2005) E IDEALIZADORA DO PROJETO ESCOLA DE CIDADANIA 

 
 
 
Ao ser convidado para a coordenação da Escola idealizou alguma estratégia de 

ação? Quais?  

 

Como surgiu a idéia do projeto “Escola de Cidadania”? (pergunta apenas para Mº 

Auxiliadora Albuquerque, idealizadora do projeto) 

 

A Escola coopera para que a missão em “desempenhar o papel constitucional de 

fiscalizar, controlar e orientar a aplicação dos recursos públicos, estimulando o 

exercício da cidadania” do Tribunal se fortaleça? 

 

Conceder ao cidadão conhecimento acerca da importância do TCE para a 

sociedade e algumas noções sobre despesa pública, Acredita que a escola 

caminha na formação de parceiros do Tribunal de Contas na fiscalização do gasto 

público?  

 

A estrutura organizacional da Escola de Contas está apropriada para um 

incremento nas ações voltadas ao estímulo à cidadania?  
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APÊNDICE G 

 
ROTEIRO ENTREVISTA APLICADO AO COORDENADOR DO 
PROJETO ESCOLA DE CIDADANIA 
 
 
 
1 o que há de essencial no projeto escola de cidadania? 

 

3. o que se esperava e qual o resultado obtido até hoje? 

 

2. o que poderia melhorar? 
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APÊNDICE H  

 
 

ROTEIRO ENTREVISTA  
COORDENADORA DA ESCOLA DO TCE-MT 

 
Nome: 
Cargo/função: 
 
Como a Escola de Contas se insere no âmbito do TCE-MT: 

1. Qual o contexto para criação da Escola?  

2. Há quanto tempo foi criada? 

3. Que instrumento fundamentou sua criação? 

4. Como é a composição da escola: gestores, servidores, instrutores? 

5. Qual o público-alvo? 

6. Como se dá a gestão administrativa e financeira da Escola de Contas? 

 
Em sua opinião, qual a importância de aproximar o cidadão do Tribunal de 
Contas? 
 
Que valor você atribui à capacitação/sensibilização da sociedade no tocante 
gestão de recursos públicos? 
 
A quem caberia essa atribuição? 
 
Caberia também ao Tribunal de Contas essa função?  
 
Acredita que o cidadão possa efetivamente fiscalizar os recursos públicos de 
alguma forma?  
 
Qual a importância da Escola de Contas nos projetos de estímulo à cidadania? 
 
Qual o conceito de cidadania no Tribunal de Contas que se pode sintetizar? 
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APÊNDICE I 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
COORDENADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 
Nome: 
Cargo/função: 
 
Quando e em que circunstâncias o Tribunal despertou para investir nos projetos 
de estímulo à cidadania? 
 
Quais os projetos que se enquadram no objetivo do Tribunal em fortalecer o 
exercício de cidadania? 
 
Qual o conteúdo das palestras realizadas nos municípios? Qual o público-alvo das 
palestras? 
 
Acredita que o cidadão possa efetivamente fiscalizar os recursos públicos de 
alguma forma?  
 
A publicidade dos projetos de estímulo se dá de que forma? Como é realizada a 
seleção do público-alvo: classe social, idades, escolaridade? 
 
Qual a importância da Escola de Contas nos projetos de estímulo à cidadania? 
 
Qual o conceito de cidadania no Tribunal de Contas que se pode sintetizar? 
 
Considerando os níveis de institucionalização na tabela anexa, onde enquadraria 
os projetos do TCE-MT? 
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APÊNDICE J 

 
 

ROTEIRO ENTREVISTA  
GERENTE DE PROJETOS 

Nome: 
Cargo/função: 
 
Quais os projetos existentes no TCE-MT que se destaca no estímulo ao controle 
social? 
 
Qual a repercussão dos projetos de estímulo à cidadania na Escola de Contas? 
 
Quantas pessoas são atendidas em cada projeto? 
 
Como se dá a publicidade dos projetos e a seleção do público-alvo? 
 
Quais são os principais gastos dos projetos? 
 
Qual o retorno que percebe dos participantes? 
 
Qual a importância da Escola de Contas nos projetos de estímulo à cidadania? 
Qual o nível de participação da Escola nestes eventos? 
 
Qual o conceito de cidadania no Tribunal de Contas do Mato Grosso? 
 
O que deveria melhorar? 
 
Sugestão. 
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APÊNDICE K 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA  

INSTRUTORES 
 
 
Nome: 
Cargo/função: 
 
 
 
Quais os cursos/disciplinas que ministra pela Escola de Contas? 
 
Qual o seu conceito de cidadania no âmbito do Tribunal de Contas? 
 
Qual a importância da Escola de Contas nos projetos de estímulo à cidadania? Em 
que nível deve ser a participação da escola nestes eventos? 
 
Gostaria de participar, como palestrante, de evento para sensibilização dos 
cidadãos para o controle social? 
 
Sugestão. 
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APÊNDICE L 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
PERGUNTAS A SEREM DIRIGIDAS AOS ESTUDANTES 
BENEFICIÁRIOS DO TCESTUDANTIL EM MATO GROSSO 
 

 

3) Acha importante ficar informado sobre o que o governo faz com o dinheiro do 

povo?  

  

4) Acha que é tarefa do cidadão fiscalizar as despesas dos governantes?  

 

5) Você acha que este projeto ajuda o cidadão a fiscalizar o gasto público? 
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ANEXO A 

 
RESOLUÇÃO Nº 14, DE 02/10/2007. 

 
“Institui o Regimento Interno do Tribunal de Contas, 
nos termos da Lei Complementar nº 269, de 29 de 
janeiro de 2007 – Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso”. 

 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO 
 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Art. 1º. O Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional de controle externo, 
integrado por 07 (sete) Conselheiros, com sede na Capital do Estado e jurisdição 
em todo o território do Estado de Mato Grosso, tem sua competência definida nas 
Constituições Federal e Estadual e na Lei Complementar nº 269/2007, possuindo 
a seguinte estrutura organizacional básica: 
 
I. Tribunal Pleno; 
II. Presidência; 
III. Vice-Presidência; 
IV. Corregedoria-Geral; 
V. Conselheiros; 
VI. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas; 
VII. Auditores Substitutos de Conselheiros; 
VIII. Área Técnica Programática; 
IX. Área de Gestão; 
X. Ouvidoria. 
 
Parágrafo único. São considerados membros do Tribunal de Contas do Estado e 
Mato Grosso os seus Conselheiros. 
 
(...) 
 
DA ÁREA TÉCNICA PROGRAMÁTICA 
 
Art. 109. Integram a área Técnica Programática: 
I. As Secretarias de Controle Externo das Relatorias; 
II. A Consultoria Técnica; 
III. A Coordenadoria de Controle de Obras e Serviços de Engenharia; 
IV. A Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal. 
 
Art. 110. Compete à Secretaria de Controle Externo da respectiva relatoria, além e 
outras atribuições, a critério do Conselheiro relator, instruir e informar os rocessos 
referentes a: 
I. Contas anuais e balancetes mensais; 
II. Tomada de Contas; 
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III. Peças de planejamento; 
IV. Relatórios resumidos de execução orçamentária, de gestão fiscal e de 
Incentivos Fiscais; 
V. Denúncias ou representações de qualquer natureza; 
VI. Recursos; 
VII. Julgamento das contas do Poder Executivo pelo Legislativo; 
VIII. Declaração de bens. 
 
Art. 111. Compete à Consultoria Técnica do Tribunal de Contas instruir e emitir 
parecer em todos os processos de consulta, e nos incidentes processuais quando 
requerido pelo Conselheiro relator, além de outras, e ainda: 
I . Avaliar o desempenho da administração pública estadual e municipal; 
II . Emitir parecer em processos de consulta; 
III . Emitir nota técnica sempre que solicitada; 
IV . Prestar apoio técnico necessário; 
V . Gerenciar e avaliar o planejamento e execução dos sistemas técnicos 
informatizados; 
VI . Padronizar a formalização dos instrumentos de controle externo; 
VII . Propor normas técnicas; 
VIII . Prestar orientação técnica aos jurisdicionados; 
IX . Realizar estudos técnicos; 
X . Elaborar e consolidar matérias técnicas para a divulgação pela unidade de 
comunicação; 
XI . Consolidar informações técnicas e os prejulgados de consultas. 
 
Art. 112. Compete à Coordenadoria de Controle de Obras e Serviços de 
Engenharia, dentre outras atribuições: 
I. Elaborar anualmente plano de auditoria em programas e projetos de sua 
competência para aprovação do Conselheiro relator; 
II. Planejar, coordenar e executar auditorias e inspeções em obras públicas do 
Estado e dos Municípios; 
III. Emitir informações e pareceres técnicos nas matérias de sua competência; 
IV. Acompanhar através da publicação em órgãos de imprensa oficial, os atos 
referentes a editais, dispensa ou inexigibilidade de licitação relacionados à obras e 
serviços de engenharia; 
V. Manter sistemática apropriada para atualização e gerenciamento do sistema de 
controle de obras públicas realizadas pelo Estado e Municípios; 
VI. Desenvolver métodos, técnicas e padrões de auditoria e inspeção de obras 
públicas e serviços de engenharia; 
VII. Planejar, coordenar, acompanhar e fiscalizar obras e serviços de engenharia e 
a manutenção nas instalações do Tribunal; 
VIII. Prestar apoio às unidades técnicas em atividades de sua área de atuação, 
mediante requisição do Conselheiro relator. 
 
COORDENADORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL 
 
Art. 113. Compete à Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal, dentre outras 
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atribuições, analisar e instruir os processos e questões relativas à: 
I. Concursos públicos; 
II. Admissão de pessoal; 
III. Benefícios previdenciários. 
 
DA ÁREA DE GESTÃO 
 
Art. 114. Integram a área de Gestão: 
I. A Secretaria de Gestão; 
II. A Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 
 
Art. 115. Compete à Secretaria de Gestão, dentre outras atribuições: 
I . Viabilizar e supervisionar a administração de pessoas, materiais, patrimônio e 
serviços; 
II . Viabilizar a política de comunicação institucional; 
III . Viabilizar e supervisionar os serviços de expediente e de cerimonial; 
IV . Garantir a equidade do número de técnicos nas Secretarias de Controle 
externo de cada relatoria; 
V . Viabilizar recursos financeiros necessários à participação de servidores do 
Tribunal de Contas em cursos e/ou eventos de formação e capacitação 
autorizados pela Escola Superior de Contas; 
VI . Formalizar, acompanhar e supervisionar os processos de aquisição de bens e 
serviços pelo Tribunal; 
VII . Propor convênios e ajustes; 
VIII . Validar o orçamento na área de gestão. 
 
Art. 116. Compete à Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade, dentre outras atribuições: 
I. Coordenar e consolidar o orçamento fiscal e de seguridade social; 
II. Elaborar o planejamento financeiro; 
III. Empenhar, liquidar e pagar as despesas. 
 
DA OUVIDORIA 
 
Art. 117. Compete à Ouvidoria: 
I . Implementar a política da unidade; 
II . Receber reclamações externas e dar-lhes o encaminhamento devido. 
 
DO COMITÊ TÉCNICO 
 
Art. 118. Compete ao Comitê Técnico examinar, de ofício ou por provocação de 
quaisquer de seus integrantes ou dos membros do Tribunal de Contas, questões 
estritamente técnicas relacionadas ao controle externo, cumprindo-lhe harmonizar 
o entendimento sobre a matéria, vedada a manifestação sobre questões 
meramente administrativas. 
 
Art. 119. O Comitê Técnico será constituído pelos titulares: 
I . De cada uma das seis Secretarias de Controle Externo das Relatorias, na 
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condição de representantes dos respectivos Conselheiros; 
II . Da Consultoria Técnica; 
III . Da Secretaria de Gestão; 
IV . Da Secretaria Geral do Tribunal Pleno; 
V . Da Procuradoria Consultiva; 
VI . Da Secretaria Especial de Articulação Institucional. 
§ 1º. O Presidente do Tribunal designará o seu representante junto ao Comitê 
Técnico. 
§ 2º. A secretaria executiva dos trabalhos do Comitê Técnico ficará a cargo do 
titular da unidade de planejamento e modernização do Tribunal de Contas, 
devendo ser lavrada ata a ser assinada por todos os presentes. 
 
Art. 120. Nas reuniões do Comitê exige-se a presença de pelo menos 2/3 (dois 
terços) dos seus integrantes e nas suas deliberações, pelo menos a aprovação de 
2/3 dos titulares das Secretarias de Controle Externo e de 2/3 (dois terços) dos 
membros integrantes do referido comitê. 
 
Art. 121. As deliberações do Comitê Técnico deverão ser disponibilizadas na 
forma de orientação normativa, em seqüência numérica, por meio eletrônico de 
acesso irrestrito, salvo as orientações de caráter interno do Tribunal de Contas. 
 
DO COMITÊ DE GESTÃO 
 
Art. 122. Compete ao Comitê de Gestão analisar questões de planejamento e 
gestão, objetivando compartilhar conhecimentos e apresentar soluções para os 
assuntos controversos ou conflitantes dentro do Tribunal. 
 
Parágrafo único. O resultado da análise e as eventuais soluções serão 
consignados em ata e submetidos ao Presidente do Tribunal de Contas, para 
deliberação. 
 
Art. 123. O Comitê de Gestão será integrado pelos seguintes membros: 
I . Secretário de Gestão e coordenadores a ele vinculados; 
II . Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade; 
III . Chefe de Gabinete da Presidência; 
IV . Diretor da Escola Superior de Contas; 
V . Assessor Especial de Comunicação; 
VI . Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. 
 
Parágrafo único. A secretaria executiva dos trabalhos do Comitê será exercida 
por um integrante da Secretaria de Gestão designado pelo Secretário de Gestão. 
 
DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS 
 
Art. 124. À Escola Superior de Contas, vinculada à Vice-Presidência do Tribunal 
compete: 
I . Elaborar e institucionalizar a política de capacitação profissional; 
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II . Realizar a capacitação profissional; 
III . Emitir certificado de capacitação; 
IV . Realizar a avaliação de desempenho; 
V . Realizar a avaliação de resultados da capacitação; 
VI . Realizar intercâmbio através de convênios e parcerias firmados pelo TCE; 
VII . Organizar e disponibilizar o Banco de Talentos; 
VIII . Organizar, gerenciar, atualizar e disponibilizar material da biblioteca do 
Tribunal; 
IX . Disseminar material técnico-científico produzido e consolidado de interesse do 
Tribunal de Contas; 
X . Prestar apoio logístico aos eventos de capacitação; 
XI . Analisar e decidir a demanda referente à participação de servidores do Tribunal 
em cursos e/ou eventos de formação e capacitação. 
 
Parágrafo único. A autorização ou indicação de servidores para participar de 
cursos e/ou eventos de formação e capacitação levará em conta o 
comprometimento do servidor e a habilidade para transmissão de conhecimentos, 
a critério do Vice-Presidente do Tribunal. 
 
Art. 308. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, em especial a Resolução n.º 02, de 
21/05/2002. 
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ANEXO B 

 
LLEEII  NNºº  1111..556666,,  DDEE  2266  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  11999988  
    
CCrriiaa  aa  ""EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess""  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  
CCoonnttaass  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  PPeerrnnaammbbuuccoo  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass..    
    
OO  GGOOVVEERRNNAADDOORR  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO::  
FFaaççoo  ssaabbeerr  qquuee  aa  AAsssseemmbbllééiiaa  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeeccrreettoouu  ee  eeuu  ssaanncciioonnoo  aa  sseegguuiinnttee  LLeeii::  
    
AArrtt..  11ºº  --  FFiiccaa  ccrriiaaddaa  aa  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess,,  
ddiirreettaammeennttee  vviinnccuullaaddaa  àà  PPrreessiiddêênncciiaa  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  
PPeerrnnaammbbuuccoo,,  ddeessttiinnaaddaa,,  pprreecciippuuaammeennttee,,  aa  pprroommoovveerr  aa  ccaappaacciittaaççããoo  ee  oo  
ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  pprrooffiissssiioonnaall  ddooss  MMeemmbbrrooss  ee  sseerrvviiddoorreess  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass,,  
ccoommpprreeeennddeennddoo,,  eemm  eessppeecciiaall,,  pprrooggrraammaass  ddee  ffoorrmmaaççããoo,,  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ee  ddee  
eessppeecciiaalliizzaaççããoo,,  rreeaalliizzaaddooss  nnoo  ppaaííss  ee  nnoo  eexxtteerriioorr..  
    
AArrtt..  22ºº  --  AA  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess  tteemm  aa  nnaattuurreezzaa  
jjuurrííddiiccaa  ddee  óórrggããoo  aauuttôônnoommoo,,  sseennddoo--llhhee  aasssseegguurraaddaass  aauuttoonnoommiiaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ee  
ffiinnaanncceeiirraa,,  nnooss  tteerrmmooss  ddoo  aarrtt..  119944  ddaa  LLeeii  EEssttaadduuaall  nnºº  77..774411,,  ddee  2233  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  11997788..  
    
AArrtt..  33ºº  --  CCoommppeettiirráá  àà  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess,,  ddeennttrree  
oouuttrraass  aattiivviiddaaddeess::mmiinniissttrraarr  ccuurrssooss  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ee  ddee  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  pprrooffiissssiioonnaall,,  ccoomm  
aattiivviiddaaddeess  ddee  ttrreeiinnaammeennttoo  ee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ttééccnniiccoo  nnaass  áárreeaass  ddee  aattuuaaççããoo  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  
CCoonnttaass;;  

II..  pprroommoovveerr  ee  oorrggaanniizzaarr  cciiccllooss  ddee  ccoonnffeerrêênncciiaass,,  ssiimmppóóssiiooss,,  sseemmiinnáárriiooss,,  ppaalleessttrraass  ee  
oouuttrrooss  eevveennttooss  aasssseemmeellhhaaddooss;;  

IIII..  ddeesseennvvoollvveerr  aattiivviiddaaddeess  ddee  ppeessqquuiissaa,,  eessttuuddooss  ee  ccuurrssooss  ddee  eexxtteennssããoo;;  

IIIIII..  pprroommoovveerr  ccuurrssooss  ddee  eessppeecciiaalliizzaaççããoo,,  eemm  nníívveell  ddee  ppóóss--ggrraadduuaaççããoo  llaattuu  sseennssuu,,  
mmeeddiiaannttee  ccoonnvvêênniioo  cceelleebbrraaddoo  ccoomm  iinnssttiittuuiiççõõeess  ddee  eennssiinnoo  ssuuppeerriioorr..  

PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo..  AA  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  GGuuiimmaarrããeess  ppooddeerráá  
cceelleebbrraarr  ccoonnvvêênniiooss  ddee  iinntteerrccââmmbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaaççõõeess,,  eexxppeerriiêênncciiaass,,  ccoonnhheecciimmeennttooss  ee  
oouuttrrooss  iinntteerreesssseess,,  ccoomm  óórrggããooss  oouu  eennttiiddaaddeess  ccoonnggêênneerreess  ddoo  ppaaííss  ee  ddoo  eexxtteerriioorr..  

AArrtt..  44ºº  --  AA  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess  sseerráá  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  uumm  
ddooss  CCoonnsseellhheeiirrooss,,  eelleeiittoo  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoomm  oo  PPrreessiiddeennttee,,  VViiccee--PPrreessiiddeennttee  ee  CCoorrrreeggeeddoorr  
GGeerraall  ddoo  TTrriibbuunnaall,,  ppaarraa  mmaannddaattoo  ccoorrrreessppoonnddeennttee  aa  uumm  aannoo  cciivviill,,  ppeerrmmiittiiddaa  uummaa  úúnniiccaa  
rreeeelleeiiççããoo..  
    
AArrtt..  55ºº  --  AA  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess  sseerráá  iinntteeggrraaddaa  ppeellooss  
sseegguuiinntteess  óórrggããooss::  

II..  DDiirreettoorriiaa  GGeerraall,,  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  uumm  CCoonnsseellhheeiirroo,,  iinnddiiccaaddoo  nnaa  ffoorrmmaa  ddoo  aarrttiiggoo  aanntteerriioorr;;  

IIII..  CCoooorrddeennaaddoorriiaa  GGeerraall,,  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  uumm  CCoooorrddeennaaddoorr  GGeerraall,,  SSíímmbboolloo  TTCC--CCCCSS--22;;  

IIIIII..  SSeeccrreettaarriiaa,,  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  uumm  SSeeccrreettáárriioo,,  ssíímmbboolloo  TTCC--CCCCSS--22;;  

IIVV..  DDiivviissããoo  TTééccnniiccaa  ddee  EEssttuuddooss,,  PPeessqquuiissaass  ee  EExxtteennssããoo,,  aa  ccuujjoo  cchheeffee  sseerráá  aattrriibbuuííddaa  
ffuunnççããoo  ggrraattiiffiiccaaddaa,,  ddee  ssíímmbboolloo  TTCC--FFGGGG--22;;  

VV..  DDiivviissããoo  TTééccnniiccaa  ddee  CCoonnssuullttoorriiaa  eemm  GGeessttããoo  PPúúbblliiccaa,,  aa  ccuujjoo  cchheeffee  sseerráá  aattrriibbuuííddaa  
ffuunnççããoo  ggrraattiiffiiccaaddaa,,  ddee  ssíímmbboolloo  TTCC--FFGGGG--22;;  
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VVII..  DDiivviissããoo  FFiinnaanncceeiirraa,,  aa  ccuujjoo  cchheeffee  sseerráá  aattrriibbuuííddaa  ffuunnççããoo  ggrraattiiffiiccaaddaa,,  ddee  ssíímmbboolloo  
TTCC--FFGGGG--22;;  

§§  11ºº..  AA  nnoommeeaaççããoo  ppaarraa  oo  ccaarrggoo  ddee  CCoooorrddeennaaddoorr  GGeerraall,,  bbeemm  ccoommoo  aa  ddeessiiggnnaaççããoo  ppaarraa  oo  
eexxeerrccíícciioo  ddaass  ffuunnççõõeess  ggrraattiiffiiccaaddaass,,  rreeffeerriiddaass  nnooss  iinncciissooss  IIVV  ee  VV,,  ddaarr--ssee--ããoo  ppeelloo  PPrreessiiddeennttee  
ddoo  TTrriibbuunnaall,,  ddeennttrree  ooss  sseerrvviiddoorreess  iinntteeggrraanntteess  ddoo  QQuuaaddrroo  ddee  PPeessssooaall  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  
CCoonnttaass  qquuee,,  nnoottoorriiaammeennttee,,  ssee  eennvvoollvvaamm  ccoomm  oo  pprroocceessssoo  ddee  eennssiinnoo  ee  aapprreennddiizzaaggeemm..  
§§  22ºº..  OO  ccaarrggoo  ddee  SSeeccrreettáárriioo  sseerráá  ddee  lliivvrree  nnoommeeaaççããoo  ppeelloo  PPrreessiiddeennttee  ddoo  TTrriibbuunnaall..  
§§  33ºº..  AA  ffuunnççããoo  ggrraattiiffiiccaaddaa,,  aa  qquuee  ssee  rreeffeerree  oo  iinncciissoo  VVII,,  sseerráá  aattrriibbuuííddaa  ppeelloo  PPrreessiiddeennttee  ddoo  
TTrriibbuunnaall  aa  sseerrvviiddoorr  iinntteeggrraannttee  ddoo  QQuuaaddrroo  ddee  PPeessssooaall  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass..  
    
AArrtt..  66ºº  --  CCoonnssttiittuueemm  rreeccuurrssooss  ddaa  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess::  

II..  ddoottaaççõõeess  oorrççaammeennttáárriiaass  eessppeeccííffiiccaass;;  

IIII..  rreessuullttaaddoo  ddee  aapplliiccaaççõõeess  ffiinnaanncceeiirraass  ddee  rreeccuurrssooss  ddaa  pprróópprriiaa  EEssccoollaa;;  

IIIIII..  ddoottaaççõõeess  ddee  eennttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  oouu  pprriivvaaddaass;;  

IIVV..  rreeccuurrssooss  ddeeccoorrrreenntteess  ddee  ccoonnvvêênniiooss  ffiirrmmaaddooss  ccoomm  óórrggããooss,,  eennttiiddaaddeess  oouu  ffuunnddooss,,  
ccuujjoo  oobbjjeettiivvoo  sseejjaa  ccoommppaattíívveell  ccoomm  aass  aattiivviiddaaddeess  ddaa  EEssccoollaa;;  

VV..  rreeccuurrssooss  ddee  oouuttrraass  ffoonntteess..  

PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo  --  OO  ssaallddoo  ppoossiittiivvoo  aappuurraaddoo  eemm  ccaaddaa  eexxeerrccíícciioo  sseerráá  ttrraannssffeerriiddoo  
ppaarraa  oo  eexxeerrccíícciioo  sseegguuiinnttee,,  aa  ccrrééddiittoo  ddaa  EEssccoollaa..  

AArrtt..  77ºº  --  NNaa  CCoommppoossiiççããoo  ddoo  ccoorrppoo  ddoocceennttee  ddaarr--ssee--áá  pprreeffeerrêênncciiaa  aaooss  MMeemmbbrrooss  ddoo  TTrriibbuunnaall,,  
bbeemm  ccoommoo  aaooss  AAuuddiittoorreess,,  PPrrooccuurraaddoorreess  ee  ddeemmaaiiss  sseerrvviiddoorreess  iinntteeggrraanntteess  ddoo  QQuuaaddrroo  ddee  
PPeessssooaall  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass,,  ddee  rreeccoonnhheecciiddooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  ttééccnniiccooss  ee  eexxppeerriiêênncciiaa..  

PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo  --  OO  CCoooorrddeennaaddoorr  GGeerraall,,  oouuvviiddooss  oo  PPrreessiiddeennttee  ddoo  TTrriibbuunnaall  ee  oo  
DDiirreettoorr  GGeerraall  ddaa  EEssccoollaa,,  sseerráá  rreessppoonnssáávveell  ppeellaa  ccoommppoossiiççããoo  ddoo  ccoorrppoo  ddoocceennttee..  

    
AArrtt..  88ºº  --  FFiiccaamm  ccrriiaaddooss  ooss  ccaarrggooss  eemm  ccoommiissssããoo  ee  aass  ffuunnççõõeess  ggrraattiiffiiccaaddaass  rreeffeerriiddooss  nnooss  
iinncciissooss  IIII  aa  VVII  ddoo  aarrtt..  55ºº,,  ddeessttiinnaaddooss  àà  eessttrruuttuurraa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddaa  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  
PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess,,  qquuee  tteerrããoo  oo  mmeessmmoo  ppaaddrrããoo  rreemmuunneerraattóórriioo  ddooss  
ccaarrggooss  eemm  ccoommiissssããoo  ee  ffuunnççõõeess  ggrraattiiffiiccaaddaass  ddee  iigguuaall  ssíímmbboolloo,,  ccoonnssttaanntteess  ddooss  AAnneexxooss  IIII  ee  
IIIIII,,  ddaa  LLeeii  nnºº  1111..339955,,  ddee  1133  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  11999966..  
    
AArrtt..  99ºº  --  RReessoolluuççããoo  ddoo  TTrriibbuunnaall  aapprroovvaarráá  oo  RReeggiimmeennttoo  IInntteerrnnoo  ddaa  EEssccoollaa  ddee  CCoonnttaass  
PPúúbblliiccaass  PPrrooffeessssoorr  BBaarrrreettoo  GGuuiimmaarrããeess  nnoo  pprraazzoo  ddee  6600  ((sseesssseennttaa  ddiiaass)),,  aa  ccoonnttaarr  ddaa  ddaattaa  
ddee  ppuubblliiccaaççããoo  ddeessttaa  LLeeii..  
    
AArrtt..  1100  --  EEssttaa  LLeeii  eennttrraa  eemm  vviiggoorr  nnaa  ddaattaa  ddee  ssuuaa  ppuubblliiccaaççããoo..  
    
AArrtt..  1111  --  RReevvooggaamm--ssee  aass  ddiissppoossiiççõõeess  eemm  ccoonnttrráárriioo..  
    
    
    
PPaalláácciioo  ddoo  CCaammppoo  ddaass  PPrriinncceessaass,,  eemm  2266  ddee  aaggoossttoo  ddee  11999988  

  
MMIIGGUUEELL  AARRRRAAEESS  DDEE  AALLEENNCCAARR  

GGoovveerrnnaaddoorr  ddoo  EEssttaaddoo  
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ANEXO C 

 

PROJETO ESCOLA DE CIDADANIA – INTERIOR 

2006 
Instituição PARTICIPANTES 

Triunfo 

 Escola Monsenhor Luiz Sampaio 112 
 Escola Nova Geração Triunfense 74 
 Escola Alfredo De Carvalho 102 
 Escola João Henrique Da Silva 18 
 Escola Manoel Cândido Ferreira 20 
Colégio Stella Maris  38 

Itacuruba 

 Escola Estadual  Prof. Maria De Menezes Guimmarães 61 
Projeto “  Se Liga “ 21 
Projeto “  Se Liga “ 12 
Escola Municipal Cicero Freire        110 

Paulista 

Escola Municipal José Firmino Da Veiga –Sds       44 

Escola Estadual Dantas Barreto     214 

Jaboatão 

Colégio E Curso Desafio 50 
Colégio E Curso Santa Clara 82 

Aldeia 

Escola Major Lélio 30 
 São Lourenço 

Escola Estadual Dona Leonor Porto-  Sds 33 
Escola Municipal Ministro Apolônio Sales-  Sds 44 
Escola Municipal Senador José Ermírio De Moraes-  Sds 22 
  

Fernando De Noronha 

Escola Estadual Arquipélago F. De Noronha 64 
Jurema 

Escola Estadual Pe Antônio Barbosa       96 

São José Da Coroa Grande 

Escola Estadual Prof. Carlos Dias Silva (Abril)     152 

Escola Prof. Carlos J. Dias Da Silva (Set.) 

   144 

Gravatá 

Cgu – Encontro De Mob. E Cap. P/Controle Social       42 

Surubim 

Escola Estadual Severino Farias        62 

Bezerros 

Escola Dom José Lamartine       142 

Colégio Nossa Senhora Das Dores       175 

Garanhuns 

Escola Prof. Jerônimo Gueiros       119 

Escola Est. João Da  Mata Amaral       113 

Petrolina 

Escola Dom Bosco      118 

Escola Paul Harrus       79 

Palmares 

Escola Mons. Abílio Américo Galvão       78 



 
 

ANEXO D 

 

PROJETO ESCOLA DE CIDADANIA – Recife 

 
Total 2.551 beneficiados. 

Fonte: Gerência de Pesquisa e Cooperação Técnica 
 

2006 

INSTITUIÇÃO PARTICIPANTES 

 Escola Estação Futuro 21 

 Associação De Apoio A Criança E Adolescente 39 

Centro Hospitalar Osvaldo Cruz 48 

Ministério Público Estadual 65 

Estudantes Da Pcr  18 

Escola Estadual Edwirges De Sá Pereira 49 

TOTAL 240 
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1. CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO PROJETO " ESCOLA DE CIDADANIA" 

       

INSTITUIÇÕES:   50  INSTITUIÇÕES      

PÚBLICO ALVO:   ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE DE ENSINO PÚBLICO / PRIVADO.  
SERVIDORES   PÚBLICOS ESTADUAIS  E INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÕES BENEFIC.  

Nº PARTICIPANTES: 2.411        

DATA: 07/03  A 09/12 /2005       

HORÁRIO: MANHÃ / TARDE       

LOCALIDADE: REGIÃO METROPOLITANA /  CIDADES DO AGRESTE E DA  ZONA DA MATA 

COORDENAÇÃO: VERÔNICA CABRAL      

TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS:  2411     
AVALIAÇÃO DO CURSO (assinalar com um X)      
    

ESTUDANTES 

SERVIDORES 
E ASSOC. 
BENEFIC. 

MÉDIA 
CONSOLIDADA 

A apresentação lhe trouxe novos conhecimentos 
  % % % 

SIM       100% 100% 100% 

NÃO             

Assuntos que chamaram mais atenção     % % % 
Origem dos recursos públicos 11% 40% 20% 

Participação da população  60% 20% 40% 

Orçamento 7,60% 60,00% 33,00% 

Funcionamento do TCE/PE  15,30% 10,00% 13,00% 

Ouvidoria        12.80% 10.00% 11.4% 

Todos             

Os assuntos discutidos podem contribuir 
  % % % 

Para o seu comportamento como cidadão 85,00% 80,00% 85,00% 

Para o seu comportamento na escola 10,00% 15,00% 13,00% 

Para o seu comportamento em família 5,00% 5,00% 5% 

Em nada             
Você conhecia o TCE/PE antes?     % % % 
SIM 2,00% 100% 2,00% 

NÃO 98%   98,00% 
Como você vê o TCE/PE após a Palestra? % % % 
Órgão importante para Pernambuco       52,00% 60,00% 52,00% 

Órgão de controle/ fiscalizador       48,00% 40,00¨% 45,00% 

Órgão distante da população             

Órgão pouco atuante      

           
Sua opinião sobre o PALESTRANTE Otimo Bom Regular Fraco 

  
Conhecimento sobre o assunto 95,00% 5,00%       
Relacionamento com os participantes 85,00% 15,00%       
Forma de apresentação da palestra 70,00% 30,00%       
       
NOTA PARA O PALESTRANTE (MÉDIA) =  9,8   
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1. CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO CURSO (%)  

     

INSTITUIÇÕES:   38  INSTITUIÇÕES    

PÚBLICO ALVO:   ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE DE ENSINO PÚBLICO / PRIVADO. 
ESTAGIÁRIOS  DOS ORGÃOS PÚBLICOS    

Nº PARTICIPANTES: 2791     

DATA: 15/02  A  27/11 /2006     

HORÁRIO: MANHÃ / TARDE     

LOCALIDADE: REGIÃO METROPOLITANA /  CIDADES DO AGRESTE E DA  ZONA DA MATA 

COORDENAÇÃO: VERÔNICA CABRAL    

     

TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS:  2570   
AVALIAÇÃO DO CURSO (assinalar com um X)    
A apresentação lhe trouxe novos conhecimentos 

  % 
SIM       100% 
NÃO         
Assuntos que chamaram mais atenção     % 
Origem dos recursos públicos 45% 
Participação da população  40% 
Orçamento 25% 
Funcionamento do TCE/PE  15% 
Ouvidoria        8% 
Todos       60% 
Os assuntos discutidos podem contribuir 

  % 
Para o seu comportamento como cidadão 90% 
Para o seu comportamento na escola 50% 
Para o seu comportamento em família 60% 
Em nada         
Você conhecia o TCE/PE antes?     % 
SIM 5% 
NÃO 95% 
Como você vê o TCE/PE após a Palestra? % 
Órgão importante para Pernambuco       93% 
Órgão de controle/ fiscalizador       27% 
Órgão distante da população         
Órgão pouco atuante   
          
Sua opinião sobre o PALESTRANTE     Bom Regular 

Conhecimento sobre o assunto     95% 5% 
Relacionamento com os participantes    90% 5% 
Forma de apresentação da palestra     100%   
     
     
NOTA PARA O PALESTRANTE (MÉDIA) = 9,6 9,8   
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1. CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO CURSO (%) 

 

     

INSTITUIÇÕES:   35 INSTITUIÇÕES    

PÚBLICO ALVO:   ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE DE ENSINO PÚBLICO / PRIVADO. 

Nº PARTICIPANTES: 1924      

DATA: 07/03  A 09/12 /2005     

HORÁRIO: MANHÃ / TARDE     

LOCALIDADE: REGIÃO METROPOLITANA /  CIDADES DO AGRESTE E DA  ZONA DA MATA 

COORDENAÇÃO: VERÔNICA CABRAL    

     

TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS:  1924   
AVALIAÇÃO DO CURSO (assinalar com um X)    

A apresentação lhe trouxe novos conhecimentos 
  % 

SIM       100% 

NÃO         

Assuntos que chamaram mais atenção     % 
Origem dos recursos públicos 11% 

Participação da população  60% 

Orçamento 7,60% 

Funcionamento do TCE/PE  15,30% 

Ouvidoria        12,80% 

Todos         

Os assuntos discutidos podem contribuir 
  % 

Para o seu comportamento como cidadão 85,00% 

Para o seu comportamento na escola 10,00% 

Para o seu comportamento em família 5% 

Em nada         

Você conhecia o TCE/PE antes?     % 
SIM 2,00% 

NÃO 98,00% 
Como você vê o TCE/PE após a Palestra? % 
Órgão importante para Pernambuco       52,00% 

Órgão de controle/ fiscalizador       48,00% 

Órgão distante da população         

Órgão pouco atuante   

          
Sua opinião sobre o PALESTRANTE Otimo Bom Regular Fraco 

Conhecimento sobre o assunto 90,00% 10,00%     

Relacionamento com os participantes 85,00% 15,00%     

Forma de apresentação da palestra 70,00% 30,00%     

     

     
NOTA PARA O PALESTRANTE (MÉDIA) = 9,6   
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ANEXO J – 
 

Jornal Fazendo Escola 
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