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RESUMO 

° tema "controle social" nunca esteve tão em voga quanto atualmente. Trata-se de mais 

uma inovação produzida pelo estado democrático de direito, e que consiste, entre outros 

objetivos, na busca da legitimidade e da eficiência dos atos da administração pública, na 

redução das distâncias entre esta e a sociedade, na vinculação das demandas sociais às 

políticas públicas, e, é claro, no fortalecimento dos controles e da fiscalização. 

A premissa básica deste trabalho é a suposição de que há sinergia entre o controle social e 

o controle externo exercido pelos tribunais de contas, valendo-se para tal afirmação da 

avaliação das práticas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no estímulo à 

participação cidadã. 

Assim, o objetivo deste trabalho de pesquisa é mostrar como o exercício do controle 

social, exercido pelo cidadão mediante mecanismos adequados criados pelos tribunais de 

contas, pode interagir com o controle externo de sua responsabilidade, com ganhos 

significativos para os controles da administração pública. 

Entre esses mecanismos, as ouvidorias dessas instituições estão entre as ações mais fortes 

que promovem o controle social. As ouvidorias nos tribunais de contas representam 

canais de controle da sociedade sobre a gestão pública, e abrem importante espaço para o 

debate e o consenso em tomo do objetivo comum dos tribunais e da sociedade: a correta 

aplicação dos recursos públicos que garanta eficiência, eficácia e efetividade. 

Para atingir seus objetivos, os tribunais de contas necessitam identificar e coibir as 

práticas contrárias ao interesse público presentes na formação social brasileira, tais como: 

a má gestão, a corrupção e a ineficiência. Assim, com vistas a identificá-Ias e coibi-Ias, é 

fundamental a participação da sociedade, que pode, deve e precisa contribuir neste 

sentido. 

Desta forma, apresentamos as práticas dos TCs do Brasil quanto ao tema, e, ainda, em 

detalhe, a ouvidoria do TCE-TO, e destacamos outras ações de estímulo ao controle 

social e à participação cidadã executadas por aquela Corte de Contas. 

Palavras-chave: controle; controle social; controle externo; cidadania; cidadania 

deliberativa; ouvidoria; soberania popular; tribunais de contas. 
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ABSTRACT 

The theme of "social control" has never been so much in vogue nowadays. This is 

another breakthrough made by the Democratic State, consisting, among other objectives 

in the quest for legitimacy and efficiency of the acts of public adm inistration by reducing 

the distance between it and society, the link between social demands and government 

policies and of course, the strengthening of controls and surveillance. 

The basic premise of this work is the assumption that there is synergy between social 

control and externaI control exercised by the Courts of Accounts, availing themselves to 

such a statement assessing the practices of the Court of Accounts of the State of 

Tocantins in encouraging citizen participation. 

Thus, this research aimed to study whether the exercise of social control exercised by 

citizens through appropriate mechanisms created by the courts of accounts can interact 

with the externaI control of its responsibility, with significant gains for the controls of 

government. 

Among these mechanisms, ombudsmen these institutions are among the strongest actions 

that promote social control. The ombudsmen in court of accounts represent control 

channels of the society on public management, and important open space for debate and 

consensus around the common goal of the courts and society: the correct use of public 

resources to ensure efficiency, effectiveness. 

Achieving their goals in the Courts of Accounts need to identify and deter the practices 

contrary to public interest present in the Brazilian social formation, such as 

mismanagement, corruption and inefficiency. Thus, in order to identify them and 

restraining them, is fundamental to participation in society, who can, should and must 

contribute to this. 

Thus, we present the practices of the TCs of Brazil on the subject, and yet, we present in 

detail the Ombudsman of the TCE-TO and highlight other actions to stimulate social 

control and citizen participation performed by that Court of Auditors. 

Key words: control; social control; extern control; citizenship; deliberative citizenship; 
ombudsman; popular sovereignty; court of accounts. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação é o resultado de estudos elaborados sobre as práticas de estímulo à 

participação cidadã e ao controle social, com uma abordagem central no papel das 

ouvidorias em tribunais de contas no Brasil, com especial destaque para a ouvidoria da 

Corte de Contas de Tocantins, objetivando responder ao seguinte questionamento: 

CONTROLE SOCIAL E CONTROLE EXTERNO PODEM INTERAGIR? 

O tema foi escolhido devido à proliferação dessas ações nos últimos 10 anos, no âmbito 

dos tribunais de contas no Brasil, com intuito de contribuir com o exercício do controle 

da administração pública. 

O estudo está estruturado em sete capítulos: o primeiro explicita o problema que foi 

estudado, seus objetivos, a delimitação e a relevância do tema, seguido da definição dos 

termos, bem como a metodologia utilizada para ser atingir os objetivos. 

No segundo são apresentadas as formas de controle da administração pública. 

No terceiro capítulo são inseridos os conceitos de controle social e sua vinculação com os 

de participação popular e de cidadania, além de sua relação com as ouvidorias como 

ferramenta social. 

O quarto capítulo traz uma abordagem sobre os tribunais de contas no Brasil: histórico, 

competências, características, missão e novos desafios, além de um trabalho 

pormenorizado sobre as ouvidorias nessas instituições. 

O quinto apresenta o estudo de caso sobre as ações adotadas pelo TCErrO, em sua 

ouvidoria e em outras ações com foco no estímulo ao controle social. 

No sexto capítulo é abordada a análise dos dados que foram coletados; e no sétimo uma 

conclusão sobre o tema, incluindo-se sugestões de melhoria. 
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1 O PROBLEMA ESTUDADO 

Este capítulo conta com uma introdução sobre o tema pesquisado, bem como aborda 

detalhadamente o problema estudado nesta pesquisa. O presente trabalho foi 

desenvolvido a partir dos objetivos final e intermediário. São expostos também a 

delimitação do estudo e os respectivos argumentos que visam demonstrar a relevância do 

estudo proposto. Por fim, apresenta-se a metodologia utilizada. 

1.1 INTRODUÇÃO 

Vivemos em tempos de transição: transição política, governamental, da sociedade do 

direito, enfim, transição de ideias. Conforme Ennio Flaiano: "Estamos numa fase de 

transição, como sempre". 

Assim, o tema escolhido para este trabalho encontra-se em plena evolução. Apesar de se 

tratar de assunto estudado já há algum tempo, não se esgotou por não possuir caráter 

estático, estando sempre passível de novas análises e expansões. 

Atualmente se observa uma importante transição no campo de ação dos tribunais de 

contas, o que, sem dúvida, vem ampliando sua atuação no que diz respeito à verificação 

dos resultados alcançados pelas políticas públicas. 

Com os novos critérios de controle inseridos, ocorreram mudanças significativas nas 

competências dos tribunais de contas, pois, antes, os controles ficavam limitados à 

avaliação do controle financeiro e contábil. Desta Forma, somente os princípios da 

contabilidade, e a legalidade definida pelas autorizações orçamentárias, deveriam nortear 

o trabalho crítico do tribunal. No entanto, após a Constituição de 1988 ficou explícita a 

obrigatoriedade de observância dos critérios da legalidade, legitimidade e economicidade 

na avaliação. Com isso, o foco das análises dos tribunais de contas passou a ter um 

espaço muito mais abrangedor. 

O controle da legalidade, legitimidade e economicidade, com vistas à responsabilização, 

levou em conta a conformidade de determinados procedimentos sob análise, com os 

ditames das novas normas estabelecidas. 
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Hoje, com o devido suporte constitucional, os tribunais investem na auditoria operacional 

e/ou de resultados, estimulando o controle social, o que lhes permite melhor avaliação da 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos programas escolhidos a seu critério. 

Nesse sentido, toma-se necessária a existência de controles que vão além daqueles 

exigidos para o registro de determinados atos, ou para verificação simples de uma 

prestação de contas, baseados em documentos fornecidos pela administração. É 

imprescindível que se procedam investigações e auditorias próprias do órgão de controle, 

e que sejam consignados, além dos levantamentos contábeis e da adequação 

orçamentária, todos os aspectos da implementação dos programas, suas alternativas e 

resultados alcançados, elementos necessários à fundamentação de uma avaliação desse 

tipo. Observa-se a eficácia quando a aplicação eficiente dos meios e recursos atinge os 

objetivos previstos. 

Além da ampliação nos modelos de avaliação, observa-se a enorme importância de se ter 

a sociedade como aliado neste mister, pois a ela é dedicado todo o esforço da 

administração pública. 

Assim surge o controle social e a participação cidadã como figuras centrais nesse cenário. 

E a realidade é que a maioria dos tribunais de contas, após essa compreensão, passou a 

modelar ações com vistas a ampliar tal participação. Devido aos riscos que corremos, é 

imperiosa a aplicação urgente de substanciais investimentos no que tange ao controle 

social e à participação cidadã. 

Sabemos que os tribunais de contas têm papel essencial para o controle da administração 

pública. Este controle é próprio do estado de direito democrático e tem o propósito de 

verificar a observância dos princípios e normas constitucionais no universo da atuação 

administrativa, que tem foco na satisfação da sociedade, no interesse público. Logo, se 

toma fator de proteção aos cidadãos e à sociedade. 

Por outro lado, a sociedade precisa e tem o direito de saber como são usados os recursos 

públicos. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, já se continha o 

seguinte enunciado: "A sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente público de 

sua administração". 

Ora, nada se toma mais natural que afunilar os laços desse controle, trazendo a sociedade 

à participação cidadã via controle social em sinergia com o controle externo exercido 
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pelos tribunais de contas. Tais controles, estatal e social, não se antagonizam, ao 

contrário, se complementam. 

Como exposto, o controle da atividade administrativa visa assegurar as boas práticas e 

combater as contrárias ao interesse público. É dever do Estado administrar as políticas 

públicas para atender às necessidades da coletividade para o bem-estar geral. 

Práticas contrárias ao interesse público sempre estiveram presentes na formação social, 

sendo imprescindível enfrentá-Ias. Destas, a má gestão, a corrupção e a ineficiência 

formam o alvo maior dos tribunais de contas, com vistas a identificá-Ias e coibi-Ias, 

também sendo fundamental o interesse da sociedade, que pode, deve e precisa contribuir 

neste intento. 

Atualmente, existe um maior incentivo por parte da esfera pública de se adotar métodos 

de controle social, com o objetivo de promover uma ligação entre os indivíduos e a 

administração (FACCIONI, 2006). 

Assim, os TCs vêm valorizando cada vez mais o controle social na transparência da 

administração pública. O cidadão é chamado a prestar sua colaboração na fiscalização do 

uso dos recursos públicos, como forma de exercício de cidadania. As ouvidorias dos TCs 

se propõem a ser um canal de comunicação que favoreça a aproximação da instituição e 

da sociedade. 

O controle social exercido pela participação cidadã e o controle externo exercido pelos 

TCs passam a ser auxiliares e complementares entre si no efetivo controle às práticas 

contrárias ao interesse público. 

Nesta dissertação, procura-se identificar os modelos teóricos das práticas institucionais 

direcionadas ao controle da gestão pública e à participação do cidadão nesse controle. 

Faz-se um estudo de caso e consequente avaliação das práticas realizadas pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Tocantins no exercício de seu mister, ressaltando-se as ações que 

envolveram as práticas do controle social, em especial, aquelas através de sua ouvidoria. 

Por fim, a conclusão do trabalho busca demonstrar que a existência de uma sinergia entre 

o controle social e o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins pode tomar a ação dos controles da administração mais efetiva no combate às 

práticas contrárias ao interesse público, e, ainda, em quais aspectos esta relação pode ser 
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ampliada para o fortalecimento de seus objetivos institucionais e do próprio estado 

democrático de direito. 

Não se trata de um estudo inédito ou que tem a pretensão de nortear novas 

práticas sobre o tema em âmbito nacional, entretanto busca exercer influencia para 

propiciar um aumento de ações de estímulo a participação social desenvolvidas pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. 

1.2 OBJETIVO FINAL 

Identificar se a participação da sociedade civil no controle da administração pública, 

através de práticas de estímulo realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins (Ouvidoria e programas Agenda Cidadã, TCE - Portas Abertas, TCE - Notícia 

e Minuto TCE), trouxe melhora no controle dos atos da administração, e, se sim, em que 

medida este relacionamento pode ser ampliado baseando-se em experiências de outros 

órgãos. 

Tal melhoria fica evidenciada a partir da análise do nível de participação do cidadão no 

controle de condutas dos gestores públicos, registrados através das diversas ações de 

controle social e de denúncias à Ouvidoria do TCE-TO, bem como, pela análise dos 

encaminhamentos dados às denúncias efetuadas pelos cidadãos na Ouvidoria do TCE

TO. 

É ainda objetivo desta pesquisa analisar as ações de estímulo ao controle social 

encontradas, bem como, o tratamento dado a denúncias efetuadas em ouvidorias de outras 

Cortes de Contas, com vistas a traçar um comparativo entre estes modelos, relacionando 

aspectos que possam ampliar a participação do cidadão no controle exercido pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. 

1.3 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 
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o estudo pretende abordar, à luz da Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas, o 

processo gradual de mudança na gestão, e, como linha de pensamento, questões acerca do 

conceito de gestão social. 

O foco da pesquisa está calcado em descobrir se, e em qual proporção, ações por parte 

dos TCs, que tragam a maior participação cidadã (sociedade civil) no auxílio ao controle 

externo exercido sobre as gestões públicas, podem interagir e ter efeitos positivos. 

Isso a toma uma pesquisa delimitada nas ações das Cortes de Contas que fomentam o 

controle social, bem como, nas manifestações da sociedade através dos órgãos de 

controle externo, o que representa apenas parte deste grande conceito de gestão social. 

Não há o intuito de abordar todos os conceitos que estão contidos na gestão social, pois se 

trata de uma pesquisa que tem como discussão principal entender, analisar e medir a 

participação do cidadão nas ações do controle externo da gestão pública, bem como, sua 

efetividade. 

Todo esse estudo tem a intenção de alertar a importância e apontar os beneficios desta 

participação da sociedade, elencando ações que possibilitem um aumento dessa 

participação, incorporado por novos elementos baseados em modelos já aplicados em 

outros TCs. Para tanto, o estudo ficará restrito às ações de estímulo ao controle social 

desenvolvida pelas diversas Cortes de Contas brasileiras. 

Em especial, o foco se dará nas ações de controle externo exercido pelo TCE-TO, e, 

dentro destas, aquelas oriundas do exercício do controle social registrado pelas 

manifestações dos cidadãos junto a Ouvidoria do TCE-TO apresentadas nos anos 2008 e 

2009. 

O período escolhido deve-se ao fato de 2008 ter sido o ano da efetiva implantação da 

Ouvidoria do TCE-TO com designação de um ouvidor, e 2009, o ano de sua estruturação 

e capacitação, com espaço fisico próprio, alocação de recursos humanos e materiais, além 

dos cursos e treinamento do pessoal envolvido. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Há um processo de inovação político-institucional por que passam as instituições públicas 

brasileiras. Consiste em uma ideia de uma administração pública que possibilite a 



16 

participação popular na gestão dos serviços, nos programas e nos projetos públicos, com 

ganho de força, e implicando reformulações nas instituições de governo, que as tome 

mais permeáveis aos cidadãos e à sociedade civil organizada. 

Nos tribunais de contas, cuja missão constitucional é a de fiscalizar, controlar e orientar a 

aplicação de recursos públicos, se vislumbra cada vez mais a necessidade da participação 

do cidadão no apoio ao controle da gestão e no uso dos recursos públicos. Com esta nova 

visão, o cidadão é convocado a dar sua colaboração na fiscalização do correto uso dos 

recursos públicos, como forma de exercer a cidadania e o controle social. 

Desta forma, a participação na gestão pública vem sendo inovada com experiências 

embasadas na gestão societal ou social, se contraponto às práticas da gestão estratégica. 

Gestão societal e/ou social têm sentidos semelhantes, definem uma gestão cuja tarefa 

principal é determinar as necessidades, desejos e interesses dos mercados atendendo às 

satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes, de modo a 

preservar ou ampliar o bem-estar dos consumidores/sociedade. 

Logo, a perspectiva da gestão social tem como diferencial a inclusão da sociedade civil 

nas administrações, seja nas decisões, no planejamento, na gestão, na criação e 

aperfeiçoamento, nos controles, para a consolidação da democracia. 

Portanto, sendo o Tribunal de Contas o órgão responsável pelo controle externo das 

administrações públicas, este tema é de seu especial interesse, o que toma este trabalho 

relevante para o órgão e para a sociedade, na medida em que busca dar contribuição ao 

estudo do controle social, mostrando que a participação social deve ser o ponto forte da 

relação sociedade x Estado. 

1.5 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

Agente público - é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas instituições públicas. 

Improbidade administrativa - a Lei nO 8.429/92 define os atos de improbidade, e os 

classifica em: "art. 9° .... os que importam em enriquecimento ilícito"; "art. 10 .... os que 
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causam prejuízo ao erário"; "art. 1 1. . .. os que atentam contra os princípios da 

Administração Pública". 

Cidadão - indivíduo que é capaz de conhecer, entender e reivindicar seus direitos, 

"aquele que atua como protagonista com a sua comunidade por meio do diálogo e não do 

monólogo, do interesse comum e não do individual, da res publica (coisa pública) e não 

da res privacta (coisa privada)" (TENÓRIO, 2008, p. 25). 

Controle social - controle exercido pela sociedade na fiscalização das ações do Estado. É 

o controle mediante a participação direta da comunidade e seus membros sobre as 

condutas dos agentes públicos. É o direito que o cidadão possui de desempenhar o seu 

controle sobre o Estado. 

Controle externo - é o controle exercido pelos tribunais de contas em auxílio ao Poder 

Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

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

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 

Participação - fenômeno político que presupõe uma ampliação da estrutura de poder da 

gestão pública com a inclusão de cidadãos atuando como sujeitos políticos capazes de 

orientar e fiscalizar a ação do Estado. 

Gestão social - [ ... ] sugere que a pessoa humana, ao tomar ciência de sua função como 

sujeito social e não adjunto, ou seja, tendo conhecimento da substância social do seu 

papel na organização da sociedade, deve atuar não somente como contribuinte, eleitor, 

mas com uma presença ativa e solidária nos destinos de sua comunidade [ ... ] (TENÓRIO, 

2008, p. 3 1 ). 

Gestão societal - compreende uma visão de gestão onde se busca "um novo modelo de 

desenvolvimento, a concepção participativa e deliberativa de democracia, a reinvenção 

político-institucional e a renovação do perfil dos administradores públicos" prevalecendo 

a ideia de gestão que favorece a participação social (PAULA, 2005). 

Ouvidoria - canal de participação do cidadão em relação às organizações. Um canal de 

comunicação e mediação entre a organização, seu público e a sociedade em que está 

inserida e que tem como objetivo oferecer oportunidade aos cidadãos de apresentarem 

suas críticas, sugestões, reclamações, elogios, denúncias e dúvidas, atuando como agente 

de mudança e fortalecendo os seus direitos. 
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TCs - Tribunais de contas 

TCEs - Tribunais de contas dos Estados 

Tribunal de contas - órgão encarregado de, constitucionalmente, em auxílio ao Poder 

Legislativo, exercer o controle externo da administração pública. 

Ombudsman - é o profissional contratado por um órgão, instituição ou empresa que tem a 

função de receber críticas, sugestões, reclamações e deve agir em defesa imparcial da 

comunidade. A palavra passou às línguas modernas através do sueco (ombudsman 

significa representante). Atualmente, o termo é usado tanto no âmbito privado quanto no 

público para designar um elo imparcial entre uma instituição e sua comunidade de 

usuários. Um provedor de justiça. 

1.6 METODOLOGIA 

1.6.1 Tipo de pesquisa 

Pela taxonomia adotada por Vergara (2007) qualifica-se a pesquisa em dois aspectos 

fundamentais: quanto aos fins e quanto aos meios. Com respeito aos fins, essa pesquisa 

foi essencialmente do tipo descritiva e explicativa. 

Descritiva porque se desejou descrever como funcionam as ouvidorias dos tribunais de 

contas e as outras ações que guardem similaridade com estas, no sentido de estimular o 

controle social, e o comportamento do cidadão em relação a estes mecanismos, com a 

intenção de "estabelecer as correlações entre as variáveis e definir sua natureza" 

(VERGARA, 2007, p. 47). 

É também explicativa, pois pretende esclarecer em que medida se dá a participação do 

cidadão no controle social, por meio da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins e em outras ações de estímulo a esse controle por parte daquela Corte de 

Contas. Como essa participação favorece as relações de interesse da instituição e da 

sociedade, e, ainda, define os motivos que contribuem para o baixo grau de utilização 

dessa ferramenta, caracterizando a baixa participação da sociedade civil brasileira no 

controle da gestão pública. 
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Em relação ao tipo de pesquisa com respeito aos meios, o trabalho tem como suporte 

teórico análise e reflexões dos dados e informações retiradas de diversas obras que tratam 

da matéria, tais como: bibliografia na área de administração pública, revista dos tribunais 

de contas; Constituição Brasileira; publicações específicas sobre o tema; revistas 

jurídicas; opiniões de doutrinadores e demais periódicos referentes ao tema proposto e 

essencialmente bibliográficos. Essa pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa 

documental. 

1.6.2 Coleta de dados 

A princípio, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em estudo de autores relevantes 

sobre o assunto tratado neste trabalho. Tal ação propiciou a construção do referencial 

teórico que embasa a constituição técnica da pesquisa. Essa pesquisa se deu por meio da 

busca de livros, artigos, revistas, dissertações, obras virtuais (internet) e teses com 

informações que auxiliaram na obtenção da resposta para o nosso problema. O material 

coletado levou em consideração as principais bibliotecas e outras confiáveis fontes de 

informação. 

Os dados relativos às práticas de estímulo ao controle social desenvolvidas no âmbito de 

cada tribunal de contas foram obtidos mediante aplicação de um questionário enviado por 

e-mail aos coordenadores-gerais do Promoex (Programa de Modernização do Controle 

Externo) de cada unidade da federação. 

Uma investigação documental foi realizada junto à Ouvidoria, às diretorias de controle 

externo e ao gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em 

documentos de caráter sigiloso, de modo a gerar dados suficientes a uma análise da 

questão levantada. As informações sobre o conteúdo das demandas e demais documentos 

foram pesquisados no âmbito interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. 

Foram analisadas todas as demandas realizadas através da Ouvidoria do Tribunal de 

Contas do Estado do Tocantins, no período de 2008 e 2009. A escolha da pesquisa, bem 

como a facilitação do acesso aos dados, se deve ao fato de o pesquisador ser servidor 

efetivo do quadro de servidores do Tribunal de Contas. 
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1.6.3 Tratamento dos dados 

Os dados utilizados nessa pesquisa são, basicamente, de fonte secundária, já que 

envolvem generalizações, análises, sínteses, interpretações, ou avaliações da informação 

original. Por meio do material selecionado, identificamos como se dá o encaminhamento 

das informações (demandas) apresentadas pelo cidadão; como são feitas a classificação e 

a apuração dessas demandas; quais destas demandas foram consideradas procedentes e 

relevantes; e, dentre estas, quais foram apuradas com resultados práticos no âmbito da 

administração pública local. 

A perspectiva diante do trabalho exigiu especial atenção para a análise dos dados, de 

maneira que, assim, fosse utilizado o máximo de informações para a resposta de nosso 

problema. Para guiar o processo de pesquisa, com base no material empírico e nos 

referenciais teóricos disponíveis, foram estabelecidas relações que favoreceram a 

compreensão da questão objeto de estudo. 

Foi necessário trabalhar os dados presentes na pesquisa de forma não tendenciosa, sem a 

intenção de buscar uma resposta real para o problema. No estudo, foi utilizado o método 

de tratamento dos dados de análise do conteúdo. A escolha do método se deu porque, 

segundo Vergara (2008, p. 15), a análise de conteúdo "é um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens". 

Com a análise de conteúdo utilizou-se materiais textuais escritos coletados. Os textos 

aqui levantados constituem-se de demandas levadas à ouvidoria e outros textos que já 

foram produzidos para outra finalidade qualquer, como artigos, jornais ou memorandos. 

Na análise de conteúdo o ponto de partida é a mensagem, considerada as condições 

contextuais para uma concepção crítica com foco na dinâmica da linguagem. Não apenas 

a semântica é considerada, mas a interpretação do sentido que um indivíduo atribui às 

mensagens. Assim, a análise de conteúdo se assemelha ao processo de tabulação de 

respostas a questões abertas. A análise de conteúdo admite tanto abordagens quantitativas 

quanto qualitativas ou, ainda, ambas (VERGARA, 2008, p. 16). 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
Biblioteca Mário Henrique Simonsen 
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1.6.4 Limitações do método 

No processo de construção do trabalho, não foram generalizados os achados de pesquisa, 

já que se trata de um estudo de caso e de uma pesquisa qualitativa. Estudos de base 

qualitativa e interpretativa apresentam restrições quanto à possibilidade de generalização 

dos seus resultados. 

Acreditamos que ao estudar um problema dessa dimensão, não estamos estudando o todo, 

mas apenas uma pequena parte de sua resposta, já que há muito mais complexidade no 

comportamento humano que se pode supor. 

Para Vergara (2007), todo método tem limitações. O método escolhido não seria 

diferente, pois nos deparamos com limitações na coleta e no tratamento dos dados. 

Neste capítulo foi abordado o problema proposto por essa pesquisa, fazendo uma 

introdução contextual. Foram expostos os objetivos do trabalho e os passos dados para 

alcançá-los, a delimitação do estudo, sua relevância para a administração pública e para a 

sociedade. Foi exposta também a definição dos termos mais relevantes ao entendimento 

do tema. A metodologia utilizada para a pesquisa também foi descrita neste capítulo. 
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2 OS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

"O detentor de poder tende a dele 
abusar ... " 

(Montesquieu) 
"Mesmo os homens bons precisam de 

freios para não cair nas garras do mal ... " 
(Autor desconhecido) 

o dicionário mais popular da língua portuguesa, de autoria de Aurélio Buarque de 

Holanda, define controle como "fiscalização exercida sobre as atividades das pessoas, 

órgãos, departamentos, ou sobre produtos, etc., para que tais atividades, ou produtos, não 

se desviem das normas estabelecidas". 

De forma semelhante, se explica controle sobre os gastos da administração pública como 

"a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade 

exerce sobre a conduta formal de outro". 

Martins (2000) afirma que o controle da administração pública vincula-se intimamente 

com o estado democrático de direito e pode ser concebido como a fiscalização exercida 

pelo poder público (controle estatal) ou pelo cidadão (controle social) quanto à atuação 

dos diversos órgãos que compõem a estrutura do Estado. 

Para Di Pietro (2007, p. 478), o controle da administração pública é: 

r . .] o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos do Poder Judiciário. 
Legislativo e Executivo. com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os 
princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico. 

Já Guerra (2008), assim define o controle da administração pública: 

r . .] o controle é atividade inerente a gestão da coisa pública ... 

r . .] o controle caracteriza-se como instrumento garantidor das finalidades do Estado. bem 
com dos direitos subjetivos dos cidadãos. 

Não cabe se questionar a necessidade de controle, pois o que o fundamenta é a obrigação 

basilar que todo administrador público tem no dever com a probidade e no dever com o 

prestar contas. Com o controle, as metas podem ser corrigidas em direção aos objetivos 

fundamentais, evitando-se desperdícios, desvios ou inadequação no uso dos recursos 

públicos. 
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A palavra controle possui diversos conceitos que abordaremos. Mas, se faz importante 

entender que, para o cidadão comum, controle é uma atividade que envolve a relação 

domínio/submissão, sendo, em um primeiro momento, rejeitado e visto com frieza. 

Entretanto, apesar dessa rejeição, há uma compreensão crescente de que é fundamental o 

controle dos gastos e resultados das empresas e do setor público. Neste último, a 

sociedade tende a entender que o próprio setor público, por si só, deve controlar seus 

gastos e suas ações, daí é que advém a dificuldade de envolver segmentos organizados da 

sociedade nas tarefas de controle das ações de governo. 

Os controles exercidos sobre os gastos da administração pública transitam por diversas 

classificações. Quanto à extensão do controle pode ser de legalidade ou de mérito. 

Quanto ao momento de sua execução pode ser prévio, concomitante ou posterior. Há 

classificações ainda quanto ao papel que desempenha ou o órgão que o exerce, podendo o 

controle ser administrativo, político ou legislativo e judicial. 

O controle administrativo nos externa a necessidade de o Estado em ser eficiente, pela 

necessidade do próprio aparelho estatal desenvolver um sistema de controle isento e 

capaz de produzir com transparência a visibilidade necessária aos seus atos. 

O controle político, exercido pelo Poder Legislativo, é associado ao controle externo dos 

atos administrativos para apuração e julgamento dos crimes de responsabilidade, cuja 

análise é em essência eminentemente política. 

Já o controle jurídico ou jurisdicional exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da 

administração tem suas origens na tripartição dos poderes. É a ideia de pesos e 

contrapesos na regulação e limitação dos poderes, com o Judiciário como peça central 

nesse sistema. 

Nosso foco é abordar com mais profundidade a classificação de controle quanto à 

localização do controlador: interno, externo e social. Aqui aparece o sistema de controle 

interno de cada poder e o controle externo, realizado pelos tribunais de contas, órgãos que 

prestam auxílio ao Poder Legislativo. Ambos sistematizados a partir da própria CF/88. Já 

o controle social ainda é um desafio, visto que a sociedade é pouco atuante e menos ainda 

consciente de seus direitos e deveres de cidadã. Darei especial atenção ao controle social 

reservando-lhe seção específica. 
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Portanto, claro está que a legislação brasileira contempla diversos "controles", seja via 

Constituição Federal ou em outros dispositivos legais, e todas estas formas de controles 

se revestem de obrigatoriedade e relevância. A amplitude e qualidade do controle se 

darão à medida que se constrói um modelo sistematizado, onde estes controles estejam 

interligados e inter-relacionados, com o compartilhamento articulado de interesses e 

informações. 

2.1 CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO 

O controle interno da administração pública pode ser definido como a fiscalização que a 

mesma exerce sobre os atos e atividades de seus órgãos e das atividades que lhes são 

vinculadas. Tal controle tende a conter a ação dos órgãos no âmbito da competência de 

cada um, a estimular a própria ação e a mantê-la nos limites da legalidade e dos 

princípios da boa administração. 

Na esfera federal, o controle interno do poder executivo é de competência da CGU -

Controladoria geral da União, já os poderes legislativo e judiciário possuem setores 

específicos para seu controle interno. Nos estados, segue-se estrutura semelhante a 

federal, tendo o poder executivo as chamadas controladorias e/ou auditorias gerais do 

estado e o poder legislativo e judiciário setores próprios para seu controle interno. Os 

munícipios por sua vez possuem na estrutura de cada poder o seu controle interno. 

Para o mestre Hely Lopes Meirelles (2004, p. 641), o controle interno é todo aquele 

realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da 

própria administração. Assim, qualquer controle realizado pelo Executivo, Legislativo ou 

Judiciário sobre seus próprios serviços ou agentes é considerado interno. 

A Constituição Federal em seu art. 74 estabelece que: ... os Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a 

finalidade de: I - avaliar o cumprimento de metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução de programas de governo e do orçamento da União; 11 - comprovar a legalidade 

e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão ... ; 111 - exercer o controle 

das operações de crédito, avais e garantias ... ; IV - apoiar o controle externo no exercício 

de sua missão institucional...; e ainda prevê responsabilização solidária dos responsáveis 
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pelo controle interno que tomarem conhecimento de qualquer irregularidade e não levá-la 

ao conhecimento imediato do Tribunal de Contas. 

Por sua vez, o controle externo da administração pública pode ser definido como aquele 

que será efetuado por órgãos alheios à administração. Tal controle é levado a efeito por 

organismo diverso, não pertencente à estrutura do responsável pelo ato controlado. 

De acordo com Guerra (2005) controle externo é "o controle exercido por um Poder ou 

órgão distinto, apartado da estrutura do órgão controlado. Latu sensu, é externo o controle 

desempenhado pelo Poder Judiciário sobre os demais Poderes, bem como o cumprido 

pela Administração direta sobre as entidades da Administração indireta. 

Em sentido estrito, o controle externo é aquele exercido pelo Poder Legislativo (controle 

político) e pelo Tribunal de Contas (controle técnico financeiro) sobre a Administração 

direta e indireta dos Poderes. 

O controle externo é desempenhado por órgão alheio à estrutura de outro controlado na 

busca de efetivar mecanismos com vistas a garantir a plena eficácia das ações de gestão 

governamental. A administração pública deve ser fiscalizada na gestão dos interesses da 

sociedade, por órgão de fora de suas partes, assegurando atuação em consonância com os 

princípios impostos pelo ordenamento jurídico (Guerra, 2005, p. 101). 

Com o avanço da democracia e o desenvolvimento do estado de direito, o controle 

externo é fortalecido, sendo ampliadas as relações entre os entes públicos e privados e as 

relações entre o Estado e o cidadão, com justo reequilíbrio de forças e obrigações. 

Com a modernização das técnicas do controle externo, hoje, foi possível adquirir 

melhores níveis de probidade na administração, com significativa redução dos abusos. 

Sem sombra de dúvidas, o legislador constituinte também disciplinou o controle social, 

de forma indireta, quando estabelece que qualquer cidadão, partido político, associação 

ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 

tribunal de contas. 

Este diploma constitucional fomenta, possibilita e legitima a participação popular no 

acompanhamento da execução dos planos de governo, do cumprimento de metas e a 

realização de despesas, criando um canal aberto e constante de comunicação com o órgão 

técnico de controle. 
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2.2 CONTROLE e ACCOUNTABILITY 

Em seções anteriores vimos alguns conceitos de controle, suas características, algumas 

classificações e subdivisões. Aqui, o intuito é acrescentar outros conceitos que se 

coadunam com os anteriores, mas que reforçam os princípios do accountability que 

abordaremos. Visa facilitar a compreensão do controle social no contexto da gestão 

pública e a sua relação com os tribunais de contas. 

Como já descrevemos, a finalidade do controle é garantir que a administração atue de 

acordo com os princípios explícitos e implícitos na Constituição Federal que são: 

legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação, impessoalidade, publicidade e, 

mais recente, o princípio da eficiência (introduzido pela EC 19 de 1998). 

Contudo, a mais recente exigência de controle sobre os atos da administração pública é a 

transparência, em especial a transparência fiscal, proporcionando uma participação 

popular que amplia o controle sobre os governos. Transparência e participação popular 

têm formação idealizada e inspirada no controle na sua forma mais democrática: a 

accountability. 

2.2.1 Accountability 

A palavra accountability, de ongem inglesa, é derivada do termo accountable que 

designa os mecanismos de avaliação e prestação de contas ou ainda a capacidade de gerar 

informações confiáveis para a avaliação das atividades governamentais, como 

remuneração dos funcionários de acordo com sua produtividade e por prestação de contas 

à sociedade sobre o desempenho do governo (FLEURY, 2001). 

O termo de dificil tradução para o português tem a ver com os mecanismos de controle 

das instituições do Estado dentro de um regime democrático. Não se apresenta um 

conceito mais direto, mas taxativo que defina accountability, e ainda se verifica que este 

está pouco inserido na cultura política brasileira e mesmo na língua portuguesa. Mas o 

termo se notabiliza pela prestação de contas do gestor para além dos limites formais da 

burocracia, responsabilizando-o perante a sociedade contra excessos de poder. 
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A accountability é uma relação entre o governo e aquelas pessoas que elegeram seus 

representantes para o governo, ou seja, implica responsabilidade da parte do governo e 

dos servidores públicos de explicarem e de justificarem situações e ações específicas. 

Observa-se ainda, na conceituação originária inglesa, que a accountability se sustenta em 

duas dimensões básicas, quais sejam a capacidade de resposta (answerability) e a 

capacidade de punição (enforcement). A primeira dimensão engloba a obrigatoriedade de 

informação sobre as decisões e a explicação por que tal decisão foi tomada (informação e 

justificativas), encampando ainda a obediência aos ditames legais e aos compromissos 

assumidos junto a cidadãos sob sua jurisdição. Já a segunda dimensão refere-se à 

capacidade de uma agência fiscalizadora ou dos próprios cidadãos de serem bem

sucedidos em obrigar os gestores públicos a fazer algo, e em não o fazendo, submeterem

lhes punições (SCHEDLER, 1999). 

Inserem-se aqui as noções de accountability horizontal e vertical na conceituação de 

O'Donnell (1998) nas suas dimensões liberal e democrática. A dimensão liberal nos 

apresenta a accountability horizontal que mantém foco na adesão do governo aos 

procedimentos legais e constitucionais, relacionada, portanto, com sistema de "checks 

and balances", da mútua vigilância entre os três poderes autônomos do Estado. Já a 

dimensão democrática enfatiza os mecanismos usados pelos cidadãos para controlar 

resultados no processo governamental, configurando processos de accountability vertical, 

cujos instrumentos principais são as eleições e o próprio controle burocrático. Nesse 

último tipo, governos são "accountables" não apenas quando seguem procedimentos 

constitucionais, mas também quando agem de acordo com a preferência dos cidadãos. 

Diversos autores claramente compartilham do consenso de que na América Latina esses 

mecanismos, tanto horizontais quanto verticais, são precários. As experiências de 

democracias delegativas e a excessiva discricionariedade presidencial mmam 

mecanismos de "check and balances" entre os poderes, enfraquecendo o exercício da 

accountability horizontal. As debilidades dos mecanismos de accountability vertical, 

como citam diversos autores, se centra no sentido da fraqueza estrutural desses 

mecanismos. Há o argumento de que o voto é insuficiente como mecanismo de controle, 

salientando o fato de se tratar de um "único tiro" para avaliar um conjunto amplo de 

dimensões e de ser um mecanismo de ação descentralizada, o que dificulta ou inviabiliza 

uma coordenação da orientação dos atores. 
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Aqui se apresenta uma concepção alternativa, a noção de accountability social ou 

societal, definida como um mecanismo de controle não eleitoral, que emprega 

ferramentas institucionais e não institucionais (ações legais, participação em instâncias de 

monitoramento, denúncias na mídia, etc.), que se baseia na ação de múltiplas associações 

de cidadãos, movimentos, ou mídia, objetivando expor erros e falhas do governo, trazer 

novas questões para a agenda pública ou influenciar decisões políticas a serem 

implementadas pelos órgãos públicos. 

Esses controles sociais permitem a avaliação de políticas, de procedimentos e de 

servidores públicos, que podem ser controlados por esses mecanismos de accountability 

(diferenciando-se dos mecanismos exclusivamente verticais de accountability, que 

avaliam plataformas e resultados de políticas e são incapazes de atingir funcionários 

específicos). 

Entretanto, esse conceito ainda é limitado, vez que a accountability social é ativada sob 

demanda e dirigida para questões singulares. Outro fator limitante refere-se à questão de 

quem são os atores capazes de utilizar esses mecanismos. A noção de accountability 

social incorpora novos atores, tais como associações, ONGs, movimentos sociais, mídia. 

A accountability social apresenta diferenças, ainda quanto aos recursos que dispõe, uma 

vez que não possui, segundo essa definição, mandato para sanções legais, mas apenas 

simbólicas, ainda que algumas ações dessa forma de controle possam gerar sanções 

legais. 

2.3 CONTROLE EXTERNO e ACCOUNTABILITY 

O controle externo é um preceito estabelecido na Constituição de 1988, e nas Cartas 

anteriores, como competência dos tribunais de contas. Entretanto, as dificuldades 

encontradas para o cumprimento de sua missão são desafiadoras. Mas, ainda assim, é um 

instrumento de mudança, de transformação para exigir práticas administrativas com 

eficiência na provisão de bens e serviços, através de relatórios transparentes e uma 

accountability que parta do braço legislativo do governo. 
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A partir deste ponto, faremos um link entre o controle externo e a accountability, para, 

assim, podermos concluir que a accountability é importante para a consolidação e 

aperfeiçoamento da democracia. 

Dessa forma, a introdução do debate sobre novas maneiras de operacionalização da 

prestação de contas das ações do Estado, com mais responsabilidade e preocupação em 

dar uma resposta ao povo, leva à constatação de que o controle técnico-formal, 

atualmente utilizado, é insuficiente, e que é preciso construir uma noção de cidadania 

ativa, que se faça presente no processo de controle da aplicação dos recursos públicos. 

A Constituição Federal de 1988 ressaltou a relevância da função gerencial do controle na 

estrutura do Estado e avançou em questões como a abrangência do controle, a inclusão do 

controle social e, principalmente, a avaliação do cumprimento das metas do governo. 

Este controle na estrutura do Estado está reforçado, especialmente, pela sua previsão 

constitucional contida nos arts. 70 e 74: 

Art. 70. A fiscalização contábil. financeira. orçamentária. operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta. quanto à legalidade. legitimidade. 
economicidade. aplicação das subvenções e renúncia de receitas. será exercida pelo 
Congresso Nacional. mediante controle externo. e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

Art. 74. Os Poderes Legislativo. Executivo e Judiciário manterão. de forma integrada. 
sistema de controle interno com afinalidade de: 

/ - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União: 
1/- comprovar a legalidade e avaliar os resultados. quanto à eficácia e eficiência. da gestão 
orçamentária. financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal. 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado: 
/1/ - exercer o controle das operações de crédito. avais e garantias. bem como dos direitos e 
haveres da União: 
/1' - apoiar o controle externo no exercicio de sua missão institucional. 

§IO Os responsáveis pelo controle interno. ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade. dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União. sob pena 
de responsabilidade solidária. 

Os administradores públicos têm a obrigação de fornecer um amplo leque de 

necessidades sociais em contínua expansão, realizando, pois, uma gestão rigorosa dos 

recursos públicos escassos para poder cumprir suas obrigações sociais internas. 

A existência de recursos públicos limitados e a crescente exigência de maior qualidade de 

vida por parte da população, o considerável crescimento experimentado pelo setor 

público, assim, como as graves crises sociais, econômicas e financeiras existentes nos 
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diferentes países levam à necessidade de se ter uma detalhada e transparente prestação de 

contas perante a sociedade dos valores públicos aplicados. 

Este capítulo abordou as formas de controle da administração pública, suas definições e 

classificações, fazendo uma introdução descritiva. Foram explicados os conceitos de 

controle interno e externo, o significado e as dimensões do conceito de accountability e 

suas formas de interação. 
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3 CONTROLE SOCIAL, PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA 

3.1 CONTROLE SOCIAL 

"É preciso compreender que todas as 
instituições públicas e todos os que 
pertencem ao setor público no Estado 
Brasileiro têm o mesmo patrão - o 
cidadão. " 

(Autoria difusa) 

O controle da gestão pública possui responsabilidade compartilhada entre as autoridades 

(instituições) e os atores sociais (cidadãos). O controle social decorre da ação da 

sociedade civil. Trata-se do povo se autogerindo, controlando as instituições que lhe 

serve. Surge da necessidade de o Estado tomar-se a continuidade da sociedade. 

Fernandes (2008, p. 50) nos ensina: "O primeiro e talvez o mais valioso sistema de 

controle seja o social". 

A Sociologia conceituou originalmente o controle social como aquele exercido pela 

sociedade sobre os comportamentos indesejáveis dos indivíduos. É o conjunto de 

recursos de uma sociedade para garantir que a conduta de seus integrantes respeite as 

regras e os princípios por estes previamente estabelecidos. 

Por controle social entende-se a participação da sociedade no acompanhamento e 

verificação das ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os 

objetivos, processos e resultados. Trata-se de uma ação conjunta entre Estado e sociedade 

em que o eixo central é o compartilhamento de responsabilidades com vistas a aumentar 

o nível da eficácia e a efetividade das políticas públicas. 

O controle social da administração pública, representa a participação da sociedade 

diretamente no controle da atividade estatal, e tem suas origens nas primeiras 

democracias do mundo, sendo seu alcance bastante ampliado com a crise de 

confiabilidade que se tem abatido sobre os Estados nacionais. 

O arcabouço legal vigente possibilita várias formas de manifestação do controle social, 

quer por meio de representação e denúncias às diversas instâncias do sistema de controle 

(interno, externo ou Ministério Público), quer por ações populares ao Judiciário. 

O controle social mostra enorme potencial de se tomar instrumento efetivo, quando se 

observa que qualquer outra forma de controle sofre com limites de recursos, de pessoal, 
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de atuação e de independência, já o controle social exercido pelo cidadão não sofre estas 

limitações e passa a estar em todas as partes. 

Di Pietro (2007, p. 671) afirma a eficácia do controle social, como segue: 

Embora o controle seja atribuição estatal. o administrado participa dele. à medida que pode 
e deve provocar o procedimento de controle. não apenas na defesa de seus interesses 
individuais. mas também na proteção do interesse coletivo. A Constituição outor$a ao 
particular determinados instrumentos de ação a serem utilizados com esta finalidade. E esse. 
provavelmente. o mais eficaz meio de controle da Administração Pública: O controle 
popular. 

Atualmente, o controle social sofre outras limitações de participação popular, e, por esta 

razão, nos cabe ressaltar a necessidade de desenvolver medidas que fortaleçam a tal 

participação, simplificando de forma transparente o acesso ao Estado e as informações 

sobre a máquina pública. 

Tais questões se fazem necessárias para a diminuição do isolamento dos órgãos públicos 

de controle, criando acesso mais fácil ao controle com a manutenção de uma linguagem 

mais acessível. Esta linguagem mais acessível está diretamente ligada à transparência, ao 

acesso e à possibilidade de controle social, que darão em última análise accountability ao 

sistema. 

o desenvolvimento de mecanismos de ampliação do controle social encontra pontos 

fracos na burocracia e nas características dos processos patrimonialistas. Já os pontos 

fortes residem na sensibilidade à pressão do ambiente externo e no desenvolvimento de 

expressões de cidadania amparado pelas modernas teorias de controle. 

Atualmente, existe grande incentivo por parte da esfera pública de se adotar métodos de 

controle social com o objetivo de promover uma ligação entre os indivíduos e a 

administração (FACCIONI, 2006). 

Controle social é o direito que o cidadão possui de desempenhar o seu controle sobre o 

agir do Estado, configura-se como "forma de exercício da soberania popular" 

(SIRAQUE, 2005, p. 100). 

Já existem institucionalizadas diversas formas de controle social, como os conselhos 

municipais e os comitês populares, e que estão sendo implantadas na saúde, transportes 

coletivos, gestão de orçamento municipal, etc. São áreas marcadas por uma disputa 

histórica entre grupos de interesse. 
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Neste sentido, cabe ao poder público intennediar esses conflitos redefinindo a relação 

público-privado, e possibilitar as ações que de fato propiciem melhora na qualidade de 

vida da população. Há outros instrumentos de participação popular que não serão objeto 

direto do nosso estudo. 

Nesses controles, ao particular é que incumbe à verificação do agir da administração, seja 

individualmente, ou por meio de grupos ou organismos juridicamente constituídos. 

Quando não há mecanismos de controle social implantado ou há a ineficácia dos 

mecanismos existentes, surge o desestímulo e a confonnação do cidadão diante dos atos 

de má gestão praticados pelo gestor público. Portanto, a sociedade precisa de espaços de 

expressão, de canais de participação, e caberá ao Estado proporcionar tais mecanismos 

facilitadores dessa comunicação. 

Para viabilizar tais interesses sociais dos cidadãos foram implantadas ações em diversos 

órgãos públicos, destacando-se as ouvidorias públicas, cuja característica de mecanismo 

de controle social é notória, porquanto visa, precipuamente, garantir a satisfação do 

interesse público, pennitindo ao cidadão que se manifeste sobre a atuação do Estado. 

O aumento da participação dos cidadãos exercendo o controle social, "acompanhando as 

ações da gestão pública e avaliando os objetivos, processos e resultados", toma-se 

essencial para uma atuação administrativa mais célere e eficaz na consecução das 

demandas da sociedade (FACCIONI, 2006). 

O controle social possibilita o acompanhamento das condutas na gestão pública, 

corrigindo as imprecisões e mantendo a coerência na atividade administrativa. 

Além do exposto, urge a ampliação do controle social, da responsabilização dos agentes 

públicos e da busca de maior transparência da administração, pois, além de imperativos 

na construção da democracia, vincula-se a necessidade de combate a corrupção na esfera 

pública. 

Assim, o controle social começa a ganhar força na gestão pública, primeiro por um 

movimento que parte dos próprios gestores e profissionais da área pública em busca da 

presença de diferentes setores da população na fonnulação, implementação e 

monitoramento de políticas públicas (JACOBI, 2002), e, segundo, quando diferentes 

setores da população passaram a exigir dos atores públicos maior transparência em suas 

ações e cobravam conduta ética em relação aos recursos que utilizavam. 
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Essas mobilizações culminaram como resultado na criação de mais de 24 mil conselhos e 

fóruns de controle social dos recursos públicos presentes no nível subnacional, e, como 

efeito, em aproximadamente 2,75% dos prefeitos eleitos em 2004, já tendo seu mandato 

cassado ou ajuizados. Como aprofundamento do processo de democracia, tais 

experiências chamaram a atenção em outros países, o que não deixa de ser um 

reconhecimento empírico de sua importância (SPINK e TEXEIRA, 2007). 

Extrai-se, ainda, dos mestres Spink e Teixeira (2007) que, historicamente até a década de 

1970, com a exceção de algumas experiências isoladas, a ideia de que um bom governo 

também implica um diálogo constante com a população ainda não fazia parte do 

imaginário governamental. A partir da década de 1980, época das primeiras reformas 

administrativas e discussões sobre a reforma do Estado, aparecem novos movimentos 

sociais e a redescoberta da sociedade civil, esta cada vez mais organizada. 

Surge aqui, por exemplo, o orçamento participativo e outras ações com o intuito de 

substituir o modelo clássico de monitoramento representativo e esporádico das ações de 

governo, por modelos onde a ideia da gestão pública de trabalhar com os cidadãos com 

mais frequência não fosse mais considerada um absurdo. 

A Constituição Federal de 1988 corrigiu parte desse desequilíbrio, em diferentes casos, 

ao obrigar e/ou recomendar entrosamento entre gestores e população através de conselhos 

e fóruns de diversos tipos. Aos poucos, nos diversos níveis de governo surgem 

experiências de gestão com presença dos cidadãos na discussão das políticas públicas, 

com espaço de influência nas propostas, no planejamento e na implementação da ação. 

O que se vê é um ganho de eficiência na gestão e o Estado mais disposto a abrir espaço 

de discussão com respostas aos desejos da população, representada por uma cidadania 

engajada. 

Extrai-se aqui uma clara conclusão geral: "[ ... ] de maneira crescente, a preocupação da 

sociedade com o controle social da Administração Pública começou a se juntar com uma 

disposição crescente da área pública em aceitar e reconhecer maior controle social" 

(SPINK e TEIXEIRA, 2007, p. 46). 

Na América Latina surge a denominação de "ação pública" (fusão feliz de política 

pública e ação social, que descreve o movimento duplo do Estado para a sociedade civil e 

vice-versa), cujas atividades oscilam entre o efetivo exercício do poder e aquelas com 

preocupação sobre a vida coletiva. 
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3.2 PARTICIPAÇÃO POPULAR 

A sociedade atual é muito complexa e constituída por um número gigantesco de 

indivíduos, sendo impossível que todos possam definir seus rumos. A solução até agora é 

o mandato e a representação (poucos agindo em nome de muitos). 

Assim, para que o eleitor/cidadão, interessado no bom desempenho da administração e 

das políticas públicas, não leve calote diante do "egoísmo e oportunismo" de dirigentes 

políticos e gestores públicos surge um esquema de pressões e contrapressões, onde o 

dirigente político eleito vigia o agente público para que esse faça o que lhe foi 

determinado, levando-se em conta o que os cidadãos esperam, pois do contrário perde-se 

votos. O eleitor vigia o eleito, que monitora o burocrata, que coordena os agentes 

públicos para o oferecimento dos serviços públicos. 

Tais relações, ainda que incipientes, fazem parte da democracia representativa, que é o 

ato de um grupo ou pessoa ser eleito, normalmente por votação, para "representar" um 

povo ou uma população, isto é, para agir, falar e decidir em "nome do povo". Os 

"representantes do povo" se agrupam em instituições chamadas Parlamento, Congresso 

ou Assembleias. 

O conceito é dominado pela forma de democracia eleitoral e plebiscitária a que 

chamamos democracia representativa ou liberal. A democracia representativa ou liberal 

é apenas uma das formas de representação balanceada de interesses, compreendida num 

conceito global de isonomia. 

Mas a moderna noção de democracia desenvolvida durante os séculos XIX e XX requer e 

está ligada ao ideal de participação popular, oriunda dos gregos, das contribuições da 

Revolução Francesa, do Governo Representativo Liberal inglês e, finalmente, da 

Revolução Americana, que foram experiências de libertação do homem e afirmação da 

sua autonomia. 

Surge a democracia participativa onde se pretende que existam efetivos mecanismos de 

controle da sociedade civil sob a administração pública, não se reduzindo o papel 

democrático apenas ao voto, mas também estendendo a democracia para a esfera social. 
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A democracia participativa ou democracia deliberativa é considerada um modelo ou 

ideal de justificação do exercício do poder político pautado no debate público entre 

cidadãos livres e em condições iguais de participação. Advoga que a legitimidade das 

decisões políticas advém de processos de discussão que, orientados pelos princípios da 

inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e da justiça social, 

conferem um reordenamento na lógica do poder político tradicional. 

Desde o estabelecimento da democracia participativa, se veem incorporados os meios de 

decisão popular (referendos, plebiscitos, iniciativas populares) que tornam o cidadão mais 

próximo do poder. E ainda, outros meios de participação popular (colegiados, 

cooperação, concerto, audiências e consultas públicas, etc.) se fizeram presentes 

concretizando os fundamentos do estado democrático de direito, constante do art. 10 da 

Constituição Federal. 

Di Pietro (1999, p. 23) nos ensina sobre a participação popular: 

Sem abdicar a proteção das liberdades individuais (Estado de Direito) e do bem 

comum (Estado Social). surgiu o Estado Democrático de Direito com a 

participação popular no processo político. nas decisões do Governo e no 

Controle da Administração Pública. 

Segundo Martins Júnior (2004, p. 294) "a participação é decorrente da transparência, que, 

por seu turno deriva da democracia". Assim, o partícipe conhece a intenção 

administrativa e suas razões, participa da gestão influenciando o respectivo processo. É a 

verdadeira ampliação da cidadania pela declaração da origem do poder emanando do 

povo. 

A participação é a ideia principal da contemporânea noção de cidadania: o povo torna-se 

parte principal do processo de seu desenvolvimento e promoção social. Entretanto, na 

esfera da administração da coisa pública é que tal princípio permite evitar extremos como 

o estatismo e o privatismo. 

Participação significa "tomar parte em", compartilhar, associar-se pelo sentimento ou 

pensamento, é a ação de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar o processo 

político. Aqui, nos interessa, em especial, a participação popular no controle da 

administração pública. O controle social, que é espécie do gênero participação popular, 
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gera para a sociedade a possibilidade efetiva de participação na gerência desses 

processos. 

A relação entre o Estado e a sociedade nos remete ao conceito de accountability, pois 

ressalta a obrigação do Estado perante o cidadão. A ação do Estado deve ser combinada 

com a sociedade civil, e a obrigação de prestar contas e de assumir responsabilidades 

perante os cidadãos deriva deste conceito, cujo significado deve ser aceito e entendido 

por ambas as partes envolvidas. 

Para que o cidadão possa participar do controle da coisa pública é necessário que o 

Estado possa se fazer entender, buscando mecanismos que facilitem essa comunicação. 

Esta participação é o exercício da cidadania disposto na Constituição Federal. A 

participação não se limita aos pleitos eleitorais, se estendendo aos direitos de participação 

em colegiados, comitês, conselhos, direito a reclamar, denunciar, representar queixas 

contra atos ou omissões de autoridades ou entidades, direito de denunciar irregularidades, 

de participar do planejamento e execução de políticas públicas, tais como, agrícola, 

saúde, educação, cultura e meio ambiente. 

Neste trabalho, nosso critério de abordagem restringirá o estudo da participação popular, 

abordando com maior profundidade o aspecto do controle social exercido pela sociedade 

civil sobre o Estado. 

3.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 

Diversas pesquisas teóricas e empíricas sobre a atuação dos movimentos sociais e as 

novas formas de participação popular têm salientado a fundamental importância desses 

movimentos sociais nos processos de democratização e de ampliação dos espaços 

públicos (DAGNINO, 2002). 

Experiências com novas formas de participação popular, como o orçamento participativo, 

são analisadas do ponto de vista da teoria democrática, sobretudo no que diz respeito à 

possibilidade de um aprofundamento da democracia. 

Observa-se, recentemente, que a preocupação com a questão da participação social não se 

restringe mais à literatura, que tradicionalmente estuda os movimentos sociais e os 
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emergentes processos e dinâmicas societais, nem aos estudos que investigam os efeitos 

democratizantes das novas formas de participação. 

Cada vez mais, a participação é objeto de análise da literatura sobre gestão e 

administração pública, e sua relevância para o desempenho administrativo entra como 

variável central na avaliação das experiências participativas. 

A ide ia de que um dita as regras e muitos as obedecem vem sendo alterada graças a 

inserção do modelo de gestão participativa. Uma forma de administrar que surgiu 

juntamente com os princípios de democracia, mas que continua a ser uma ideia moderna. 

A gestão participativa, oriunda das organizações privadas, visava reverter esse modelo 

clássico, pois cria vantagens competitivas significativas nessas organizações, gerando um 

fluxo de comunicação e informação mútuo, ou seja, os parceiros, gestores, funcionários 

captam os desejos e anseios do mercado, trazem para dentro da organização, trabalham 

embasados, dão ide ias, opiniões e ajudam a responder e a satisfazer as expectativas do 

mercado. 

Alguns autores entendem as experiências participativas no serviço público como uma 

possibilidade de intervenção consciente e criativa de servidores e da população num 

rompimento com a cultura de submissão, sendo uma forma de se compartilhar 

conhecimentos que os habilitem para o exercício da democracia em vários níveis. Mas a 

verdade é que se priorizou a adoção de uma gestão pública focada em qualidade, que 

requer mudanças na cultura organizacional, exigindo dos servidores principalmente 

motivação, que conduz ao esforço, dedicação, persistência e comprometimento. 

Num segundo passo, entra a gestão participativa, pois consiste em compartilhar as 

decisões que afetam a instituição, não apenas com os servidores, mas também com os 

cidadãos, fornecedores e concessionários da instituição. É através da participação que os 

profissionais se envolvem com os objetivos e resultados e se sentem parte integrante do 

processo, elevando o grau de interação com a cultura organizacional. 

Mas, participar não é natural nos modelos administrativos convencionais. Muitos 

paradigmas mantêm a maioria desses atores alienados em relação ao controle que podem 

exercer na gestão, desperdiçando o potencial de contribuição das pessoas. 

Entretanto, acredita-se na possibilidade de superar os limites da democracia 

representativa, através de mecanismos que ampliem a mobilização da sociedade civil em 

diferentes dimensões da vida social, com o objetivo de aumentar a participação 
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sistemática dos cidadãos organizados em movimentos sociais movidos por princípios não 

meramente corporativos, integrando espaços de discussão e de negociação capazes de se 

manifestarem não apenas no âmbito de consultas, mas também no de definição de 

demandas e de sua problematização. 

Como exemplo, cito o orçamento participativo (o primeiro foi o de Porto Alegre, 

instituído em 1989 pela administração municipal) que se fundamenta teoricamente no 

movimento de renovação/revisão conceitual. Nessa perspectiva, a implementação de 

orçamentos participativos tem como um dos princípios orientadores a ampliação da 

democracia, através de mecanismos capazes de superar os limites restritos da democracia 

representativa - que se expressariam na apatia/alienação política dos cidadãos num 

contexto de crescente distanciamento entre governo e sociedade. 

A proposta seria, portanto, a de estender o conceito de cidadania, tendo em vista não só 

incorporar novos atores sociais tradicionalmente excluídos da participação social, mas 

também ampliar a natureza da participação no sentido de integrar os cidadãos aos 

diferentes níveis do processo de decisão político-administrativa. 

O orçamento público sempre foi peça formal, com acesso restrito a pequenos grupos de 

técnicos, e cuja ausência de transparência e de fiscalização favorece a manipulação de 

recursos em beneficio de grupos, expressando práticas patrimonialistas de gestão do 

Estado e o acesso c1ientelístico aos recursos públicos. 

Intervir, portanto, na elaboração da peça orçamentária é intervir no âmago de uma cultura 

política, focada no clientelismo e no saber tecnocrático, desvendando o funcionamento da 

máquina do Estado e as formas de captação e de aplicação de recursos (suas receitas e 

suas despesas), bem como demonstrando as possibilidades de distribuição mais 

equitativa. 

O orçamento participativo demonstrou ser elemento crucial na transformação das 

relações Estado-sociedade: a participação da população organizada no processo de 

planejamento do investimento municipal permitiu maior transparência à ação 

governamental, ao mesmo tempo em que contribuiria para a constituição de novos 

sujeitos políticos. 

A implantação do orçamento participativo constituiu-se em um exemplo de importantes 

inovações para a administração pública brasileira, com a instituição da transparência na 

gestão dos recursos públicos e, em consequência, o abandono de práticas c1ientelísticas, 
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responsáveis pelo atraso político-social da sociedade. Rompe, também, com a visão 

estatista-assistencialista, que caracteriza a concepção do Estado do bem-estar, rejeitando, 

ao mesmo tempo, a tese neoliberal do Estado mínimo. Ao contrário, toma o Estado 

público no sentido de permitir formas diretas de participação da população. 

A gestão participativa, enquanto cultura organizacional requer a compreensão comum de 

conceitos e operações fundamentais, entre eles, aqueles associados às funções de 

planejamento, avaliação e controle. Tais representações devem ser compartilhadas pelo 

maior número possível de agentes organizacionais, tendo em vista o atendimento das 

demandas e expectativas dos clientes para a melhoria contínua dos processos em que os 

serviços e produtos são gerados. 

O planejamento consiste na descrição de processos futuros para permitir a melhoria 

contínua no âmbito das organizações. A avaliação é concebida como o esforço conjunto 

que permita a obtenção de informações relevantes e confiáveis para a tomada de decisões 

que levem à melhoria contínua dos processos. Ao controle formal, unitário, coercitivo e 

utilitário, contrapõem-se possibilidades socializadas, normativas e que levem ao 

compromisso abrangente dos segmentos organizacionais com os resultados. 

Planejamento, avaliação e controle são vistos assim como funções essenciais para a 

mudança dos paradigmas de gestão, para o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional que enfatize a participação e o compromisso do conjunto dos agentes com 

as finalidades e diretrizes abrangentes que devem ser traduzidas para um cenário 

específico. 

Um estudo coordenado por Dagnino (2002), sobre diferentes experiências de gestão 

participativa, constitui uma boa análise sobre as potencialidades e as dificuldades com 

que tais iniciativas tem se deparado. 

Abortando as dificuldades, a autora destaca a dimensão do conflito nas relações entre o 

Estado e a sociedade, no processo de construção destes espaços de participação. Aponta 

por um lado a resistência do Poder Executivo em compartilhar as decisões referentes às 

políticas públicas e, por outro, a formação de uma sociedade que insiste cada vez mais em 

participar de tais decisões. Para Dagnino, isso propicia uma separação entre as funções de 

"decisão" e de "execução" das deliberações tomadas em conjunto, em que a sociedade 

participa apenas da primeira fase, fazendo com que a perspectiva do poder deliberativo 
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almejado pela sociedade "se transfonne, na prática, em função consultiva, ou até mesmo 

legitimadora das decisões tomadas nos gabinetes". 

Contudo, a autora salienta que esses espaços de interlocução apresentam aspectos 

positivos do ponto de vista cultural, uma vez que possibilita que: 

[. . .] as convivências com as diferenças promovam nesses espaços o difícil aprendizado do 

reconhecimento do outro enquanto portador de direitos. assim como da existência e 

legitimidade do conflito. enquanto dimensões constitutivas da democracia e da cidadania. 

(Dagnino, 2002. p. 295) 

Principalmente no que se refere à reconstrução das relações entre o Estado e a sociedade, 

Rivera (1995) nos ensina que para pensar o cidadão enquanto sujeito ativo que participa e 

influencia o destino da sua comunidade é importante o exercício de uma ação 

comunicativa que o toma capaz de interagir com o mundo ao seu redor. 

Na relação Estado-sociedade prevalece um tipo de racionalidade que dificulta a 

participação do cidadão enquanto sujeito. Todo interesse está ligado às ações, a 

estratégica encontra a orientação racional de adequação de meios e fins, e a comunicativa 

tem sua orientação de outra ordem, pois a manipulação e a imposição são condições que 

impedem a realização de entendimento recíproco sobre algo. 

A ação que leva à participação social pressupõe esse entendimento recíproco sobre algo e 

os interesses que relacionam as ações. Esta relação é capaz de alterar o entendimento do 

mundo real, alterando a compreensão de realidade, conhecimento e verdade. A 

transfonnação se dá com a argumentação, o consenso, o sentido, as relações 

intersubjetivas, o discurso ampliando o conceito de racionalidade. 

Esta pesquisa buscou identificar a importância da participação da sociedade no controle 

da coisa pública, e como esta participação é benéfica tanto a sociedade como aos órgãos 

tradicionais de controle. 

Paradoxalmente, se faz necessário citar as ausências de participação da sociedade civil 

(inércia social) presente na realidade sociobrasileira, e suas razões. Vale lembrar que por 

participação dos cidadãos estamos ressaltando o defendido por Jacobi, de que: "deve-se 

enfatizar que se trata de uma fonna de intervenção na vida pública com uma motivação 

social concreta que se exerce de fonna direta" (JACOSI, 2002, p. 26). 

Por meio do conceito de inércia social, Santos (2006, p. 174) vai apontar um dos motivos 

para esse comportamento da sociedade brasileira, ele nos diz: 
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É bastante provável que não só a pobreza e o movimento para fora dela. mas 
também o nível dessa pobreza sejam responsáveis pela demarcação desse limiar 
de sensibilidade social. aquém do qual qualquer mudança relativa é insuficiente 
para modificar tipo. quantidade e intensidade de expectativas. que. em última 
análise. emprestam dinamismo à privação relativa. Aquém desse limiar. 
possivelmente o temor de recaída ou simplesmente piora é bem maior do que o 
que se espera obter arriscando organização e demandas. Neste caso. para que 
sonhar? 

Carvalho (2003) sugere que a sociedade civil ainda não detém o conhecimento necessário 

para reivindicar ações e participar de forma mais efetiva na sua realidade social. O 

presente desconhecimento de seus direitos leva a termos um cidadão sem perspectivas, 

onde a passividade de sua relação com o Estado gera um descrédito e desconfiança por 

tudo que o poder público faça, já que não se vislumbra melhoria em sua vida cotidiana. A 

participação torna-se débil e dificulta o avanço do país para uma ação moderna. 

Com isso não possibilitamos que o indivíduo, seja: "[ ... ] o sujeito privilegiado de 

vocalização daquilo que interessa à Sociedade nas demandas ao Estado [ ... ]" (TENÓRIO, 

2008, p. 34). Não possibilitamos que o Estado seja parceiro da sociedade civil, criamos 

uma tensão entre ambos, fazendo com que as ações sejam pautadas, sobremaneira, de 

eixo vertical, de cima para baixo. O Estado impondo soluções a problemas vividos por 

outrem. 

3.4 CIDADANIA E CIDADANIA DELIBERATIVA 

Faz-se necessário o entendimento dos conceitos de cidadania. O termo é muito utilizado e 

tem presença certa em todos os debates nos mais diversos ambientes sociais, sejam nas 

escolas, no trabalho, nas igrejas, na rua, no trânsito e na política onde a sua repercussão é 

muito forte. 

A concepção de cidadania como construção social pressupõe a igualdade de direitos que 

são conquistados pela ação e pela luta social e política dos cidadãos. Essa concepção 

valoriza a constituição de sujeitos ativos, que definem seus direitos e lutam para que esses 

sejam reconhecidos. Essa é uma estratégia dos excluídos, uma estratégia de construção 

democrática e de superação. Assim como uma relação entre a sociedade e o Estado, 

baseada na participação popular e na negociação assumida por atores sociais. 
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A cidadania é mais do que o próprio direito à vida com dignidade plena, e precisa ser 

construída, individual e coletivamente, através do atendimento de suas necessidades 

essenciais, com a garantia de acesso aos chamados direitos fundamentais, tais como 

direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. 

Já a cidadania deliberativa foi, a partir das concepções de Habermas, assim conceituada 

por Tenório (2007, p. 54-55): "Cidadania deliberativa significa, em linhas gerais, que a 

legitimidade das decisões políticas deve ter origem em processos de discussão, orientados 

pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do 

bem comum". 

É fundamental a compreensão do conceito de cidadania, bem como o incremento trazido 

pela concepção de cidadania deliberativa, para estabelecer o papel dos tribunais de 

contas como interlocutores no contexto público do controle social para além da função 

informativa ou do recebimento de demandas, mas para a construção de um espaço 

democrático de discussão e consenso em prol de boas administrações públicas. 

A cidadania deliberativa por ser uma forma de articulação que envolve a exposição das 

demandas e inquietações das pessoas, por meio dos espaços sociais, contribui para o 

exercício do controle na administração pública na medida em que o poder público não 

deve ser o único responsável pelo controle dos atos praticados. A sociedade, também, 

deve estar atenta à administração e às suas ações, e verificar se os atos praticados pelo 

administrador estão de acordo com os anseios sociais. 

3.5 OUVIDORIAS COMO FERRAMENTA SOCIAL 

Como forma de viabilizar o direito à cidadania. satisfazendo os interesses sociais, surgem 

as ouvidorias, caracterizadas como mecanismos de controle social, dando abertura ao 

cidadão para que este possa se manifestar sobre a atuação do Estado. 

Em geral, as ouvidorias são instâncias administrativas responsáveis por acolher 

reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões, dos cidadãos, referentes aos 

serviços e atendimentos prestados pelos órgãos públicos. 

Na prática, cada ouvidoria contribui para evidenciar a transparência nas relações com a 

sociedade e é um instrumento com o qual o cidadão pode realizar o controle social. Desta 
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fonna, o papel primordial das ouvidorias consiste na defesa dos direitos e interesses do 

cidadão perante este ou aquele órgão. 

As ouvidorias funcionam como estratégia de escuta, e seu papel consiste em estreitar a 

integração entre a sociedade e o governo, com reflexos na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à sociedade. Por meio destas o cidadão pode avaliar os serviços 

públicos e denunciar eventuais desvios, enviar suas reclamações, sugestões, elogios e 

solicitações de infonnações de assuntos relacionados àquela instituição. Atualmente, as 

ouvidorias dos órgãos recebem inúmeras manifestações, o que comprovam sua 

necessidade e importância como meio de comunicação. 

Nesse contexto democrático é que uma ouvidoria pública deve ser compreendida como 

sendo uma instituição que auxilia o cidadão em suas relações com o Estado, pennitindo 

que um diálogo com a gestão administrativa colabore na melhoria do serviço prestado à 

sociedade por governo de qualquer Estado e de qualquer poder. 

Nos tribunais de contas, cuja função de controle externo é a razão de sua existência, as 

ouvidorias assumem o papel de "provedoras de infonnações'·. tanto para o tribunal de 

contas, a fim de trazer insumos para as auditorias, quanto para a sociedade, a fim de 

contribuir para o controle social (DELMONDES, 2007). Destacam-se nas ouvidorias, as 

denúncias e representações, pois como fonna de participação popular de modalidade 

fiscalizadora, provocam a atuação dos TCs, estabelecendo uma integração do controle 

social com o controle externo (estatal). 

O capítulo trouxe à luz os conceitos de controle social, participação popular, gestão 

participativa com uma abordagem provocativa. 
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"Os Tribunais de Contas. de órgãos 
tradicionais de controle contábil 
evoluíram a órgãos de vanguarda de 
controle econômico-financeiro nos 
Estados policráticos e democráticos. " 

(Diogo de Figueiredo Moreira Neto) 

Figueiredo (2010, p. 1) nos ensina que os controles dos recursos públicos no país se 

apresentam desde o Brasil Colônia, através de instrumentos como tombamento de bens 

públicos, escrituração de receitas e despesas, prestação de contas anual de certos gestores 

e aprovação prévia de contratos. No entanto, esses controles não eram independentes. 

A criação de uma instituição independente, com atribuições de exercer o controle externo 

dos gastos públicos, conforme Martins Guerra (2004, p. 155), surgiu inicialmente em 

1826, tendo como responsáveis os senadores Visconde de Barbacena e José Ignácio 

Borges. O referido projeto, embora não tenha sido aprovado naquele momento da 

história, provocou o aumento das pressões para a criação de um tribunal independente, 

tanto que outros personagens da história do Império também apresentaram propostas de 

criação desse órgão de controle, a exemplo do Marquês de Abrantes, em 1838, e Manuel 

Alves Branco, em 1845. Apesar dos fracassos, evoluíam os mecanismos de fiscalização 

da ação governamental. 

No início da República, Rui Barbosa, então ministro da Fazenda do Governo Provisório, 

através do Decreto n° 966-A de 7 de novembro de 1890, criou o órgão fiscalizador, 

ensejando liquidar as receitas e despesas, bem como verificar a legalidade das mesmas. 

Apesar de o referido decreto ter sido aprovado em 1890, o tribunal de contas somente foi 

institucionalizado na Constituição de 1891. A partir de então, se faz presente em todos os 

textos constitucionais sempre na posição de órgão autônomo e com destacadas funções. 

Posteriormente passou a se chamar Tribunal de Contas da União. A partir da iniciativa 

federal, vários estados também criaram seus próprios tribunais, que exerciam atribuições 

semelhantes ao órgão federal de controle externo, mas dentro de sua esfera de 

competência. 
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Assim, as Cortes de Contas Estaduais e Municipais, criadas na forma do modelo federal 

passam a encontrar assento nas constituições estaduais, estando revestidas de amparo 

legal ainda por suas respectivas Leis Orgânicas. 

Atualmente, no Brasil, existem um tribunal de contas da União, um tribunal de contas do 

Distrito Federal, 26 tribunais de contas estaduais, quatro tribunais de contas dos 

municípios (Bahia, Ceará, Goiás e Pará) e dois tribunais de contas municipais (Rio de 

Janeiro e São Paulo). 

Foram muitas rupturas e mudanças políticas nesse percurso histórico, mas os tribunais de 

contas sobreviveram, e muito mais, assumiram novas funções. Poucos órgãos do Estado 

contemporâneo possuem um percurso histórico tão longo e, ainda, com a ampliação de 

funções que sofreram os TCs. 

O atual perfil dos tribunais de contas está delineado nos arts. 70 e seguintes da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, que adiante melhor abordaremos. 

4.2 COMPETÊNCIAS E CARACTERÍSTICAS 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 define que o controle externo de mérito e 

legalidade sobre os atos da administração pública será exercido pelo Poder Legislativo, 

com o auxílio dos tribunais de contas, nos termos de seus arts. 70 e 71, como a seguir: 

Art. 70. A jiscalização contábil. jinanceira. orçamentária. operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta. quanto à legalidade. legitimidade. 
economicidade. aplicação das subvenções e renúncia de receitas. será exercida pelo 
Congresso Nacional. mediante controle externo. e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

Art. 71. O controle externo. a cargo do Congresso Nacional. será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União. ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente [. . .}; 
1/ - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros. bens e valores 
públicos da administração direta e indireta [. . .}; 
1/1- apreciar. parajins de registro. a legalidade dos atos de admissão de pessoal. a qualquer 
título. na administração direta e indireta [. . .}: 
IV - realizar. por iniciativa própria. da Câmara dos Deputados. do Senado Federal. de 
Comissão técnica ou de inquérito. inspeções e auditorias [. . .}; 
V - jiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a 
União participe. de forma direta ou indireta [. . .}: 
[. . .} 
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Assim, ficaram estabelecidas as competências constitucionais, próprias, exclusivas e 

indelegáveis de tal fiscalização aos tribunais de contas. 

Novas competências legais, ao longo deste período, foram agregadas as já existentes 

competências dos TCs. Entretanto, o grande marco divisor das ações estratégicas dos TCs 

foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, que de forma simples e inovadora 

estabeleceu nova ordem ao regime fiscal no Brasil, inserindo nas práticas e na cultura da 

gestão pública uma nova postura a ser observada, qual sejam, a responsabilidade, o 

equilíbrio, o planejamento e a transparência, com a respectiva responsabilização pela 

inobservância de tais regras. 

Deste ponto em diante, novos conceitos surgiram ou foram reforçados: planejamento, 

prudência, disciplina, limites, metas, risco, além da difusão do até então pouco conhecido 

termo inglês accountability. 

No que tange às características das Cortes de Contas, Guerra (2004) nos mostra as 

peculiaridades dos TCs, a seguir elencadas: 

1. São órgãos híbridos, com funções de caráter técnico e jurisdicional. 

2. Possuem molde único, tendo como modelo o TCU. 

3. Possuem linha hierárquica própria e independente, apartada dos Poderes. 

4. Gozam de autonomia administrativa e funcional. 

5. Composição multidisciplinar e garantias constitucionais de seus membros. 

6. Iniciativa legislativa própria e competência reguladora específica. 

Podemos então dizer que os tribunais de contas são órgãos constitucionais, autônomos, 

desvinculados de subordinação qualquer, prestando apenas auxílio eventual ao 

Legislativo. Suas funções podem ser fiscalizadora, corretivas, opinativa e jurisdicional 

especial. 

Entretanto, afirma Guerra (2004) a existência de controvérsia a respeito das funções 

jurisdicionais das Cortes de Contas. Existem, conforme se extrai, várias funções 

reservadas aos tribunais de contas. Fundamentalmente, quando aprecia as contas do chefe 

do Executivo, através da emissão de parecer prévio, as Cortes realizam um trabalho de 

natureza técnico-opinativa, prestando auxílio ao Poder Legislativo, para que este exerça 

sua função de julgar as contas. Mas, quando as Cortes, em colegiado, efetuam julgamento 
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de contas dos demais administradores públicos, estão, portanto, realizando um trabalho 

de judicatura. 

Melhor explicando, os tribunais possuem duas atribuições principais: a de emitir parecer 

prévio sobre as contas de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo e a de julgar 

as contas de todos os gestores públicos. 

Assim, existem dois regimes de contas públicas: a) as contas de governo, que 

demonstram a conduta do chefe do Poder Executivo local nas suas funções de planejar, 

organizar, dirigir, e controlar as políticas públicas, sujeitas a julgamento pelo Poder 

Legislativo, mediante auxílio dos TCs por via de parecer prévio, e b) as contas de gestão, 

que evidenciam os atos de administração e gerência dos recursos públicos praticados 

pelos responsáveis por dinheiros, bens e valores dos órgãos e entidades, sujeitas a 

julgamento técnico e definitivo pelos TCs. 

4.3 CONTROLE FORMAL DO TCs: CONTROLE EXTERNO 

"Nos moldes atuais. o Controle externo é 
como o tormento de Sísifo. " 

(Autor difuso) 
Sísifo - Rei da mitologia grega 
condenado a rolar um bloco de pedra 
montanha acima. que. mal chegando ao 
cume. rola montanha abaixo. puxada 
por seu próprio peso. obrigando Sísifo a 
recomeçar a tarefa indefinidamente. 

(Homero. Odisséia. ,\7) 

A Constituição Federal Brasileira, em seus arts. 70 a 75, regulamenta o Tribunal de 

Contas da União, bem como as normas relacionadas à fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária. Tais normas se aplicam no que couber, aos tribunais de contas dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios. 

Os tribunais de contas são revestidos de amplos poderes para investigar todos aqueles que 

manuseiem recursos públicos, podendo para tal mister exercer a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com uma abordagem quanto à 

legalidade, legitimidade e economicidade. 
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Quanto à legalidade, o controle corresponde à fiscalização dos aspectos legais da 

atividade administrativa, observância às normas e princípios legais, com a noção mais 

ampla de juridicidade. 

Além do controle da legitimidade, a Constituição faz menção ao controle da legitimidade, 

conceito mais amplo, que abrange o interesse público e a moralidade administrativa. Aqui 

as Cortes de Contas podem verificar não só o cumprimento dos preceitos legais, mas 

também aspectos de boa administração que dizem respeito ao cumprimento da finalidade 

pública e moralidade administrativa. 

Por último, menciona o controle da economicidade, onde deve verificar se o gestor 

buscou minimizar os custos na sua atividade, procurando a solução mais econômica sem 

que ficasse comprometida a qualidade. 

Esse controle visa averiguar se houve perdas, prejuízos, desperdícios de recursos públicos 

para a administração pela avaliação dos resultados obtidos e, preventivamente, procura 

evitar tais desperdícios, de forma a assegurar resultados economicamente mais favoráveis 

ao interesse público. Pelo princípio da economicidade é que se determina àquele que deu 

causa a perda, dano ou prejuízo que recomponha o erário público. 

Mas, o que se toma imperativo é compreender que o controle externo exercido pelos TCs 

deve interagir com os demais controles para consecução de seu intento. Incluso aqui, as 

determinações prescritas no art. 74 da CF/88, que prevê de antemão as tais integrações. 

Desta forma, o controle externo deve estar atrelado ao controle interno, com obrigações 

de via dupla, ambos se apoiando mutuamente. O controle interno é independente, mas 

deve municiar o controle externo com seus procedimentos, levantamentos e achados; por 

sua vez o controle externo deve interagir orientando, apoiando e trocando informações 

com o controle interno. Deve haver uma relação de cooperação recíproca. 

Fernandes (2008) entende que a principal função do controle interno é apoiar os trabalhos 

do controle externo, mas alerta que tal apoio "só será efetivo se também o controle 

externo exercer institucionalmente o apoio na adequada estruturação e operação do 

controle interno". 

Assim como deve fazer com o controle interno, o controle externo deve também se 

integrar com o controle social. O controle externo deve abrir suas portas às manifestações 

dos cidadãos, individuais ou coletivas, bem como, desenvolver ao máximo, canais de 



50 

comunicação com a sociedade, divulgando seus trabalhos e orientando-lhes na 

apresentação de manifestações. 

4.4 CONTROLE SOCIAL e os TCs 

"Enfim. é possível fazer mais do que se 
convencionou esperar do serviço 
público, .. 

(Antonio Joaquim M. Rodrigues Neto) 

Políticos, gestores públicos, sociedade civil, estudiosos da administração pública 

participam constantemente de debate sobre as novas tendências da gestão pública. Esse 

debate contemporâneo, que é de interesse de toda a sociedade brasileira, vem adquirindo 

cada vez mais volume e se reveste de grande relevância, em especial, no que concerne a 

fiscalização e controle, com observância a um novo modelo de gestão. 

No âmago desse debate está o controle social, que sofreu evolução do simples ato de 

votar passando a ocupar maior relevância. O exercício da cidadania fica restrito ao voto, 

sendo esta a única forma de participação democrática. 

Para implantar a nova consciência política e social, a mais "cidadã" das Constituições 

brasileiras incluiu direitos sociais e coletivos, com instrumentos adequados a sua 

proteção. Há inúmeras normas relativas à cidadania e, expressamente, fica garantido o 

direito de a sociedade acompanhar as ações do Estado e dos governantes - o controle 

social. 

O controle social das ações do Estado é um direito constitucional, fundamental, 

inalienável, imprescritível e irrenunciável. Advém da própria ide ia de soberania popular, 

que determina que o gestor público deve responder por seus atos e omissões perante o 

Legislativo, o Judiciário e o Executivo, mas, sobretudo, perante o próprio povo -

verdadeiro titular da res pública (Rodrigues Neto, 2009). 

Se os tribunais de contas são os fiscalizadores da gestão e os órgãos que devem mensurar 

os resultados obtidos pelo governo, sua atuação deve ter ressonância na sociedade, e suas 

informações entendidas e consumidas pelo cidadão. 
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Percebendo esta realidade, e se considerando instrumento de cidadania, os tribunais de 

contas têm trilhado o caminho de estimular o controle social, tornando este aliado ao 

controle externo por ele já exercido. 

Assim, parece óbvio que os órgãos, cuja função precípua é zelar pela boa arrecadação e 

aplicações dos recursos públicos, têm papel fundamental no estímulo à participação 

cidadã. 

Nesta esteira, diversos tribunais de contas vêm desenvolvendo ações de estímulo à 

participação cidadã com benefícios nas suas atribuições constitucionais de controle 

externo da administração pública. 

A grande motivação para a consecução dessas ações foi a percepção da necessidade de 

aproximação dos tribunais de contas com a sociedade, consolidando a participação desta. 

Para estimular e induzir a participação cidadã, estabelecendo canais de comunicação com 

a sociedade, alguns tribunais de contas desenvolveram diversas ações, dentre as quais 

podemos destacar: as ouvidorias, espaços virtuais, disque-denúncia, setores internos para 

articulação com a sociedade, programas de conscientização da cidadania, programas de 

interação com a comunidade estudantil, divulgação de notícias sobre o controle das 

administrações, audiências públicas, rede cidadã e os chamados portais do cidadão. 

Outros bons exemplos se destacam e posso citar, como as ações desenvolvidas pelo TCE

PR no estímulo ao controle social, a parceria com universidades e câmaras legislativas 

municipais, bem como a realização de palestras por membros do TCE-PR enfocando a 

importância do controle social e da atuação das Cortes de Contas no controle dos 

governantes. 

Por sua vez, Teixeira e Lima (2005) enumeram iniciativas tomadas pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) com o objetivo de induzir cidadania e 

estimular o exercício do controle social pela sociedade civil a partir da criação do 

programa "Democratizando o Conhecimento sobre as Contas Públicas", executado pela 

Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, órgão integrante da estrutura 

daquele Tribunal. 

Outra ação de fomento é a cooperação entre ONGs e Cortes de Contas. Como exemplo, a 

ONG Transparência Brasil publica em sua página na internet, disponível em 

www.transparenciabrasil.org.br. informações acerca dos gastos realizados em processos 

licitatórios de aquisição de produtos e serviços contratados por todos os municípios do 
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estado de Santa Catarina, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina (TCE-SC), que disponibiliza tais informações oriundas de seus sistemas de 

computação. 

Aditivamente, não posso deixar de falar da Responsabilidade Social dos Tribunais de 

Contas, principalmente se levado em conta os instrumentos que os TCs dispõem como 

fiscalizadores da gestão pública (auditorias e inspeções). Estes são apelos da sociedade, 

que clama por um desenvolvimento sustentável ambiental, econômico operacional e 

social. 

Podem e devem os TCs estimular a responsabilidade social, no sentido de gerar a tomada 

de consciência cidadã, onde cada um e todos, individual e coletivamente, partem a exigir 

o fim do flagelo social (fome, exclusão social, condições dignas de sobrevivência, uso 

racional do meio ambiente). 

A crescente cobrança dos cidadãos brasileiros diante das mazelas de nossa realidade toma 

imperativa a maior efetividade da atuação dos TCs, em face de sua natureza democrática 

e da sua forte vinculação com a população. 

A seguir, apresento um quadro com algumas novas, interessantes e criativas práticas de 

estímulo ao controle social e à participação social que vêm sendo desenvolvidas. Trata-se 

de um levantamento aleatório com o objetivo apenas de demonstrar que os tribunais estão 

se movimentando no sentido de gerar novas ações de estimulo ao controle social. No 

quadro abaixo não estão incluídas as ouvidorias, que serão tratadas mais adiante. 

Tribunal de Característica Ações e Descrição da ação 
Contas iniciativas 

TCE-CE Recente Programa Fortalecer a interação entre o tribunal 
Agente de e a sociedade. Realçar a relevância da 
Controle participação do jovem cidadão no 

controle social, via palestras para 
alunos de escolas públicas e 
universidades, mostrando as formas de 
como a sociedade pode interagir com 
os TCs. 

TCE-DF Permanente Versão Publicação em papel e em meio virtual 
simplificada da versão simplificada do relatório das 
do relatório contas do governo e do relatório de 
das contas auditorias realizadas em programas 
do governo governamentais. 

Permanente Divuhz;ação Divulgação de demonstrativos das 
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no site do obras e serviços de engenharia com 
TC-DF indícios de irregularidade. 

Informações sobre andamento das 
obras sob a responsabilidade do 
governo local. 

TCE-MA Não Programa Voltado para a sociedade civil 
permanente Contas na organizada, com o enfoque da 

Mão disseminação de conhecimento sobre o 
dever de prestar contas dos gestores 
públicos e dispor os instrumentos à 
mão do cidadão. 

Esporádico Cartilhas Produção de cartilhas voltadas para o 
controle social. 

TCE-MG Permanente Fiscalizando Ferramenta de fiscalização 
com oTCE disponibilizada pelo tribunal. Através 

dele, com apenas um click é possível 
saber onde e como estão sendo 
empregados os recursos públicos na 
esfera municipal e estadual. 

Permanente Sistema Informações sobre a tramitação dos 
PUSH processos de interesse. 

Permanente Consultas Via web, as consultas são 
públicas disponibilizadas na página principal 

em razão do grande interesse dos 
usuários por esse item. 

Sazonal Notícias do Destinado ao conteúdo jornalístico, o 
TCE diretório facilita o acesso às 

informações, inclusive com o envio de 
e-mail ao usuário que se cadastrar na 
página. As notícias serão produzidas 
regularmente com a cobertura das 
decisões plenárias e das câmaras e 
eventos realizados pelo tribunal. 

Visitas Visitas ao Ferramenta que permite ao internauta 
agendadas TCE agendar visitas orientadas à 

instituição, o acesso à Revista do 
Tribunal, ao jornal do TCE Contas de 
Minas, à disponibilidade do espaço 
cultural da instituição e várias outras 
opções. 

Permanente Fale Por meio dele, os cidadãos e os 
Conosco jurisdicionados podem enviar suas 

dúvidas, reclamações e sugestões. 
Sazonal Projeto Propõe-se a receber estudantes 

Conhecer universitários, do ensino médio e 
fundamental, com publicação de 
cartilhas, treinamento de monitores, 
palestras. 

TCE-PA Anual Cartilhas Cartilhas para conhecimento e 
posteriormente controle por parte da 
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sociedade, contendo material sobre 
diversos assuntos afetos à prestação de 
contas, tais como "Entenda as Contas 
Públicas", "Fundeb ~ara todos", etc. 

TCE-PE Permanente Fórum Promovido nos municípios para 
TCEndo congregar a sociedade local, 
Cidadania explicando sobre políticas públicas e 

meios disponíveis aos cidadãos para 
exercício de seus direitos. 

Permanente Projeto Estreitamento dos laços entre a 
Escola de sociedade e o TCE, com realização de 
Cidadania palestras, edição de cartilhas para 

inserção dos jovens do ensino médio 
no processo político e social do país. 

Sazonal Projeto Acessibilidade. Capacitação voltada 
Inclusão para a responsabilidade social, 
Digital habilitando cidadãos em recursos 

básicos de informática. 
Permanente Projeto Capo Capacitação para representantes de 

Repres. conselhos municipais exercerem com 
Conselhos eficiência seu papel de mediador entre 
Municipais a pOQulação e os gestores públicos. 

Fonte: O autor. 
Quadro 1: Algumas práticas inovadoras adotadas em alguns TCs 

As ações acima elencadas expressam o entendimento dos Te s em relação a necessidade 

de criar mecanismos para despertar na sociedade uma nova atitude mais pró-ativa em 

relação aos controles dos recursos públicos. 

Neste sentido, o conselheiro do TCE-CE Alexandre Figueiredo (20 I O) assim comenta 

sobre a necessidade de estímulo ao controle social: 

A demora do individuo brasileiro em reagir a situações desvantajosas que o oprime e que é 

decorrente da ação ou inação dos nossos governantes é resultante da falta de conhecimento 

da existência de meios pacíficos de controlar os investimentos públicos que deveriam ser 

feitos com eficiência e transparência. Daí a necessidade de despertar a sociedade para uma 

mudança de atitude. saindo da passividade para atuar de forma insistente e cotidiana na 

cobrança de nossos direitos. Insuflar o cidadão para exercer de forma responsável o 

chamado Controle Social. 

Aplicado um questionário a todos os tribunais de contas do Brasil, no intuito de descobrir 

as práticas mais comuns de estímulo ao controle social e à participação social, foi 

sintetizado o quadro abaixo. Neste constam apenas os TCs que enviaram respostas. 



Estímulo ao Tribunal de Contas do Estado 

controle social 

MA RS MG DF MS AL AM se CE BA SP GO RN SP MT PE CE 

(') ( .. ) 

Ouvidorias X X X X X X X X X X X X X X 

Espaços virtuais X X X X X X X X X X X X 

Disque-denúncia X X X X X X X 

Articulações com a X X X X X X X X X X X X 

sociedade 

Programa X X X X X X 

Conscientização de 

Cidadania 

Programa Interação X X X X X X X X X X 

com Jovens 

Divulgação controle X X X X X X X X X X X X X 

da administração 

Audiências públicas X X 

Rede Cidadã X X X X 

Portais do TC X X X X X X X X X X X X X X X X 

Revistas/Cartilhas X X X X X X X X X X X X X X 

Site próprio X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Escola de Contas X X X X X X X 

capacita gestores 

Cursos a distância X X X 

Fale com o Presidente X 

, . 
Quadro 2: PratIcas maIs comuns de estImulo ao controle SOCial adotadas pelos respectIvos TCs 
Fonte: Unidades estaduais do Promoex - Programa de modernização do Controle Externo dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 
(*) Tribunal de Contas do Município do Ceará. 

(**) Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 
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4.5 AS OUVIDO RIAS DOS TCs 

As ouvidorias são canais de comunicação da sociedade com os órgãos responsáveis. Nos 

tribunais de contas essas ferramentas são fundamentais. Através delas, o cidadão pode 

apresentar sua manifestação, contendo comunicações de irregularidades, críticas, 

sugestões, reclamações, elogios ou solicitação de informações sobre os serviços prestados 

pelo tribunal, sobre atos de admissão, aposentadoria, reforma e pensão de servidores 

públicos e sobre a aplicação dos recursos públicos. 

Sendo assim, é fundamental a participação do cidadão nesse processo de busca pela 

melhoria e aperfeiçoamento das instituições públicas, contribuindo para a qualidade dos 

serviços prestados aos seus usuários finais, que se compõe de toda sociedade. 

As iniciativas dos tribunais de contas são no sentido da ampliação do controle social por 

meio do diálogo com a sociedade. Tais iniciativas chamam a atenção em razão de 

ocorrerem em órgãos conhecidos por seu distanciamento da vida social e, confundido, 

como pertencente ao Poder Judiciário. 

Uma destas iniciativas é aprimorar e fortalecer a qualidade dos serviços prestados por 

estes instrumentos (ouvidorias) possibilitando a elevação do nível de satisfação dos 

cidadãos (clientes), respeitando a sua dignidade e o pleno exercício da cidadania. 

É importante destacar que a ouvidoria é indispensável para a existência de uma sociedade 

democrática, daí a necessidade cada vez mais presente de tornar as ações dos tribunais de 

contas transparentes, utilizando as ouvidorias como um dos alicerces para o 

aperfeiçoamento dos seus mecanismos de controle e fiscalização. 

A administração pública promove a melhoria da qualidade de vida da comunidade e o 

grande desafio das ouvidorias dos tribunais de contas é ser o canal para verificar o 

sentimento do cidadão, sendo eficiente para acolher, identificar, conhecer, conduzir 

internamente, e orientar nas preocupações, denúncias, elogios, reclamações, dúvidas e, 

principalmente, sugestões manifestadas pelos cidadãos. 

Há que se buscar soluções e respostas às demandas dos cidadãos, contribuindo com 

informações e dados reais que possam promover o aprimoramento dos serviços e das 

atividades internas e externas dos tribunais de contas. 
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As ouvidorias devem se consolidar como um elo entre o cidadão e os TCs, tornando-a 

extremamente útil no desafio estratégico destas Cortes e ao mesmo tempo defender os 

interesses e direitos do cidadão, concretizando, dessa forma, o princípio da eficiência, os 

princípios da ética e da transparência nas relações com a sociedade. 

São objetivos das ouvidorias das Cortes de Contas: 

• Dinamizar e melhorar o atendimento aos cidadãos, incentivando-os a 

serem participativos na administração pública. 

• Evidenciar transparência nas relações com os cidadãos e contribuir para o 

efetivo controle social das atividades desenvolvidas pelo tribunal, em defesa dos direitos 

e interesses do cidadão. 

• Conscientizar os cidadãos e os servidores internos dos seus direitos e 

deveres, divulgando o papel da ouvidoria e disponibilizando meios de comunicação que 

facilitem o contato com o tribunal de contas e seus gestores. 

• Proporcionar clara visão dos problemas, aliada às possíveis soluções, com 

procedimentos de avaliações mensais e sugerir medidas de aprimoramento das atividades 

técnicas e administrativas. 

• Criar um canal de comunicação dos TCs com a sociedade, garantindo o 

princípio da ética, da eficiência e da transparência na prestação dos serviços. 

A criação das ouvidorias no âmbito dos TCs abre espaço para inclusão de novos atores no 

controle da coisa pública. Ao diminuir o custo de obtenção de informações, a ouvidoria 

agrega o cidadão ao monitoramento dos atos dos gestores públicos. Há, entretanto, a 

necessidade de que cidadão seja preparado para esta tarefa. Alguns tribunais de contas 

têm enfatizado sua atuação pedagógica para além dos próprios gestores, buscando 

capacitar o cidadão comum sobre os temas afetos às Cortes de Contas. 

Na ótica de Delmondes (2007), a criação de ouvidorias no âmbito dos tribunais de contas 

fortalece a interação com a sociedade, pois aprimora a comunicação, estabelecendo um 

processo sistêmico e interativo entre as Cortes de Contas e a sociedade, levando a uma 

maior eficiência e efetividade nas atividades de controle exercida por esses tribunais. 

É nesta ótica que a criação de ouvidorias nos tribunais de contas é considerada medida 

importante no sentido de impulsionar e estimular o controle social exercido sobre os 

gestores públicos. 
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Figueiredo (2002) nos mostra diversas experiências exitosas do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco (TCE-PE) no sentido de se aproximar da sociedade, dentre elas a 

criação de uma ouvidoria no exercício de 2000 (a primeira ouvidoria em tribunais de 

contas no Brasil). Neste caso, o acesso do cidadão ao serviço é facilitado, podendo ser 

realizado por meio eletrônico (internet), por ligação telefônica gratuita, por 

correspondência ou, até mesmo, por atendimento presencial realizado por técnicos do 

TCE-PE especialmente treinados para tal fim. 

Nessa pesquisa, apurou-se a existência de 21 ouvidorias em tribunais de contas, conforme 

demonstrado no quadro a seguir: 

Ano de Tribunal de contas de estado/município Site 
criação 

2000 Pernambuco www.tce.oe.!.!:ov.br 
2002 Mato Grosso www.tce.mt.!.!:ov.br 
2003 Mato Grosso do Sul www.tce.ms.JJ.ov.br 
2003 Rio Grande do Sul www.tce.rs.!.!:ov.br 
2004 TCU -União www.tcu.!.!:ov.br 
2004 Distrito Federal www.tc.df.JJ.ov.br 
2004 Rondônia www.tce.ro.!.!:ov.br 
2004 Roraima www.tce.rr.!.!:ov.br 
2005 Tocantins www.tce.to.!.!:ov.br 
2006 Alagoas www.tce.al.!.!:ov.br 
2006 Ceará www.tce.ce.JJ.ov.br 
2006 Paraíba www.tce.ob.!.!:ov.br 
2006 Paraná www.tce.or.JJ.ov.br 
2006 Piauí www.tce.oi.!.!:ov.br 
2006 Município do Rio de Janeiro www.tcm.ri.!.!:ov.br 
2007 Amazonas www.tce.am.!.!:ov.br 
2007 Goiás www.tce.JJ.o.JJ.ov.br 
2008 Bahia www.tce.ba.gov.br 
2008 Rio Grande do Norte www.tce.rn.gov.br 
2008 Minas Gerais www.tce.mJJ..JJ.ov.br 
2009 Santa Catarina www.tce.sc.!.!:ov.br 

Fonte: Internet. 
Quadro 3: Relação das ouvidorias por tribunais de contas no Brasil 

Os demais tribunais de contas não listados no quadro acima por não possuírem ouvidoria 

(foco do nosso trabalho) possuem também alternativas para o estímulo ao controle social, 

como: fale-conosco, opções de denúncias, reclamações e sugestões pelo site do órgão. 

Quanto às ouvidorias dos tribunais, é necessário destacar a ouvidoria do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco, pois no decorrer da pesquisa verificou-se ser uma das 
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maIS avançadas no desenvolvimento e na quantidade de ações voltadas para a 

participação da sociedade no controle dos atos da administração pública. 

Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas de Pernambuco 

entendeu ser necessário fomentar uma aproximação com a sociedade, como forma de 

consolidação da cidadania no exercício do controle social. Foi nesse contexto que surgiu 

a primeira ouvidoria de tribunais de contas no Brasil. 

Criada em 26 de maio de 2000 e institucionalizada pela Lei Orgânica daquele tribunal, a 

Ouvidoria do Tribunal de Contas de Pernambuco tem como propósito receber as 

sugestões de aprimoramento, reclamações, críticas a serviços prestados, além de receber 

informações relevantes sobre atos de gestão praticados no âmbito da administração direta 

e indireta nas esferas estadual e municipal. 

Dois fatores importantes diferenciam esta ouvidoria das demais. Um é o uso da expressão 

"informações relevantes sobre atos de gestão" ao invés do uso da palavra "denúncia". E, 

o outro, é que a apresentação dessas informações não precisa ter o seu autor identificado. 

A equipe técnica daquele tribunal, responsável pelos estudos que deram origem a criação 

da ouvidoria do TCE-PE, percebeu que havia uma grande dificuldade por parte dos 

cidadãos em apresentar suas denúncias a respeito da má utilização dos recursos públicos, 

notadamente nos casos em que o potencial denunciante mantinha vínculos de trabalho 

com o estado ou município; o temor de represálias terminava por desestimular essas 

iniciativas. 

Assim, caso deseje o anonimato, o interessado poderá apresentar sua "informação 

relevante", que será devidamente registrada e encaminhada aos setores daquele tribunal 

responsáveis pela fiscalização, que ficarão obrigados a verificar a procedência das 

alegações nas futuras inspeções in loco a serem real izadas. 

Registre-se que todas as demandas apresentadas à ouvidoria recebem um número, por 

meio do qual é possível ao interessado acompanhar as providências adotadas e 

respectivas conclusões. Para interessado não anônimo, o tribunal enviará correspondência 

com o resultado do trabalho. 

Vale ressaltar que durante os dois primeiros anos de funcionamento daquela ouvidoria, o 

tribunal de contas desenvolveu ampla divulgação através de programas de rádios 

veiculados em todo o estado de Pernambuco, o que tomou a ação daquela Corte 
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diferenciada, na medida em que o cidadão passou a conhecer as atividades desenvolvidas, 

bem como começou a desenvolver uma relação de confiança com a entidade. 

4.6 AS DENÚNCIAS ÀS OUVIDORIAS DOS TCs 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a garantia do controle social a ser exercido 

através das denúncias, nos termos do §2° do art. 74 e determinou sua aplicação aos 

estados, Distrito Federal e municípios, conforme descrito no art. 75, senão vejamos: 

Art. 74. (. . .) 

§lO (. . .) 

§2" Qualquer cidadão. partido político. associação ou sindicato é parte legítima para. na 
forma da lei. denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 
União. 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se. no que couber. à organização. 
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. bem 
como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

Deste modo, ficou reconhecida a legitimidade de qualquer cidadão, ou grupo 

politicamente destacado da sociedade, para acompanhar a gestão pública, seus 

procedimentos e atividades e oferecer denúncia aos TCs para a devida apuração. Surgiu 

aí a ferramenta de engajamento cívico legal que ampara a sinergia entre o controle social 

e o controle externo exercido pelos tribunais de contas. 

Da mesma forma, a Lei nO 8.666/93, lei que regulamenta todas das licitações, traz no seu 

art. 113, § 1 º, semelhante garantia ao controle social, como segue: 

Art. 113. (. . .) 

§lº Qualquer licítante. contratado ou pessoa fisica ou jurídica poderá representar ao 
Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra 
irregularidades na aplicação desta Lei. para osfins do disposto neste artigo. 

Regulamentando o mandamento legal relativo a denúncias, a Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado do Tocantins, Lei nO 1.284, de 17 de dezembro de 2001, em seu art. 

120, assim preceitua: 
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Art. 120. Qualquer cidadão. partido político. associação ou sindicato é parte legítima para 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. 

Assim, se verifica que estão disponíveis ao cidadão meios de acesso às Cortes de Contas 

do país. Por isso, cabe aos tribunais de contas, no exercício do controle externo, apoiar e 

prestigiar o controle social exercido por meio de denúncia, aproximando-se da sociedade, 

na medida em que a mesma deposita na instituição a esperança de punição dos maus 

gestores (FACCIONI, 2006). 

Os tribunais de contas não possuem capacidade para fiscalizar na totalidade a ação 

governamental. Isso porque é impossível, pois o universo dessas ações é tão vasto, que só 

um ente onividente seria capaz de tal empreitada. 

Desta forma, cada tribunal de contas realiza o controle externo, que é sua atribuição, 

mediante auditorias e inspeções de rotina, ao tempo que faz o controle da legalidade nos 

atos e fatos que lhe são enviados por força de lei ou norma. Trata-se de um controle pro

ativo, exercido de forma centralizada, por um órgão encarregado de analisar as atividades 

e os gastos realizados pela administração pública, com o objetivo de detectar e sanar 

quaisquer violações da lei, e, por sua constante vigilância, desencorajar tais violações. 

Entretanto, na busca de complementar a ação do controle é que se identifica outra forma 

de controle. Um controle reativo, exercido de forma descentralizada e indireta. Este tipo 

de controle se baseia em agentes externos para detecção de problemas. 

Detectado o problema, é necessário haver um órgão para recepcioná-Io e dar-lhe maior 

atenção. Os órgãos "oficiais" de controle fazem esse papel com duas grandes vantagens: 

a obtenção da informação que necessita a baixo custo, comparado com a sua forma de 

rotina e, além disso, dispõe de um número maior de agentes. 

Surge o controle social, como estratégia de vigilância complementar, podendo oferecer 

bom retomo com o uso da denúncia que funcionará como "alarme", provocando a ação 

de uma agencia de accountability horizontal, toda vez que este "alarme" soar. 

Desta forma, levando em conta essas vantagens, o controle sobre as burocracias não pode 

ficar reduzido à informação aos representantes eleitos, porque estes podem ou não querer 

intervir, assim a denúncia não elimina a necessidade de controle baseado em mecanismos 

proativos. 
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Aqui aparecem os dois tipos de controles: o controle proativo fiscalizador (de legalidade), 

exercido pelas agências de controle (TCs), e o controle reativo (alarmes) que se baseiam 

em agentes externos para detectar quando há problemas (soar o alarme), justamente com 

o mecanismo de denúncia. 

Iniciativas isoladas de diversos estados brasileiros criaram o Disque-Denúncia que recebe 

denúncias de qualquer natureza de crimes, sendo garantido o anonimato. Assim, a 

denúncia anônima vem se configurando como um inestimável recurso para o combate ao 

crime e à corrupção. 

Os tribunais de contas no exercício de seu dever constitucional podem receber denúncias, 

mas tecnicamente todo denunciante deve se identificar; isto ocorre por força do inciso IV 

do art. 5º da CF/88, o qual dispõe que "é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato". 

A Lei Orgânica do TCU, Lei nO 8.443/92, deu a seguinte redação ao tema (BRASIL, 

1992): 

Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais. o Tribunal dará tratamento 

sigiloso às denúncias formuladas. até decisão definitiva sobre a matéria. 

§l rL Ao decidir. caberá ao Tribunal manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da 

denúncia. 

A questão quanto ao anonimato já foi objeto de mandato de segurança e de decisão do 

Supremo Tribunal Federal, onde houve entendimento quanto à inconstitucionalidade da 

expressão constante do § 1 Q do art. 55 da Lei nO 8.443/92, "manter ou não o sigilo quanto 

ao objeto e à autoria da denúncia". Posteriormente por voto, da lavra do excelentíssimo 

ministro Celso de Mello, assim se definiu a questão: 

Delação anônima. Comunicação de fatos graves que teriam sido praticados no âmbito da 

administração pública. situações que se revestem. em tese. de ilicitude (procedimentos 

Iicitatórios supostamente direcionados e alegado pagamento de diárias exorbitantes). A 

questão da vedação constitucional do anonimato (CF. art. 5°. IV. 'in fine '), em face da 

necessidade ético-jurídica de investigação de condutas funcionais desviantes. Obrigação 

estatal, que. imposta pelo dever de observância dos postulados da legalidade. da 

impessoalidade e da moralidade administrativa (CF. art. 5°, X). O direito público subjetivo 

do cidadão ao fiel desempenho, pelos agentes estatais. do dever de probidade constituiria 

uma limitação externa aos direitos da personalidade? Liberdades em antagonismo. Situação 

de tensão dialética entre princípios estruturantes da ordem constitucional. Colisão de 
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direitos que se resolve. em cada caso ocorrente. mediante ponderação dos valores e 

interesses em conflito. Considerações doutrinárias. (MS 24.369-DF. RELATOR: MIN. 

CELSO DE MELLO. Decisão publicada no DJU de 16.10.2002). 

o que se extrai é que, aos órgãos de fiscalização, bem como aos servidores que deles 

fazem parte, incumbe o dever funcional de investigar as irregularidades de que têm 

conhecimento. Apurá-Ias, com afinco na busca da verdade, constitui obrigação dos 

servidores dos tribunais de contas. 

Significa dizer que o fato de a denúncia, encaminhada aos tribunais de contas, ser 

anônima, não impede a atuação do órgão para apreciar os atos denunciados como 

irregulares. Pois, versando de assunto sobre a competência do tribunal de contas e 

estando os responsáveis sob sua jurisdição, tem ele a prerrogativa constitucional e legal 

de proceder, por iniciativa própria, à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial destas unidades. 

A denúncia apócrifa possui natureza jurídica de notícia, portanto provoca o tribunal de 

contas, no exercício de sua competência constitucional, em buscar esclarecimento aos 

fatos, cujos resultados serão posteriormente consubstanciados em relatório de natureza 

probatória. O TCE-PE encontrou alternativa para esta limitação jurídica criando a 

expressão "informações relevantes sobre atos de gestão" ao invés do uso da palavra 

"denúncia". 

Diferentemente do processo civil, o processo administrativo busca a verdade real, e não 

aquela formal, conforme vasta jurisprudência existente. Na busca da verdade real é 

sempre lícita à administração a produção de provas, por qualquer meio lícito para se 

atingir o perfeito entendimento dos fatos. 

Desta forma, os tribunais de contas orientam a população para as formas de 

apresentar uma denúncia: a primeira é a denúncia formal, conforme disposto em sua Lei 

Orgânica e a segunda é a informação e/ou comunicação de irregularidade via ouvidoria, 

sem os rigores formais da primeira, a ser feita pelo site, telefone ou correios. Tal 

iniciativa vem contribuir muito com a accountability social, sem que haja qualquer 

dissonância com os dispositivos legais. 
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Neste contexto, as ouvidorias dos tribunais de contas se tomam fundamentais como 

canais de comunicação pelo qual trafegam informações, que não devem ser omitidas, 

promovendo a transparência e servindo como veículo de controle social. 

As informações recebidas pelas ouvidorias dos TCs, que tratam de irregularidades na 

gestão pública, não recebem o mesmo tratamento dado às denúncias formais. Não será 

aberto um processo especifico de denúncia para a sua apuração, na verdade a informação 

é encaminhada para as diretorias de fiscalização competentes para serem tratadas como 

pontos de auditoria durante o seu planejamento ou ainda nos trabalhos ordinários de 

análise das prestações de contas. No caso de fato considerado muito grave com fortes 

indícios de veracidade, poderá ser aberto um processo para inspeção. 



5 O CASO TCE-TO 

5.1 O ESTADO DO TOCANTINS 
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"Satisfazer as necessidades da sociedade 
quanto à correta aplicação dos recursos 
públicos. garantindo um transparente. 
eficiente e eficaz sistema de fiscalização 
da gestão pública . .. 

(Missão do Tribunal de Contas 
do Estado do Tocantins) 

Faz-se necessário aqui uma breve apresentação do Estado do Tocantins. 

É o mais novo dos 26 estados do Brasil. Criado em 1988, pela Assembleia Nacional 

Constituinte, Localiza-se na região Norte, exatamente no centro geográfico do país, e faz 

limites com estados do Nordeste, Centro-Oeste e do próprio Norte. 

Sendo o Tocantins um dos nove estados que formam a região Amazônica, tem parte de 

seu território composto da floresta de transição amazônica. O restante de sua área é 

composto de cerrado. 

Mais da metade do território do Tocantins (50,25%) são áreas de preservação, unidades 

de conservação e bacias hídricas, onde se incluem santuários naturais como a Ilha do 

Bananal (a maior ilha fluvial do mundo) e os parques estaduais do Cantão, do Jalapão, do 

Lajeado e o Monumento Nacional das Árvores Fossilizadas, entre outros. No Cantão, três 

importantes ecossistemas chegam a encontrar-se: o amazônico, o pantaneiro e o cerrado. 

Sua instalação se deu em 01/0111989. Possui uma população de 1.243.627 habitantes, 

segundo pesquisa do IBGE de 2007, distribuídos em uma área de 277.620,914 km2
, num 

total de 139 municípios. 

5.2 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

O processo de aproximação com a sociedade, citado no capitulo anterior, vem legitimar a 

missão do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que é o de "satisfazer as 
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necessidades da sociedade quanto à correta aplicação dos recursos públicos, garantindo 

um transparente, eficiente e eficaz sistema de fiscalização da gestão pública". 

o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins foi criado pela Lei nO 001189, de 23 de 

janeiro de 1989, e instalado em Miracema do Tocantins, então Capital Provisória do 

Estado, em 5 de maio daquele ano, após a promulgação da Lei nO 36/89, que estabelecia 

normas para o seu imediato funcionamento. 

Este período coincidiu com a fase de implantação do Estado do Tocantins, o mais novo 

membro da federação brasileira, criado pela CF88, tendo seu território desmembrado da 

região norte de Goiás. 

Atendendo ao disposto no artigo 235, 111, da Constituição Federal, foram nomeados para 

compor o Colegiado do TCE apenas 03 conselheiros. 

A partir de 10 de janeiro de 1990, com a mudança da Capital do Estado para Palmas, 

cidade criada e planejada para esse fim, o Tribunal de Contas também mudou sua sede. 

Instalou-se inicialmente, de forma provisória. Sua sede própria só seria concluída em 

janeiro de 1999. 

Em 18 de dezembro de 1990, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei n° 230, a primeira 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas, disciplinando suas atribuições, competências e 

jurisdição, sendo esta substituída, em 17 de dezembro de 2001, pela Lei nO 1284, que 

vigora até o presente momento. 

A partir de 5 de outubro de 1998, estavam automaticamente autorizadas mais quatro 

vagas para conselheiros. No final de 2002 ocorreu a escolha dos novos membros do TCE, 

que tiveram seus nomes aprovados pela Assembleia Legislativa, seguindo-se a nomeação 

ao cargo. 

O atual presidente, conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, assumiu o cargo 

em 30 de janeiro de 2009. O lema de sua gestão é "educar para prevenir", com ênfase em 

programas voltados para a orientação de gestores e servidores públicos e em ações 

dirigidas ao cidadão, em especial no que se refere à inclusão digital e ao incentivo do 

controle social. Nesta área destaca-se a realização dos programas Agenda Cidadã: 

Inclusão Digital e Agenda Cidadã: TCE de Portas Abertas, além do lançamento do Portal 

do Cidadão na internet e a atenção especial dada à ouvidoria. 
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5.3 A OUVIDORIA DO TCE-TO 

A Ouvidoria do Tribunal de Contas foi criada em julho de 2005, pela Lei nO 1.593, de 4 

de julho de 2005. Está sob subordinação direta à Presidência do Tribunal de Contas e 

suas atribuições estão regulamentadas pela Resolução Administrativa TCE-TO nO 004, de 

13 de junho de 2007, que se encontra disponível no site www.tce.to.gov.br. 

As demandas abrangem os serviços prestados pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins e os recursos públicos aplicados pelo governo do estado do Tocantins e pelos 

municípios tocantinenses. Não se inclui, nesta abrangência, os recursos repassados pela 

União a título de convênios, cujas demandas estarão a cargo da Ouvidoria do Tribunal de 

Contas da União. 

As demandas podem ser quanto à forma de recebimento: 

• Pessoalmente, com atendimento previamente agendado, nas 

dependências da Ouvidoria localizada no Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins de segunda a sexta-feira no horário de 12h às 18h. 

• Via telefone, com ligação gratuita para o número 0800-6445800. 

• Via internet, por meio do formulário a ser disponibilizado no site 

do Tribunal de Contas no link "Ouvidoria" ou via e-mail ouvidoria@tce.gov.br. 

• Via fax, por meio do número 63-32325944. 

• Via postal, por meio de cartas destinadas à Ouvidoria do Tribunal 

de Contas - Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. OI, Lotes 01/02, CEP 

77006-002. 

• Palmas - Tocantins - Caixa Postal 10 I O. 

• Via formulário a ser disponibilizado na recepção do tribunal. 

• Via urnas, a serem disponibilizadas em pontos estratégicos no 

próprio tribunal, por ocasião de eventos, feiras, congressos, etc 

As demandas podem ser quanto à natureza: 

• Reclamações: são manifestações sobre a insatisfação quanto aos 

serviços prestados pelo tribunal, insatisfação sobre legislação, atraso no 

andamento do processo, morosidade nos atendimentos. 
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• Informações: são manifestações sobre dúvidas quanto à 

aplicabilidade da legislação, vigência, prazos, atribuições, responsabilidades, 

andamento de processos. 

• Elogios: são manifestações favoráveis ao cidadão em relação à 

qualidade dos serviços, do atendimento ou das instalações e equipamentos das 

unidades do tribunal de contas. 

• Sugestões: são manifestações que apresentam proposta de 

aperfeiçoamento e melhoria dos serviços prestados ao cidadão. 

As demandas podem ser quanto à sua identificação: 

• Sigilosas: quando informado um meio de contato e solicitado que 

seja guardado sigilo ou quando a própria ouvidoria concluir ser necessário adotar 

este procedimento. 

• Identificadas: quando é informado um meio de contato. 

• Anônimas: quando não há identificação do autor e são 

consideradas como indícios de irregularidade, porém, não poderão compor um 

processo com provas, constituindo ponto de verificação. 

As demandas podem ser quanto à situação: 

• Concluída: resposta conclusiva. 

• Em andamento: resposta parcial. 

• Cancelada: engano ou duplicidade. 

As demandas podem ser quanto ao atendimento: 

• Demanda atendida: quando as informações forem suficientes para 

a emissão de opinião pela ouvidoria ou pela unidade responsável no tribunal. 

• Demanda atendida parcialmente: quando as informações do 

demandante forem consideradas insuficientes. 

• Demanda não atendida: quando for julgada improcedente, 

impertinente ou inválida. 

As demandas podem ser quanto à competência do TCE-TO: 

• Imprópria: Quando não tratam de assuntos relacionados às 

competências e atribuições do Tribunal de Constas do Estado do Tocantins. 
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• Procedente: quando o fato é verdadeiro, real e ocorre ou ocorreu, 

surgindo a necessidade de instruir a investigação com provas, depoimentos e 

detalhes do conteúdo da denúncia ou reclamação. 

• Improcedente: quando não existe qualquer fundamento que 

ampare a demanda. 

Abaixo, a figura 1 possui o folder da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins que foi e vem sendo amplamente distribuído à sociedade. 
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Figura 1: Folder da Ouvidoria do TCE-TO 

(~~~ ... 

te '., 'c.'c 
~. '." ~ , 1", - #, .,.. "~'" 

'. 4 "." n· " .w, * 1>" .~, • 

""-" . 

... 



Fluxo do procedimento das demandas 

RECEBIMENTO 
DA DEMANDA 

~ 
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INFORMAÇÃO 

+ 
PRÉ-ANÁLISE 
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.. 
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PARCIAL DA 
RESPOSTA 
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.. 
ENCAMINHAMEN-
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't 
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.. 
ANÁLISE DA 

RESPOSTA 

.. 
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~ 
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~ 
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.. 
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Figura 2: Fluxo da demanda 
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Caso a demanda não possa ser 
solucionada diretamente pela ouvidoria 
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A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins recebe manifestações que são 

denominadas "demandas". As demandas, logo que recebidas, são registradas sob 

numeração cronológica, respeitadas as datas de recebimento e, após análise, 

encaminhadas à Presidência desta Corte de Contas. 

Abaixo o modelo de formulário para manifestação via internet da Ouvidoria do Tribunal 

de Contas: 

omd () . I . 
lI\'1t IH \.1 

, . 
......... ,~ 

...... 
.. CF) 

................ 
(llÓgD 

.,....CedaMto 
**""'So' ~",M .. CF) 
lOI!nIIIIciÇJo' _ ., (!I 

Figura 3: Modelo de formulário para manifestações via internet 

Imediatamente após o recebimento das demandas, a ouvidoria informa, via e-mail ou via 

correio ao demandante, o número atribuído à sua demanda, para que o cidadão possa 

acompanhá-Ia junto a esta Corte de Contas. 

Toda informação recebida por meio da ouvidoria que contiver indícios de danos ao 

erário, apontar para ilegalidade de despesa pública, sua averiguação for considerada dever 

do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, ou se implicar na quebra da legalidade, 

legitimidade ou economicidade da despesa pública, ou ainda, quando estiver relacionada 

aos atos, ações e omissões de funcionários do tribunal no desempenho de suas funções, 

será classificada como Comunicado de Irregularidade. 

Assim, o comunicado de irregularidade difere da denúncia. Esta última está 

regulamentada nos arts. 142 a 149 do Regimento Interno do Tribunal (www.tce.to.gov.br 
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- link legislação), bem como no art. 5°, IV, da Constituição Federal em hannonia com o 

entendimento mantido pelo Supremo Tribunal Federal, pois a denúncia não pode ser 

anônima, devendo, dela, constar a identificação do denunciante, como nome, endereço, 

telefone, CPF e outros, contudo, será assegurado ao denunciante o direito ao sigilo, se 

assim o requerer. 

Também que, nos casos de CONSULTA, quanto a dúvidas na aplicação de dispositivos 

legais e regulamentares, esta deve ser devidamente fonnalizada e dirigida ao presidente 

deste tribunal, deve ser subscrita pela autoridade competente, que, no caso, em âmbito 

municipal, pelo prefeito municipal. 

A CONSULTA está regulamentada nos arts. 150, 151 e 152 do referido Regimento 

Interno (www.tce.to.gov.br - link legislação), e, confonne dispõe o art. 5°, XXXIII, da 

Constituição Federal. 

5.4 PRÁTICAS DO TCE-TO NO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

Além da retrocitada ouvidoria, o TCE-TO tem investido no controle social através de 

práticas de estímulo à participação cidadã, confonne podemos ver e destacar: 
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Figura 4: Folder explicativo sobre o controle social 
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TCE Notícias - O TCE Notícias é um telejornal com seis minutos de duração que vai ao 

ar a cada 15 dias na emissora pública do Tocantins, a Redesat. O cidadão vai poder 

acompanhar o andamento das ações, programas e projetos do Tribunal de Contas do 

Tocantins. 

Minuto TCE É um programa de rádio exibido três vezes por semana na 96 FM. 

Notícias rápidas sobre ações e decisões visão aproximar a comunidade do Tribunal de 

Contas. 
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Figura 5: Folder explicativo sobre o Minuto TCE e sobre o TCE Notícia 

TCE de Portas Abertas - É um programa educativo que visa trazer estudantes e 

profissionais da impressa através de visitas monitoradas para mostrar a todos como é feito 

o trabalho de fiscalização. A visita começa no auditório do TCE, onde os visitantes 

assistem a um vídeo documentário com uma apresentação sobre a instituição, em seguida 

os participantes conhecem a estrutura e o funcionamento de todos os setores do Tribunal 

de Contas. A visita termina na sessão plenária. É no Pleno que os conselheiros do TCE 

julgam os processos, sempre em busca de defender a correta aplicação do dinheiro 

público. 
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Agenda Cidadã - Inclusão Social e Digital - O projeto prevê ações que serão contínuas 

e pennanentes voltadas à sociedade, gestores e técnicos do poder público. Acessando o 

ambiente virtual, todo e qualquer cidadão poderá obter infonnações, realizar capacitações 

e qualificação técnica, com assuntos voltados ao controle social participativo. 

Agenda Cidadã 
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CIDADA 

Figura 6: Folder explicativo sobre o programa Agenda Cidadã 

Seus objetivos são: desenvolver mecanismos de controle social sobre as ações 

governamentais; estimular a sociedade a avaliar a efetividade das ações de governo e os 

alcances sociais; minimizar os procedimentos que incitam corrupção quando no trato dos 

recursos públicos; despertar no funcionalismo público a consciência para atuação 

transparente, eficiente e técnica resultando em beneficio coletivo; diagnosticar os 

entraves existentes para uma gestão eficaz, eficiente, econômica, transparente, equitativa, 

sustentável voltada à sociedade; estabelecer fonnas de geração de produtos a ações que 

satisfaçam a sociedade de fonna a proporcionar seu desenvolvimento; possibilitar fonnas 

de elaboração de planejamento estratégico coletivo e social para a superação dos 

entraves/problemas existentes em se tratando de aplicação de recursos públicos. 

O projeto é executado através da consolidação de parceria com o município, efetivando a 

adesão e compromisso com o desenvolvimento das ações de instalações fisicas e 
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tecnológicas e de manutenção de equipamentos tecnológicos de utilização da sociedade. 

Periodicamente, são realizados encontros regionais em cidades polos predefinidas pelo 

TCE-TO (Araguacema, Colinas, Formoso do Araguaia, Natividade, Palmas e 

Tocantinópolis) para promover a sensibilização da sociedade e apresentação de 

instrumentos e meios de inclusão social, no acompanhamento das ações de aplicação dos 

recursos públicos. 

São instalados equipamentos de multimídia e informática (computadores, OVOs, 

televisores) nos municípios, que serão utilizados pela sociedade, no acesso ao ambiente 

virtual. 

São realizadas capacitações técnicas para multiplicação da utilização do ambiente virtual 

do TCE-TO, a ser realizada nas cidades polos. Os multiplicadores de cada município 

deverão repassar o conteúdo de Windows e internet para os demais cidadãos interessados, 

na sociedade local. 

Para a sociedade será facilitada a definitiva e irrestrita participação no controle da 

aplicação dos recursos públicos, disponibilizando-Ihe: portal da transparência do governo 

federal; portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; sessões 

plenárias de julgamento dos processos no TCE-TO; ouvidoria; Sistema Integrado de 

Controle de Auditoria Pública (SICAP); programas de educação continuada com cursos 

permanentes oferecidos pelo TCE-TO. 

O projeto é monitorado pela equipe técnica do TCE-TO, e cada município deverá 

destacar um servidor para estabelecer o contato de monitoramento e acompanhamento 

das ações no município, devendo ser capaz de sanar dúvidas, buscar suporte técnico e de 

prestar informações para a equipe técnica sobre os alcances das ações e resultados no 

município. 

O projeto é contínuo, permanente e se espera que aumente a conscientização da sociedade 

quanto à importância da atuação cidadã no controle da aplicação dos recursos públicos. 
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6 ANALÍSE DOS DADOS COLETADOS 

Este trabalho sintetiza um conjunto de reflexões sobre a sinergia entre o controle externo 

e o controle social. A principal ferramenta desta análise no âmbito das Cortes de Contas, 

não mais nem menos importante que as demais, é a criação das ouvidorias desses órgãos. 

Pretende-se demonstrar com a análise dos dados coletados junto à ouvidoria do Tribunal 

de Contas do Estado do Tocantins, referente aos anos de 2008 e 2009, a importância deste 

modelo de estratégia de controle social. 

As demandas trazidas pela população à Ouvidoria do TCE-TO são compostas por 

reclamações, pedidos de informações, elogios, sugestões, comunicados de 

irregularidades, entre outras. Abaixo é apresentado um quadro com o quantitativo de 

manifestações dos cidadãos no período pesquisado. 

Ano Manifestações/demandas 

2008 134 
2009 101 

Fonte: Ouvldona TCE-TO. 
Quadro 4: Manifestações/demandas apresentadas à Ouvidoria do TCE-TO 

Ao analisar o volume de manifestações no período de 2008/2009, extrai-se que, ao 

mesmo tempo em que é elogiável a criação desta ferramenta (ouvidoria), devemos ser 

realistas para assumir que o quantitativo ainda é muito pequeno. Em 2008 e 2009, 

somente foram apresentadas 134 e 101 manifestações, respectivamente, ao Tribunal de 

Contas do Estado do Tocantins. Isto é insignificante em termos de participação popular se 

forem consideradas as ocorrências em um estado com 139 municípios e com uma 

população aproximada de 1,5 milhão de habitantes. 

Entretanto, mesmo com a baixa aderência ao controle social no estado do Tocantins, os 

dados coletados se mostraram importantes para confirmação de nossa suposição de que 

há sinergia entre o controle social e o controle externo. Assim, para melhor entendimento, 

passaremos a analisar as demandas classificadas como comunicados de irregularidades. 

A seguir são apresentadas todas as demandas admitidas pela ouvidoria classificadas por 

natureza. A tabela e os gráficos a seguir demonstram a distribuição das demandas trazidas 

à ouvidoria classificadas quanto a sua natureza. 



NATUREZA DA DEMANDA 2008 

Reclamações 01 
Pedido de infonnações 71 
Elogios 05 
Sugestões 04 
Comunicação de irregularidades 32 
Outros 21 
TOTAL 134 
Fonte: Ouvldona TCE-TO. 
Quadro 5: Natureza das demandas apresentadas à Ouvidoria do TCE-TO 

Reclamações 
1% 

Elogios 
4% 

Demandas por Natureza - 2008 

2009 

14 
33 
03 
03 
41 
07 
101 

Informações 
53% 

Comunicado de 
Irregularidades 

24% 

Fonte: TCE-TO. 
Figura 7: Gráfico de distribuição de demandas por natureza - 2008 

,----------------------------------, 

Outros 

3% 

Fonte: TCE-TO. 

Demandas por Natureza - 2009 

Informações 
33% 

Comunicado de 
Irregularidades 

40% 

Figura 8: Gráfico de distribuição de demandas por natureza - 2009 
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Todas as demandas apresentadas à Ouvidoria do TCE-TO, independentes de sua 

natureza, são consideradas relevantes e trazem importantes contribuições à administração, 

pois se trata da livre manifestação do cidadão enquanto membro daquela sociedade. 

Entretanto, para nosso estudo iremos dar maior destaque as "comunicações de 

irregularidades", que, no caso, representaram 24% das demandas em 2008 e 40% das 

demandas em 2009, e no período selecionado. 

Estas versaram sobre indícios ou possibilidade de irregularidades nas gestões estadual e 

municipais, nos seguintes temas: prestação de serviços, pagamento de servidores, 

prestação de contas, contratação de empresa, superfaturamento, aquisição de peças e 

serviços, inadimplências, contratos sem licitação, contratos de pessoal, nepotismo, 

servidores fantasmas, atraso de salários e 13° salário, malversação de recursos do 

FUNDEB, diárias, empresa fantasma, desaparecimento de bens, desvio de recursos de 

receitas diversas, transporte escolar irregular, desvio de dinheiro público, etc. O quadro 

abaixo classifica por assunto as possíveis irregularidades e sua frequência. 

GRUPO IRREGULARIDADE QTD 

Recursos Atos de pessoal 09 
Humanos Salário (atraso/pag. indevido) 10 

Concurso público 02 
Diárias 02 
Suprimento de fundos 02 
Nepotismo 04 
TOTAL 29 

Compras/ Licitações 10 
Obras/ Contratos (inexistente/superfaturado) 03 
Serviços Desvio de recursos/patrimônio 04 

Obra inacabada OI 
Transporte escolar 02 
Inadimplência 02 
TOTAL 22 

Outros Emissão de cheque sem fundos 02 
FUNDEB 03 
Inconstitucionalidade de ato OI 
Recursos federais Não compete 
Outros 23 
TOTAL 29 

Fonte: TCE-TO. 
Quadro 6: Classificação por assunto das irregularidades apresentadas à ouvidoria 
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o quadro 6 nos mostra que a sociedade tem trazido ao TCE-TO, por via de sua ouvidoria, 

comunicações de irregularidades de toda natureza. Assim, é fácil deduzir que o cidadão 

está alerta à administração pública em sua totalidade. Tal diversidade de temas nos 

mostra que o trabalho dos TCs, quando isolado, é gigantesco, não podendo esses órgãos 

se privar do apoio da sociedade. 

A partir deste ponto a pesquisa se ateve às denúncias consideradas procedentes onde 

ocorreram práticas irregulares, ilegais ou contrárias ao interesse público. O estudo 

submeteu os dados a uma "peneira", onde do total de manifestações no período 

2008/2009 ficaram fora as comunicações de irregularidades que estavam sendo 

investigadas pelo corpo técnico do tribunal, via processo formal específico ou como 

ponto de auditoria ordinária. 

Assim, fica clara a importância de se ampliar as ações de estímulo à participação popular 

com medidas de inserção efetivas nesse processo de controle, convocando os cidadãos ao 

exercício da cidadania. A relevância da atuação cidadã no controle da aplicação dos 

recursos públicos está intimamente ligada à missão constitucional das Cortes de Contas. 

No quadro 7, a seguir, foram selecionadas cinco demandas que comprovam nossa 

premissa com clara demonstração da importância dessa ação conjunta. A amostra foi 

extraída das demandas apresentadas à ouvidoria em 2008 (anexo 1), por tipicidade, entre 

as manifestações (controle social) que resultaram em clara ação do TCE-TO (controle 

externo). 

DEMANDAS DA OUVIDORIA - 2008 

DEMANDA 
ASSUNTO PROvmtNCIAS 

N° 

Informações de irregularidades 
Os fatos foram apontados no 

61/2008 
cometidas na gestão do ex-prefeito de 

Relatório de Auditoria • Processo nO 
Pedro Afonso (Fundeb, salários 
atrasados, etc.) 

4.645/08 (em tramitação) 

Relatou uma série de irregularidades que 
Os fatos foram apurados na Auditoria 

62/2008 estão acontecendo no município de 
- Processo nO 6.128/08, apensados as 

65/2008 Ananás 
contas e julgadas regulares com 
ressalvas 
As irregularidades foram constatadas 

Informações de irregularidades nas auditorias realizadas. As contas 

81/2008 
cometidas nos processos de aquisição de do Funpec, Processo nO 1.319/07, 
peças e consertos de veículos na foram julgadas irregulares. Contas da 
AdapeclFunpec Adapec • ProCesso nO 1.410/07 (em 

tramitação) 



132/2008 

Fonte: TCE-TO. 

Informações de malversação de dinheiro 
público e outras irregularidades 
praticadas pelo titular da Secretaria de 
Educação de Aguiamópolis 
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Foi aprovada pelo Pleno do TeE a 
realização de Inspeção - Processo nO 
8.914/08 (em tramitação) 

Quadro 7: Comunicados de irregularidades em 2008 que resultaram em ação de controle externo 

As manifestações apresentadas através da ouvidoria do TCE-TO foram pré-analisadas e 

aquelas consideradas relevantes e procedentes, como as do quadro 7, foram 

encaminhadas ao setor responsável, passando a integrar os processos de auditoria e 

inspeções. 

Como são mostradas nestes exemplos, as informações foram inseridas em processos já 

abertos ou em novos processos específicos, os fatos foram apurados e, conforme cada 

caso, o responsável pela ação passou a sofrer as consequências previstas na legislação. 

Da mesma forma (quadro 8), foram extraídos das demandas e levados à ouvidoria, em 

2009 (anexo 11), alguns exemplos de manifestações que também resultaram em alguma 

forma de apoio às atividades do TCE-TO. 

DEMANDAS DA OUVIDORIA - 2009 

DEMANDA 
ASSUNTO PROvmtNCIAS N° 

1/2009 Comunicado de irregularidades na A Segunda Relatoria informou que o 
10/2009 administração - desaparecimento município de AguiamópolislTO está 

de bens, falsificação ideológica de incluído na Programação Anual de 
notas fiscais e assinaturas, Auditorias, a ser realizada, pelo Corpo 
superfaturamento de mão de obra, Técnico do Tribunal, durante o exercício 
superfaturamento de compras de de 2009, ocasião em gue serão tomadas 
materiais, desvio de dinheiro todas as urovidências no sentido de 
público, uso ilegal da máquina auurar as irregularidades e ilícitos 
pública para beneficio de campanha ocorridos. 
eleitoral; comunicado de possíveis 
irregularidades/ilegalidades nas 
ações do Poder Legislativo do 
município de Aguiamópolis. 
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5/2009 Comunicado de possíveis Encaminhada para a Diretoria Geral de 
6/2009 irregularidades na administração da Controle Externo para proceder 
7/2009 Prefeitura Municipal de "anotações necessárias cientificando a 
8/2009 Taguatinga; i1egalidade/irregulari- Relatoria e a Diretoria vinculada ao 

23/2009 dade nas ações do Poder Executivo município de Taguatinga, sugerindo 
26/2009 do município, nomeação de que as informações apresentadas 

parentes do chefe do Poder sejam incluídas como item de auditoria 
Executivo, para a ocupação de a ser realizada no respectivo 
cargos comissionados - nepotismo; município, ou de acordo com a 
não depósito do dinheiro recolhido disponibilidade seja solicitado uma 

do IPTU, ITBI, alvará e outros inspeção in loco ". 
impostos na conta da prefeitura. Incluído na Programa~ão de Auditoria 

Qara 22/03 a 09/04 

Fonte: TCE-TO. 
Quadro 8: Comunicados de irregularidades em 2009 que resultaram em ação de controle externo 

As manifestações apresentadas no período de 2008/2009, através da ouvidoria do TCE

TO foram analisadas, e, quando pertinentes, transformadas em pontos de auditoria. Estes 

pontos foram apurados nessas auditorias ou inspeções, resultando em imputações de 

débitos, aplicações de multas, com julgamento de contas como irregulares ou regulares 

com ressalvas. Desta maneira, pôde-se ressarcir o erário público, responsabilizar esses 

gestores, sendo tal intento conseguido com o apoio da comunidade. 

Nos casos apresentados, essas manifestações culminaram, após a devida apuração, em 

sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o que denota a 

importância da participação da sociedade no delineamento dos trabalhos de fiscalização 

desenvolvidos pelo TCE-TO no mesmo período. 

Entretanto, ficou evidenciado que um número muito pequeno de manifestações foi 

apresentado à ouvidoria do TCE-TO no período estudado, 134 e 101, respectivamente, 

sendo que destas as comunicações de irregularidades foram ainda menores, 32 e 41, 

representando 24% e 40% das manifestações. Estas foram realizadas pelo cidadão 

comum, sem nenhum vínculo com o setor público. 

Esse pequeno número se deve às pequenas e ainda modestas ações desenvolvidas para o 

estímulo do controle social, combinadas com a informação de que cerca de 78% da 

população não têm conhecimento sobre o papel dos tribunais de contas, o que demonstra 

a necessidade de ações voltadas para orientar a sociedade sobre sua importância junto ao 

papel dos TCs, e, ainda, da adoção de medidas que estimulem o processo de 

manifestações e obtenção de informações pelo cidadão perante a entidade. 
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o que se deseja mostrar é que as informações fornecidas pelo cidadão fortalecem o 

sistema de controle externo exercido pelo TCE-TO no combate ao mau uso dos recursos 

públicos. Este sistema se torna mais eficaz com a participação popular, como nos 

exemplos acima, onde as manifestações apresentadas foram fundamentais para a 

apuração dos fatos, o que demonstra a importância dessa ação conjunta. 

Esse trabalho integrado tem favorecido a criação de novas iniciativas que estimulam o 

controle social e participação cidadã, pois restou comprovado que o controle social 

auxilia o controle externo exercido pelos tribunais de contas no combate às 

irregularidades e aos desvios do dinheiro público. 

Os processos apresentados nos quadros 7 e 8 destacaram a importância dessa ação 

conjunta, onde a instituição e a sociedade se complementam no controle da administração 

pública. Os canais de participação do cidadão, entre eles a ouvidoria, representaram forte 

suporte nesse processo. A existência de canais de comunicação entre a instituição e o 

cidadão desenvolve vínculos pelo estabelecimento de uma ação comunicativa. 

Outro ponto a destacar é o fato de que a maioria das denúncias se refere às prefeituras e 

câmaras municipais, cuja precariedade das condições de vida nos explica a silente 

submissão histórica da população carente. Isto também explica a dificuldade daquele 

cidadão em participar do controle social da administração pública. A realidade 

socioeconômica desses municípios reforça o tipo de relação existente entre o cidadão 

comum e o gestor público, "todo-poderoso", detentor do poder político local. 

Um número significativo de demandas anônimas reflete o medo, a submissão e a 

dependência da população a essa gestão, dificultando o combate às irregularidades 

praticadas na administração pública municipal. 

Outro dado relevante a ser demonstrado é relativo ao resultado alcançado pelas outras 

ações de estímulo ao controle social desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins. No quadro 9, a seguir, pode-se observar o baixo alcance dessas ações dentro 

do estado do Tocantins, no caso, das ações que utilizaram TV e rádio deve-se ao fato de 

haver baixa audiência nas emissoras envolvidas. Os dados nos mostram o número de 

cidadãos/instituições alcançados pelas ações por ano dentro do período estudado, 

2008/2009: 
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AÇÕES DE ESTIMULO AO CONTROLE SOCIAL 

AÇÃO SÍNTESE DA AÇÃO 
ALCANCE 

RESULTADOS OBTIDOS 
(cidadãos) 

TCE Notícias 
Telejomal exibido no 

36.400 
Dissipou junto ao cidadão tocantinense 

estado o conhecimento sobre o papel do 
tribunal de contas, e sobre a sua 

Minuto TCE 
Programa de rádio 

8.900 importância deste cidadão no apoio ao 
exibido no estado controle da administração pública. 

No perfodo o TCE-TO recebeu alunos 
de oito escolas da rede pública e 

TCE Portas Programa educativo de 
6 edições 

privada. ProfIssionais da imprensa 
Abertas visitação monitorada também foram convidados através de 

sua associação e compareceram ao 
tribunal. 
Foram capacitados servidores públicos 
de 60 municípios do estado do 

60 Tocantins, para exercerem suas 
municípios atividades com maior competência, 

Agenda Inclusão social e atendidos tornando a gestão pública mais 
Cidadã digital através de efIciente. Também foram orientados 

seus gestores para uma correta aplicação dos 
servidores recursos públicos, possibilitando à 

sociedade tocantinense subsidios no 
controle social da gestão pública. 

Fonte: ASCOMlTCE-TO. 
Quadro 9: Ações de estímulo ao controle social e à participação cidadã 

o gráfico abaixo demonstra que, embora a meta de 74.500 habitantes (6,0% da 

população) tenha sido atingida e até superada alcançando-se 84.100 habitantes (6,8% da 

população), o alcance das ações de estímulo ao controle social desenvolvidas pelo TCE

TO dentro do período estudado (2008/2009) foi ainda pouco abrangente. 

Controle Social - 2009 TCE/TO 
... I I 

o Populaçao total 1.243.000 
'U i I IV 
u- I c I 
IV I 

I u _ 84.100 I 

< Atingido mes I I ... I o I .. 
I 

CII 
E • :J Meta mes 74.500 z 

500.000 1.000.000 
População 

1.500.000 
-----

Fonte: TCE-TO. 
Figura 9: Alcance das ações do TCE-TO para estímulo ao controle social 
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"A OpIn/aO pública bem informada. 
consciente de seus direitos. é parte 
essencial da justiça e do desenvolvimento 
de uma sociedade . .. 

(José Carlos Pacheco 
Preso Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina) 

Seja com a burocracia weberiana, ou com o novo gerencialismo público (NPM - New 

Public Management), adotados em sequência no Brasil, a proposta de controle dos 

agentes públicos e das atividades governamentais sempre esteve presente. 

A burocracia clássica introduziu severos controles, baseados no formalismo, na 

manualização e na hierarquia, buscando contrapor à demasiada discricionariedade do 

c1ientelismo/patrimonialismo. Tais controles foram vistos como excessivamente rígidos, 

tornando o aparelho estatal lento e caro e contribuindo para a sua ineficiência. 

Com a proposta do novo gerencialismo público, os controles deixam de enfatizar os 

processos administrativos para se concentrarem nos resultados obtidos através dos 

programas de governo implementados e dos serviços prestados à população. 

No entanto, se extrai que a reforma administrativa não logrou o êxito esperado na 

implantação do modelo gerencialista na administração pública brasileira, pois convivem 

hoje características do gerencialismo, da administração burocrática e resquícios do 

patrimonialismo e clientelismo. 

Sem se ater ao modelo administrativo vigente, o importante foi estudar e entender o 

funcionamento das ferramentas de controles horizontais e verticais, enquanto 

mecanismos que favoreçam a transparência dos atos e fatos administrativos, e 

possibilitem uma participação plural e deliberativa criando um cenário propício ao amplo 

exercício do controle social. 

A persistência de traços do patrimonialismo e do c1ientelismo na administração pública 

faz emergir ainda mais a necessidade de um maior controle, em especial, um com traços 

de forte potencial inibidor: o controle social exercido pela sociedade sobre os gestores 

públicos. 
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A pesquisa abordou os conceitos de cidadania e cidadania deliberativa, bem como, as 

teorias da ação comunicativa e de gestão participativa. Tais abordagens foram oportunas 

e necessárias para explanar a necessidade de os controles da administração pública 

passarem a ter um foco na sociedade com a efetiva participação popular. 

Não menos importante foi explanar sobre o papel dos tribunais de contas no Brasil com 

ênfase nas suas competências, características, nos controles que exerce, observando sua 

incipiente experiência no fomento ao controle social e nas ouvidorias. O foco maior foi 

dirigido às ações praticadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no apoio ao 

controle social, com uma detalhada explanação de sua ouvidoria. Para tal, foram 

apresentados os dados coletados junto aquela Corte de Contas. 

Neste trabalho vimos que as administrações públicas sofrem ações fiscalizadoras, 

basicamente, através do controle estatal e social, no intuito de se identificar e coibir as 

práticas contrárias ao interesse público como, por exemplo, a corrupção, a má gestão e a 

ineficiência. 

Aqui é pertinente citar o que disse o professor Wilhelm Hofmeister sobre a 

corrupção: 

A corrupção é o maior obstáculo para o desenvolvimento. Ela aprofunda o fosso entre os 
ricos e pobres. enquanto elites vorazes saqueiam o orçamento público. Causa distorções na 
concorrência, ao obrigar empresas a desviar importâncias cada vez maiores para obter 
novos contratos. Solapa a democracia. a confiança no Estado, a legitimidade dos governos, 
a moral pública. A experiência demonstra: a corrupção pode debilitar toda uma sociedade. 

Assim, não há dúvida da necessidade dos controles, entretanto, o sistema de controle da 

administração pública, da forma que se encontra estruturado, não tem alcançado 

totalmente os seus objetivos, e a integração incipiente dos subsistemas de controle tem 

grande parte da responsabilidade deste problema, revelando-nos o desenvolvimento de 

ações isoladas. 

É certo também que o trabalho executado pelo controle externo é de suma importância e 

não vem sendo realizado a contento, pois controlar na totalidade todos os órgãos a ele 

jurisdicionados se tornou impossível. 

Logo, no cumprimento de sua missão constitucional os tribunais de contas vêm num 

esforço hercúleo realizando um trabalho brilhante, mas insuficiente ou incompleto, pois 

têm que, através de critérios definidos, selecionar órgãos que serão fiscalizados ou 
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auditados por amostragem, vez que não possui capacidade institucional para uma 

abrangência completa. 

Há que se ter em mente que o trabalho em conjunto com os demais controles, com a 

maximização da cooperação dos "sistemas de controle" traria beneficios que certamente 

podem superar as dificuldades hoje existentes. 

Dentre esses benefícios podemos elencar a redução do escopo do controle externo, dado 

que, sendo efetivos os controles interno e social, o retrabalho é evitado; o prévio 

conhecimento dos órgãos auditados após infonnações dos cidadãos e dos membros do 

controle interno; e a eliminação de duplicidade de esforços, na medida do possível. 

Ademais, ficou claro que o controle social e estatal (interno e externo) não possui 

condições de funcionar eficazmente de maneira isolada, logo a interação destes controles 

se faz necessário. O controle social é a ferramenta que pennitirá dar maior amplitude à 

fiscalização das administrações públicas. 

Problemas como a baixa taxa de aderência da participação popular ou ausência de 

mecanismos legais que confiram maior efetividade ao controle social devem ser 

superados, com o apoio da consolidação de uma cidadania ativa. Bugarin (2003) aponta 

dois problemas para a ocorrência dessa baixa aderência: o custo de oportunidade do 

controle social (desistência de retorno individual para tentar evitar o desperdício do bem 

público) e o efeito "carona" - free rider (quando um agente espera que seu colega 

dedique tempo e esforço ao controle social e tennina se "encostando", não contribuindo 

para o esforço geral de controle social). 

É cediço que há muito que ser feito no sentido de integrar os sistemas de controle, para 

que estes exerçam influência mútua. Embora como visto, é matéria em pleno 

desenvolvimento. Tem-se que se superar no controle social a letargia, o receio em 

denunciar e/ou infonnar, e as barreiras legais que a própria administração impõe; no 

controle interno sua falta de independência, de estrutura e de modelos; e no controle 

externo os precários mecanismos de comunicação (desconhecimento por parte da 

população, inclusive em relação aos trabalhos realizados pelos TCs) e ampliação dos 

mecanismos de estímulo à participação popular. 

É preciso ainda compreender que há a necessidade de se desenvolver uma cultura política 

sólida e uma educação cívica para que a sociedade entenda a participação como exercício 
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de cidadania, e que assim como o voto, é um direito e um componente definidor dos 

rumos do país (Guerra, 2008). 

Parece-me correto afirmar que os tribunais de contas devem partir para implementar: 

políticas públicas educacionais voltadas à conscientização do cidadão para uma cultura 

fiscal; canais de comunicação com as instituições de controle (Poder Legislativo, 

Judiciário e Ministério Público); canais de comunicação com a sociedade (se fazer 

conhecer e divulgar os trabalhos desenvolvidos com os resultados alcançados). 

A pesquisa nos mostrou o caminho percorrido pelos TCs na busca da sinergia com o 

controle social. Fatores como o descrédito da sociedade ou a presente inércia social foram 

diagnosticados como ameaças à interação dos TCs com a sociedade e precisam ser 

enfrentados. 

Para cumprimento de sua missão o TCE-TO vem estabelecendo ações visando aprimorar 

a articulação com a sociedade, mas, como pôde ser visto pelos dados coletados e 

apresentados, o TCE-TO comparado a outros TCs, ainda é neófito nas ações de estímulo 

ao controle social, entretanto, possui a vontade política da alta cúpula para fazê-lo. 

Este trabalho, ao apresentar o problema, bem como, soluções adotadas em outras Cortes 

de Contas, se propõe a ser o indutor desta nova fase de estímulos à participação da 

sociedade no controle social do gasto público no estado do Tocantins, que em conjunto 

com os outros subsistemas de controle trará mais eficácia ao Controle da Administração 

Pública, garantindo a conformidade das ações do estado às normas, regras e princípios 

que a regem. 

E, finalmente, apesar da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins ser um 

instrumento útil para captar a vontade do cidadão no tocante ao acompanhamento e 

fiscalização da administração pública, faz-se necessário a ampliação das ações que 

estimulem a participação popular, bem como, é preciso ampliar a publicidade de forma 

clara e amigável dos seus atos, para que suas informações possam servir de subsídios para 

o exercício do controle social. Com certeza, os dados nos mostraram que o controle social 

e o controle externo podem interagir com ganho significativo nas ações de fiscalização e 

consequente melhora na qualidade do gasto público. 
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ANEXO I - Demandas via Ouvidoria em 2008 

DEMANDAS DA OUVIDORIA - 2008 

DEMANDA 
ASSUNTO RESULTADO N° 

1/2008 
Querendo saber quando será o próximo 
concurso? 

2/2008 
Qual previsão para concurso para 
Contador? 

3/2008 
Querendo saber sobre a data do próximo 
concurso? 

4/2008 
Informação sobre quando terá concurso 
para Auditor substituto de conselheiro 

5/2008 
Qual o prazo para implantação do plano 
de contas único, para os municípios? 

6/2008 
Solicitando a programação de auditoria 
para o exercício de 2008 

7/2008 
Parabenizando o TCE-TO, pelos 
trabalhos realizados 

8/2008 
Qual a sutentabilidade da implantação do 
plano de contas único? 

9/2008 
Qual o objetivo da Ouvidoria, e sua 
fundamentação legal? 
Há previsão para resultado do processo 

10/2008 dos auditores adjuntos? Quando haverá 
concurso público? 

11/2008 
Informação se as sessões extras para os 
vereadores são autorizadas? 

1212008 
Informação se haverá concurso público 
para o TCE? 

13/2008 
Parabenizando o TCE-TO, pelos 
trabalhos realizados 

14/2008 
Solicitando informações sobre os cursos 
previstos para 2008 

A Auditoria foi realizada no período 
15/2008 Querendo saber a previsão de auditoria de 25 de agosto a 09 de setembro de 

no município de Tocantinópolis? 2008 

16/2008 
Solicitando informações sobre o plano de 
contas único 

1712008 
Parabenizando o TCE-TO, pelos 
trabalhos realizados 
Informação sobre a realização de 

18/2008 concurso para Procurador do Ministério 
Público junto ao TCE 

19/2008 Informação sobre o próximo concurso? 
20/2008 Informação sobre o próximo concurso? 
2112008 Estudando querendo estagiar no TCE 
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22/2008 
Infonnação sobre quando terá concurso 
para Procurador? 

23/2008 
Infonnação sobre a realização de 
concurso pelo TCE 

24/2008 
Interessado em fazer cursos na área de 
previdência 

25/2008 
Querendo saber quando será realizado 
concurso pelo TCE? 

26/2008 
Querendo saber quando será realizado 
concurso para Auditor-Fiscal do TCE? 

27/2008 
Querendo saber quando será realizado 
concurso pelo TCE? 

28/2008 
Querendo saber quando será realizado 
concurso pelo TCE? 

29/2008 
Quando será os próximos eventos para os 
gestores públicos? 

30/2008 
Querendo saber quando será realizado 
concurso pelo TCE? 

31/2008 
Sugestões para melhoria dos concursos 
públicos realizados nos municípios 

32/2008 
Infonnações sobre o plano de contas 
único 

33/2008 
Quando serão os próximos eventos para 
os jurisdicionados? 

34/2008 
Parabenizando o TCE-TO, pelos 
trabalhos real izados 

35/2008 
Prestação de serviços de fonna irregular 
na Prefeitura de Tocantinópolis 
Possíveis irregularidades ocorridas Fatos estranhos as atribuições deste 

36/2008 durante o pagamento aos servidores da TCE. Devem ser verificados junto à 
Guarda Metropolitana de Palmas Prefeitura Municipal 

Os Secretários não prestam contas 

37/2008 
Solicitando a lista dos Secretários separadas ao TCE. Os ordenadores 
municipais de Paraíso do Tocantins que de despesas são o prefeito e o 
não prestaram contas presidente da Câmara 

Não há previsão para concurso para o 
38/2008 Infonnações se haverá concurso para cargo de auditor substituto de 

Auditor substituto de conselheiro Conselheiro. 
Foi infonnado que os atos e decisões 

39/2008 Solicita atos administrativos e decisórios são publicados no Diário Oficial e no 
desta Corte de Contas site do TCE 

40/2008 
Solicita infonnaões sobre como obter o Foi repassado o endereço do 
CRC Conselho Regional de Contabilidade 
Denúncia sobre a contratação de Encaminhado à Relt 6 para 

41/2008 empresas com valor superfaturado pelo conhec imento e providências 
Prodivino necessárias 

42/2008 
Infonnação sobre quando haverá Foi infonnado que o concurso está 
concurso público no TCE previsto para o 2° semestre de 2008 
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Infonna sobre inadimplências do 
Foi infonnado que o TCE adota as 
providências previstas na I.N. 05/06, 

44/2008 município de Itaguatins e quer saber 
Lei 1284/01 e Regimento Interno 

providências 
deste TCE 

45/2008 
Precisa do telefone da prefeitura de 

Foi infonnado o número 
Xambioá 
Denúncia sobre contratações realizadas 

46/2008 pelo município de Carrasco Bonito sem 
licitação 

Consulta se a Câmara de Ponte Alta do 
Foi infonnado para os mesmos 

47/2008 Tocantins, pode parcelar em 60 vezes os 
fonnalizarem a consulta nos tennos 
dos artigos 150 a 155 do Regimento 

encargos do INSS? 
Interno 
Foi infonnado para os mesmos 

48/2008 
Infonnação sobre a composição do fonnalizarem a consulta nos tennos 
cálculo do duodécimo. dos artigos 150 a 155 do Regimento 

Interno 
Consulta se há recomendaçã%rientação 
à Prefeitura de Lagoa da Confusão sobre Foi infonnado para os mesmos 

49/2008 
o não pagamento de 13° salário ao fonnalizarem a consulta nos tennos 
pessoal da área médica/odontológica que dos artigos 150 a 155 do Regimento 
acumula cargo constitucional no Estado e Interno 
município 

Sugestão para todas prefeituras lançarem 
Esta recomendação é feita nas 

50/2008 decisões dos processos de auditoria e 
concurso público 

prestação de contas 
51/2008 Solicitando O 1 computador 

52/2008 
Infonnação sobre quando haverá Foi infonnado que o concurso está 
concurso público no TCE previsto para o 2° semestre de 2008 
Solicitação de modelos para implantação 

Foi encaminhado a Instrução sobre 
53/2008 do Controle Interno na Câmara de 

Aliança do Tocantins 
Controle Interno 

54/2008 
Infonnação sobre quando haverá Foi infonnado que o concurso está 
concurso público no TCE previsto para o 2° semestre de 2008 
Contratação de funcionários com fins 

55/2008 políticos pela Prefeitura de São Sebastião 
do Tocantins 

56/2008 Solicitando a lista de gestores inelegíveis 
Infonnado que a mesma encontra 
disponível no site do TCE 

Denúncia contra o prefeito de Fortaleza 
do Tabocão, segundo o qual está 

57/2008 empregando trabalhadores em projeto de 
hortifrutigranjeiros em condições 
precárias 

58/2008 
Solicitando o contato de Conselheiro do 

Foi repassado os telefones e e-mail 
TCE 

59/2008 
Infonnação sobre o salário dos Foi orientado a procurar diretamente 
bombeiros do tocantins no Corpo de Bombeiros 

60/2008 
Denúncias de atraso de salários na Encaminhado ao Relator para 
Faculdade Educacional de Paraíso do ,providências e inclusão como ponto 
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Tocantins de auditoria 

Infonnações de irregularidades 
Os fatos foram apontados no 

6112008 
cometidas na gestão do Ex-Prefeito de 

Relatório de Auditoria - Processo nO 
Pedro Afonso (Fundeb, salários 

4645/08( em tramitação) 
atrasados, etc) 

Relatou uma série de irregularidades que 
Os fatos foram apurados na Auditoria 

62/2008 estão acontecendo no município de 
- Processo nO 6128/08, apensados as 
Contas e julgadas Regulares com 

Ananás 
Ressalvas 

63/2008 Solicitando estágio no TCE 
Infonnado sobre a data de seleção de 
estagiários 

Relatou uma série de irregularidades que 
Os fatos foram apurados na Auditoria 

65/2008 estão acontecendo no município de 
- Processo nO 6128/08, apensados as 
Contas e julgadas Regulares com 

Ananás 
Ressalvas 

66/2008 Demanda enviada equivocada ao TCE 
Foi orientado a enviar a demanda a 
Ouvidoria da Saúde 

Infonnação sobre as regras para 
67/2008 publicação de artigos nos meios Foi orientado a seguir a I.N. 0112008 

disponibilizados pelo TCE 

Solicitando cópias dos balancetes da 
Foi orientado a solicitar as cópias 

68/2008 através de requerimento, 
administração de Figueirópolis 

protocolizado neste TCE 

69/2008 
Acadêmica solicitando orientação sobre 
o tema 
Querendo infonnações sobre o porquê 

Foi infonnado como pesqUIsar no 
71/2008 das Contas de Colinas não estarem 

acessíveis no site 
site 

Denúncia contra município de São 
O Processo nO 9555/2006 - referente 

Miguel do Tocantins, segundo a qual a 
ao Concurso Público - foi julgado 

7212008 
denunciante foi aprovada e não 

LEGAL, foi infonnado ainda que, o 
nomeada,depois de I ano e 7 meses, 

concurso gera expectativa de direito 
sendo que, a prefeitura mantém 

à admissão 
servidores contratados 
Denúncia contra município de São O Processo nO 9555/2006 - referente 
Miguel do Tocantins, segundo a qual a ao Concurso Público - foi julgado 

73/2008 denunciante foi aprovada e não nomeada, LEGAL, foi infonnado ainda que, o 
sendo que, a prefeitura mantém concurso gera expectativa de direito 
servidores contratados à admissão 

74/2008 Denúncia de servidor fantasma 
Foi encaminhado ao setor de pessoal, 
para incluir em auditoria 

Dúvida quanto a modalidade de licitação 

75/2008 
adequada para a compra de um terreno Foi orientado a fonnalizar uma 
pela Câmara Municipal de Aliança do consulta ao TCE 
Tocantins 

77/2008 
Acadêmico de Direito solicitando uma 
vaga de estágio no TCE 

78/2008 Solicitando emprego para a esposa 
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Solicita infonnações sobre as prestações Foi infonnado do Processo n° 
79/2008 de contas do município de Natividade 1513/2003, que recebeu Parecer 

2001/2004 Prévio pela Reieição 

80/2008 
Infonnação sobre quando haverá Foi infonnado que o concurso está 
concurso público no TCE I previsto para o 20 semestre de 2008 

As irregularidades foram constatadas 
Infonnações de irregularidades nas auditorias realizadas no órgão. 

81/2008 
cometidas nos processos de aquisição de As contas do Funpec, Processo 
peças e consertos de veículos na 1319/07, foram julgadas irregulares. 
AdapeclFunpec As contas da Adapec - Proc. 

1410/07, estão em tramitação 
Denúncia conta o tesoureiro e prefeito de 

82/2008 
Colméia, segundo a qual os mesmos 

Incluídas como ponto de auditoria 
recebem diárias ilegais, assim como, 
refonnas em bens particulares 
Solicitando acesso às prestações de Foi infonnado que a mesma necessita 

8312008 contas da Câmara de Araguaçu nos de protocolizar requerimento junto 
últimos 1I anos ao Tribunal, solicitando às cópias 

84/2008 
Infonnação sobre quando haverá Foi infonnado que o concurso está 
concurso público no TCE I previsto para o 20 semestre de 2008 

Intresse em levar o Fonnap ao município 
Foi orientado a procurar o Instituto 

85/2008 de Contas para esclarecimentos 
de Santa Terezinha do Tocantins 

necessários 
Solicita infonnação sobre o significado 

86/2008 da prestação de contas de convênio com Foi encaminhado a I.N. 04/2004 
ressalva 
Denúncia sobre inexistência de empresa 
prestadora de serviços no município de 

89/2008 Pugmil e solicitação de auditoria na 
Câmara e Prefeitura para averiguar os 
descontos do INSS patronal e individual 

92/2008 
Solicita infonnação sobre o edital de As dúvidas foram devidaemente 
seleção de estagiários esclarecidas 
Infonnação sobre quanda será o concurso 

93/2008 para membro do Ministério Público junto 
aoTCE 

94/2008 
Solicita o quantitativo de responsáveis Foi encaminahado a infonnação 
encaminhado à Justiça Eleitoral solicitada 

95/2008 
Servidores da Prefeitura de Araguacema 
com salários atrasados a 3 meses 
Irregularidades em procedimento 

96/2008 Iicitatórios no município de Carrasco 
Bonito 

97/2008 
Solitação sobre os julgamentos das 

Solicitação encaminhada 
I prestações de contas de Prefeito de Peixe 
Segundo o denunciante seu nome consta 

Foi infonnado que os processos são 
98/2008 em alguns processos sem o seu 

conhecimento 
doTCU 

100/2008 
Sugerindo que seja disponibilizado a Foi infonnado que já está disponível 

I pauta das sessões plenárias no site do TCE 
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10112008 Solicita o cadastro de responsáveis Foi encaminhado a solicitação 
Infonna que possui um cheque pré- Foi orientado a encaminhar uma 

103/2008 datado e sem fundo da Prefeitura de Rio cópia à 53 Relatoria para subsidiar a 
da Conceição análise das Contas e a auditoria 

104/2008 
Denúncia contra o gestor do município Foi encaminhado para incluir como 
de Araguatins I ponto de auditoria 

105/2008 
Quer saber porque o gestor de Nova Foi solicitado fatos concretos de atos 
Olinda ainda não perdeu o car~o I praticados 

106/2008 
Irregularidades praticadas pelo 
Superintendente de Obras do Dertins 
Infonna da emissão de 3 cheques sem Foi orientado a encaminhar uma 

107/2008 fundos da contas Fundef na Prefeitura de cópia à 53 Relatoria para subsidiar a 
Araguaína análise das Contas e a auditoria 

108/2008 
Infonnação sobre quando haverá Foi infonnado que o concurso está 
concurso público no TCE previsto para o 2° semestre de 2008 
Irregularidades cometidas pelo chefe de 

109/2008 transporte e engenheiro residente do 
Dertins 
Solicita infonnações sobre como 

Foi orientado a seguir as orientações 
110/2008 proceder a Prestação de Contas de 

Convênio 
da I.N. 04/2004 

Acadêmica de Direito solicitando 
Foi orientada protocolizar 

111/2008 infonnações sobre processos de Dispensa 
a um 

de Licitação 
requerimento no TCE 

112/2008 
Irregularidades praticadas pelo 
Superintendente de Obras do Dertins 

113/2008 
Solicitando infonnações sobre o que é 

Foi infonnado 
ACP? 

114/2008 
Tesoureiro da Prefeitura de Colméia 

incluir como ponto de auditoria 
mantém sobrinho na folha de pagamento 
Solicitando algum julgado sobre a 

Foi encaminhado o Despacho n° 
115/2008 obrigatoriedade ou não de contribuição 

sindical do empregado estatutário 
329/2008 da Presidência 

116/2008 
Infonnação sobre quando haverá Foi infonnado que o concurso está 
concurso público no TCE I previsto para o 2° semestre de 2008 

A denunicante ficou em 2° lugar no 
Após infonnação do RH verificou-se 

117/2008 concurso do TCE para Redator e nunca 
que a denúncia não procede, uma vez 

foi chamada 
que, a mesma ficou em 5° lugar, 
sendo que, eram 3 va~as 

Estudante de Doutorado interessado em Foi repassado à SEPLE e à 
118/2008 infonnações se há julgamento de contas Biblioteca para infonnar e não foi 

de consórcios públicos? encontrado infonnação 

119/2008 
Infonnação sobre procedimentos Foi infonnado via telefone pela P 
administrativos na Câmara Relatoria 
Infonnações sobre a compensação 

Foi encaminhado os relatórios do 
120/2008 financeira que o município de Porto 

SICAP 
Nacional recebe 

121/2008 
Solicita infonnação sobre como ter 

Foi enviado e-mail com a infonnação 
acesso a prestação de contas do Fundef 
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122/2008 
Infonnação sobre quando haverá Foi infonnado que o concurso está 
concurso público no TCE previsto para o 2° semestre de 2008 
Denúncia de obra inacabada da quadra 

Trata-se de um convênio federal 
123/2008 poliesportiva no município de Nova 

finnado com o Ministério do Esporte 
Olinda 
Denúncia de que os professores do 

124/2008 município de Barrolândia não receberam 
o salário do mês de setembro 
Denúncia de malversação de dinheiro 

Foi encaminhado Fax à equipe que 
125/2008 

público e desvio de repasses do 
estava realizando auditoria no 

FUNDEB no município de 
município à época 

Augustinópol is 
Denúncia de malversação de dinheiro 

Encaminhado à Relt 6 para 
126/2008 

público e outras irregularidades 
conhecimento e providências 

praticadas pelo Chefe do Executivo de 
necessárias 

Abreulândia 

Diversas irregularidades praticadas pelo 
Encaminhado à Relt 6 para 

127/2008 Chefe do Executivo de Abreulândia 
conhecimento e providências 
necessárias 

Diversas irregularidades praticadas pelo 
Encaminhado à Relt 6 para 

128/2008 Chefe do Executivo de Abreulândia 
conhecimento e providências 
necessárias 

Solicita se há alguma nonnatização 
Foi infonnado que este TCE segue a 

129/2008 interna sobre Processo Administrativo 
Disciplinar 

Lei 1818/07 

Solicita infonnação se há direito de 
Foi encaminhado uma infonnação 

130/2008 indenização quando a acumulo de férias 
por mais de 2 anos 

com a resposta 

Infonnação sobre quando haverá 
Foi infonnado que o Edital do 

131/2008 concurso público no TCE 
concurso já disponível no site do 
TCE e do CESPE 

Infonnações de malversação de dinheiro 
Foi aprovado pelo Pleno do TCE a 

público e outras irregularidades 
132/2008 praticadas pelo titular da Secretaria de 

realização de Inspeção - Processo n° 

Educação de Aguiarnópolis 
8914/2008(em tramitação) 

Foi respondida de acordo com a 

133/2008 
Solicita infonnação se é devido ou não Resolução TCE N° 109/2008, a qual 
13° salário a agentes políticos respondeu consulta do Prefeito de 

Paraíso do Tocantins 
Denúncias de malversação de dinheiro Encaminhado à Relt 6 para 

134/2008 público e outras irregularidades conhecimento e providências 
praticadas pelo Ex-Prefeito de Miranorte necessárias 
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ANEXO 11 - Demandas via Ouvidoria em 2009 

DEMANDAS DA OUVIDORIA 2009 

DEMANDA N° ASSUNTO PROVIDENCIAS 

1/2009 Comunicado de Irregularidades na A Segunda Relatoria informou que o 
administração - Desaparecimento município de AguiarnópolisrrO está 
de Bens, Falsificação ideológica incluído na Programação Anual de 
de notas fiscais e assinaturas, Auditorias, a ser realizada, pelo Corpo 
superfaturamento de mão de obra, Técnico do Tribunal, durante o exercício 
superfaturamento de compras de de 2009, ocasião em que serão tomadas 
materiais, desvio de dinheiro todas as providências no sentido de 
público, uso ilegal da maquina apurar as irregularidades e ilícitos 
pública para beneficio de ocorridos. 
campanha eleitoral 

1/2009 Pedido de Informação sobre Lei Demanda atendida parcialmente: 
salarial- Município de Alvorada informações do demandante consideradas 

insuficientes 
2/2009 Esclarecimento sobre Agenda A Resposta foi encaminhada pelo 

Cidadã para Controle Instituto e até o momento não 
Participativo - TCE encaminhada a Ouvidoria 

3/2009 Informações sobre capacitação de A Diretoria Geral de Recursos Humanos, 
servidores informa que os procedimentos utilizados 

por esta Corte de Contas, no sentido de 
capacitação de servidores desta casa, está 
regulamentado com base no Art. 152, 
inciso IV, da Lei nO 1.284/200 I, e através 
das Resoluções Administrativas do TCE 
N°s 02 de 12 de março de 2003, 04 de 20 
de setembro de 2005 e de N° 13 de 14 de 
maio de 2008 

4/2009 Solicitação de Demanda atendida parcialmente: 
Informações/Esclarecimento sobre informações do demandante consideradas 
aprovação de Lei dispondo sobre insuficientes 
o salário sem valor informado. 

5/2009 Comunicado de Possíveis encam inhada para a Diretoria Geral de 
Irregularidades na Administração Controle Externo para proceder 
da Prefeitura Municipal de "anotações necessárias cientificando a 
Taguatinga Relataria e a Diretoria vinculada ao 

município de Taguating-TO, sugerindo 
que as informações apresentadas 
sejam incluídas como item de auditoria 
a ser realizada no respectivo . , . 

de acordo munlClplO, ou com a 
disponibilidade seja solicitado uma 
inspeção in loco . .. 
Incluido na Programação de Auditoria 
para 22/03 a 09/04 



6/2009 

7/2009 

8/2009 

9/2009 

10/2009 

11/2009 

Comunicado de Possíveis 
Irregularidades na Administração 
da Prefeitura Municipal de 
Taguatinga 

ilegalidade/irregularidade nas 
ações do Poder Executivo do 
Município de Taguatinga, 
nomeação de parentes do chefe do 
poder executivo, para a ocupação 
de cargos comissionados 

Comunicado de Possíveis 
Irregularidades na Administração 
da Prefeitura Municipal de 
Taguatinga 
Comunicado de possíveis 
Esclarecimento sobre à 
participação de servidores não 
efetivos, em cursos de 
especialização a nível strictu 
sensu, custeado pela prefeitura 
com recursos do Programa 
Nacional de Apoio a Gestão 
Administrativa e Fiscal dos 
Municípios (PNAFM) 
Comunicado de possíveis 
irregularidadeslilegalidades nas 
ações do Poder Legislativo do 
Município de Aguiarnópolis e 
Reclamação sobre a não 
fiscalização das contas da Câmara 
Municipal de Aguiarnópolis por 
parte do TCE. 
Esclarecimento sobre Demissão 
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encaminhada para a Diretoria Geral de 
Controle Externo para proceder 
"anotações necessárias cientificando a 
Relatoria e a Diretoria vinculada ao 
município de Taguating-TO. sugerindo 
que as informações apresentadas 
sejam incluídas como item de auditoria 
a ser realizada no respectivo 
lnunicípio, ou de acordo com a 
disponibilidade seja solicitado uma 
inspeção in loco . .. 
Incluido na Programação de Auditoria 
para 22/03 a 09/04 
encaminhada para a Diretoria Geral de 
Controle Externo para proceder 
"anotações necessárias cientificando a 
Relatoria e a Diretoria vinculada ao 
município de Taguating-TO. sugerindo 
que as informações apresentadas 
sejam incluídas como item de auditoria 
a ser realizada no respectivo 
município, ou de acordo com a 
disponibilidade seja solicitado uma 
inspeção in loco . .. 
Municipio Incluido na Programação de 
Auditoria para 22/03 a 09/04 
Demanda em Andamento. 
Municipio Incluido na Programação de 
Auditoria para 22/03 a 09/04 

Demanda Imprópria: não tratam de 
assuntos relacionados as competências e 
atribuições do Tribunal de Constas do 
estado do Tocantins. 

Demanda Concluída. Município 
incluído na Programação de Auditoria, já 
realizada no mês de Fevereiro de 2009. 

Respondemos que as rescisões 
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sem justa causa - rescisões contratuais de empregados regidos pela 
contratuais de empregados regidos CL T - Consolidação das Leis 
pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, não são de competência 
Trabalhistas deste Tribunal, cabendo estas aos 

Tribunais do Trabalho que processa e 
julgar as ações judiciais trabalhistas 
ajuizadas no âmbito de sua competência e 
informamos contatos dos órgãos do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
sediados em nosso estado. Demanda 
Concluída. 

12/2009 Solicitação de Informação sobre Demanda Atendida. 
Concurso do Tribunal. 

13/2009 Solicitação da lista de distribuição Foi entregue ao manifestante a Lista. 
dos processos autuados no biênio Demanda Atendida. 
2009/2010, decorrentes das 
Unidades Jurisdicionadas. 

14/2009 Comunicado de possíveis Encaminhado a Relatoria para 
Irregularidades na Administração "conhecimento, sugerindo que as 
do Governo do Estado do informações apresentadas sejam 
Tocantins - contratação sem o incluídas como item em possível 
procedimento licitatório auditoria e/ou inspeção a ser realizada 

no respectivo jurisdicionado. " 
15/2009 Comunicado de Possíveis Encaminhada para a Diretoria Geral de 

Irregularidades na Administração Controle Externo para proceder 
da Prefeitura Municipal de Guaraí "anotações necessárias cientificando a 
- Nomeação de Professores Relatoria e a Diretoria vinculada ao 
Concursados, Aplicação dos município de Guarai -TO, sugerindo que 
Recursos destinados à Educação e as informações apresentadas sejam 
Controle de Materiais incluídas como item de auditoria a ser 

realizada no respectivo município" 
16/2009 Comunicado de possíveis encaminhada para a Diretoria Geral de 

ilegalidade/irregularidade nas Controle Externo para proceder 
ações do Poder Executivo do "anotações necessárias cientificando a 
Município de São Félix do Relatoria e a Diretoria vinculada ao 
Tocantins - prática ilegal na município de São Félix do Tocantins, 
contratação de pessoal sem o sugerindo que as informações 
respectivo cargo criado por Lei e apresentadas sejam incluídas como item 
a discriminação no atendimento a de auditoria a ser realizada no respectivo 
pessoas carentes município com atenção especial aos atos 

de pessoal. " 
17/2009 Informações sobre a Competência Foi informado ao cidadão que compete 

do Tribunal de Contas do ao Tribunal de Contas do Estado, a 
Tocantins e se dos municípios ou fiscalização dos municípios, nos termos 
do estado. do disposto no Arts. 33 a 35 da 

Constituição do Estado do Tocantins, 
estando seu inteiro teor disponível nos 
sites do Tribunal www.tce.to.gov.br e da 
Assembléia Legislativa 
www.al.to.gov.hr. Demanda Concluída. 
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18/2009 Infonnação sobre a Foi infonnado que as dívidas do Poder 
responsabilidade das dividas do Público Municipal são de obrigatoriedade 
Poder Público Municipal da entidade (Prefeitura), portanto são de 

responsabilidade do atual 
gestor(Prefeito). Demanda Concluída. 

19/2009 Infonnações sobre que o quórum Foi infonnado que o quórum para 
para aprovação das contas pela aprovação das contas pela Câmara é de 
Câmara maioria simples, se coincidente com o 

parecer prévio emitido pelo Tribunal de 
Contas do Estado. No caso de decisão 
contrária ao parecer, a maioria necessária 
é de no mínimo 2/3. Demanda 
Concluída. 

2012009 Solicitação de infonnações sobre A DENUNCIA está regulamentada nos 
como proceder uma Denuncia - Arts. 142 a 149 do Regimento Interno 
Câmara Municipal de Paraíso. deste Tribunal, infonnamos ao 

manifestante como proceder uma 
Denuncia Fonnalizada. 

21/2009 Reclamação sobre o não Demanda atendida parcialmente: 
pagamento de vencimentos pelo infonnações do demandante consideradas 
Poder Público Municipal de insuficientes 
Piraquê. 

22/2009 Possíveis Irregularidades na encaminhada para a Diretoria Geral de 
Administração da Prefeitura Controle Externo para proceder 
Municipal de Ananás "anotações necessárias cientificando a 

Relatoria e a Diretoria vinculada ao 
município de Ananás. sugerindo que as 
informações apresentadas sejam 
incluídas como item de auditoria a ser 
realizada no respectivo município com 
atenção especial aos atos de pessoal . .. 

23/2009 Comunicado de possíveis Município Incluído na Programação de 
Irregularidades na Administração Auditoria para 22/03 a 09/04 
da Prefeitura Municipal de 
Taguatinga - Nepotismo 

2412009 Elogio pela rapidez no Foi tomado Conhecimento. Demanda 
atendimento e nova manifestação Concluída 
- solicitação de auditoria na 
Câmara Municipal de 
Aguiarnópolis 

25/2009 Comunicado de Irregularidade - Demanda Imprópria, atendida 
Possível inconstitucionalidade na parcialmente - Assunto não é de 
edição de Decreto Municipal competência deste Tribunal, visto que as 

nonnas oriundas dos municípios e 
editadas em desannonia com o 
ordenamento constitucional, e que têm 
indícios de ilegalidade que possam vir a 
ser declaradas inconstitucionais, devem 
ser apreciadas e julgadas pelos Tribunais 
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de Justiça nos Estados, confonne dispõe a 
CF, no seu art. 125, parágrafo 2°. 

26/2009 Comunicado de possíveis Município Incluído na Programação de 
Irregularidades na Administração Auditoria para 22/03 a 09/04 
da Prefeitura Municipal de 
Taguatinga - não deposito do 
dinheiro recolhido do IPTU, ITBI, 
Alvará e outros impostos na conta 
da prefeitura. 

27/2009 Comunicado de possíveis Encaminhada para a Diretoria Geral de 
Irregularidades na Administração Controle Externo para proceder 
da Prefeitura Municipal de Pau "anotações necessárias cientificando a 
D'arco - falta de merenda escolar, Relatoria e a Diretoria vinculada ao 
descaso de programas sociais, município de Pau D 'arco - TO, 
falta de remédios, não pagamento sugerindo que as informações 
de plantões de funcionários da apresentadas sejam incluídas como item 
saúde. de auditoria a ser realizada no respectivo 

município. " 
28/2009 Reclamação sobre andamento de Foi tomado conhecimento. Demanda 

Processo - Processo do Prefeito Concluída. 
Antonio Mota de Aragominas na 
gestão de 2000- 2004 

29/2009 Reclamação sobre o não Demanda atendida parcialmente: 
pagamento de vencimentos pelo infonnações do demandante consideradas 
Poder Público Municipal de Nova insuficientes 
Olinda. 

30/2009 Comunicado de irregularidades Encaminhada para a Diretoria Geral de 
nas ações do Poder Executivo do Controle Externo para proceder 
Municipio de Luzinópolis. "anotações necessárias cientificando a 

Relatoria e a Diretoria vinculada ao 
município de Luzinópolis - TO, 
sugerindo que as informações 
apresentadas sejam incluídas como item 
de auditoria a ser realizada no respectivo 
município. " 

31/2009 Comunicado de Irregularidades na Encaminhado a Primeira Relatoria para 
Prefeitura municipal de palmas - "conhecimento, sugerindo que as 
Servidores contratados sem informações apresentadas sejam 
prestar serviços incluídas como item em possível 

auditoria e/ou inspeção a ser realizada 
no respectivo jurisdicionado. " 

32/2009 Comunicado de Irregularidades - Encaminhado a Segunda relatoria para 
afastamento de funcionários conhecimento e providências de mister. 
concursados pelo poder Executivo 
do Município de Cachoeirinha 

33/2009 Infonnações relacionada aos Demanda atendida parcialmente: 
balancetes do Executivo infonnações do demandante consideradas 

insuficientes 
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3412009 Elogio sobre a atenção a Foi tomado Conhecimento. Demanda 
reclamação feita e nova Concluída. 
manifestação pedindo 
informações sobre processo 

35/2009 Denuncia de transporte escolar Encaminhada a Presidência. Aguardando 
irregular da Prefeitura Municipal resposta. 
de Guaraí, fotos em anexo. 

36/2009 Comunicado de irregularidades Encaminhado a Primeira Relatoria para 
nas ações da Presidência e "conhecimento, sugerindo que as 
Diretoria do PRODIVINO - Uso informações apresentadas sejam 
de suprimento de fundos para incluídas como item em possível 
interesse particular, desvio do auditoria e/ou inspeção a ser realizada 
dinheiro público no respectivo jurisdicionado. " 

3712009 Comunicado de possíveis Duplicidade- Demanda em andamento. 
Irregularidades na Administração 
da Prefeitura Municipal de 
Piraquê -falta de assistência 
médica, não pagamento de 
servidores, falta de água e energia 
por falta de pagamento da 
prefeitura, pedido de providência 
por parte do TCE 

38/2009 Comunicado de possíveis Duplicidade- Demanda em andamento. 
Irregularidades na Administração 
da Prefeitura Municipal de Piraquê 
-falta de assistência médica, não 
pagamento de servidores, falta de 
água e energia por falta de 
pagamento da prefeitura, pedido de 
providência por parte do TCE 

39/2009 Comunicado de Irregularidade - Encaminhado a 10 Diretoria de Controle 
Nepotismo - poder executivo de Externo para inclusão das informações 
Miranorte como item na próxima auditoria no 

município de Miranorte. 
Encaminhado a Sexta Relatoria para 
"conhecimento, sugerindo que as 
informações apresentadas sejam 
incluídas como item em possível 
auditoria e/ou inspeção a ser realizada 
no respectivo jurisdicionado. " 

40/2009 Envio de Currículo - Porto Encaminhado ao RH 
nacional 

41/2009 Pedido de Informações sobre Encaminhada a Presidência. Demanda 
medidas a serem tomadas para que inconsistente. 
o Prefeito não continue com mais 
professores contratados nas escolas 

.. 
mUn1C1prus 

42/2009 Solicitação de Informação sobre Resolução Administrativa N° OS/2008 de 
Resolução que dispões sobre a 26 de março de 2008. Demanda Concluída. 
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regulamentação da atividade de 
transporte. 

43/2009 Solicitação de informação sobre Classificada como Consulta. Informado 
contratação de transporte escolar. que a CONSULTA está regulamentada nos 

Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 
deste Tribunal. Demanda Concluída. 

44/2009 Reclamações sobre a não Encaminhada a Presidência do Tribunal, 
observância por parte deste no aguardo da resposta. Foi tomado 
Tribunal de outras irregularidades conhecimento da Reclamação - Demanda 
na Administração da Prefeitura concluída parcialmente - o manifestante 
Municipal de Marianópolis no ato não identificou um meio de comunicação 
da Fiscalização do Controle para resposta. 
Externo. 

45/2009 Informação sobre quando serão Comunicado que os candidatos poderão 
chamados os aprovados no buscar orientações e informações sobre o 
concurso do TCE- TO. Concurso junto ao CESP. Demanda 

concluída. 
46/2009 Reclamação sobre processo seletivo Encaminhado ao Instituto de Contas. 

para estagiários Demanda concluída. 
47/2009 Consulta e sugestão, orientação Classificada como Consulta. Informado 

sobre procedimentos de que a CONSULTA está regulamentada nos 
contratação de enfermeiros, Arts. 150,151 e 152 do Regimento Interno 
médicos e dentistas - Prefeitura deste Tribunal. Demanda Concluída. 
Municipal de Novo Alegre. 

48/2009 Comunicado de possíveis Duplicidade 
Irregularidades na Administração 
da Prefeitura Municipal de 
Miranorte - Nepotismo. 

49/2009 Solicita informação de como Demanda Concluída. 
acessar o link para inscrição no 
Seminário 

50/2009 Cancela Cancelada 
51/2009 Comunicado de possíveis Encaminhado a presidência do TCE. 

Irregularidades na Administração 
da Prefeitura Municipal de Tlismã. 

52/2009 Reclamação - Aragominas - TO. Demanda inconsistente. 

53/2009 Comunicado de possíveis Recursos públicos federais, informado ao 
irregularidades no INCRA do cidadão que suas informações poderão 
Tocantins - ONGs de Colinas - ser encaminhadas à Ouvidoria do 
TO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-

TCU. 
Demanda concluída. 

54/2009 Reclamação jinformação sobre Informação encaminhada à requerente. 
possível anulação do concurso Demanda concluída. 
público da Prefeitura Municipal de 
Itaguatins . 

55/2009 Consulta - Dúvidas sobre Classificada como Consulta. Informado 
pagamento dos servidores públicos que a CONSULTA está regulamentada nos 
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- gestão anterior Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 
deste Tribunal. Demanda Concluída. 

56/2009 Reclamação - Candidato a estágio Encaminhado ao Instituto de Contas. 
reclama do procedimento seletivo 
para ocupação das vagas para 
estagiários no TCE. 

57/2009 Solicitação de informações - Informação encaminhada à requerente. 
cursos pelo TCE. Demanda concluída. 

58/2009 Informação e Elogio - O cidadão Informação encaminhada à requerente. 
solicita mais esclarecimentos sobre Demanda concluída. 
o assunto demandado e elogia pela 
atenção dispensada por esta 
Ouvidoria. 

59/2009 Solicitação de Informações - O Classificada como Consulta. Informado 
cidadão pede orientação sobre o que a CONSULTA está regulamentada nos 
não cumprimento da Lei O Piso Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 
Salarial para os professores do deste Tribunal. Demanda Concluída. 
Município de Brejinho de N azaré. 

60/2009 Comunicado de irregularidade na Encaminhado a 10 Relataria. 
Prefeitura Municipal de 
Abreulândia - TO. 

61/2009 Comunicado de irregularidades - Encaminhado a Presidência 
Corrupção no INCRA- TO. 

62/2009 Comunicado de irregularidades - Encaminhado a 60 Relataria. 
Possíveis irregularidades no 
Processo Licitatório da Secretaria 
da Fazenda. Palmas - TO 

63/2009 Reclamação - Candidata a estágio Encaminhado ao Instituto de Contas. 
reclama do procedimento seletivo Demanda Concluída. 
para ocupação das vagas para 
estagiário no TCE. 

64/2009 Consulta Como o gestor atual de Classificada como Consulta. Informado 
determinado Município deve que a CONSULTA está regulamentada nos 
proceder a respeito das dívidas do Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 
gestor anterior. deste Tribunal. Demanda Concluída. 

65/2009 Comunicado de irregularidades - Encaminhado a 10 Diretoria de Controle 
Possíveis irregularidades no Externo para inclusão das informações 
Processo Licitatório de como ponto de auditoria. Designada 
equipamentos de proteção auditoria através da portaria 593/2009. 
individual para o almoxarifado do Aguardando resultados. 
DERTINS. 

66/2009 Comunicado de irregularidade - Encaminhado a 10 Relataria. 
Possíveis irregularidades no quadro 
de servidores do Município de 
Bom 
Jesus do Tocantins. 

67/2009 Solicitação de relatórios solicitados Demanda inconcistente. 
pelo TCE. 

68/2009 Consulta - Como e onde o TCE Informação encaminhada à requerente. 
divulga os instrumentos de Demanda concluída. 
transparência discriminados no 
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Artigo 48 da LRF. 
69/2009 Consulta/Denúncia - Se o TCE Informação encaminhada à requerente. 

pode fiscalizar o concurso público Demanda concluída. 
antes da efetuação das provas. 

70/2009 Informação - O cidadão pede Informação encaminhada ao requerente. 
informações sobre serviços Demanda concluída. 
prestados por essa Ouvidoria e 
regulamentação fundamentada de 
pesquisa que envolve todas as 
Ouvidorias Públicas Brasileiras. 

71/2009 Solicitação de Informações - Informação encaminhada ao requerente. 
inscrição para estágio. Demanda concluída. 

72/2009 Consulta - O cidadão questiona Informação encaminhada ao requerente. 
sobre contas consolidadas sobre Demanda concluída. 
instauração de tomada de contas 
especial. 

73/2009 Reclamação - O cidadão reclama Encaminhado ao Diretor Geral de 
do procedimento de exoneração Controle Externo. 
junto a Câmara Municipal de 
Vereadores de Palmas. 

74/2009 Consulta - Consulta - A cidadão Informação encaminhada ao requerente. 
questiona sobre contas Demanda concluída. 
consolidadas sobre instauração de 
tomada de contas especial. 

75/2009 Comunicado de Irregularidades - A Foi comprovado a referida irregularidade 
cidadã comunica possíveis por meio de auditoria realizada no período 
irregularidades na aplicação dos de 27/05/2009 a 02/06/2009. Demanda 
recursos do FUNDEB. Concluida. 

76/2009 Consulta - O cidadão solicita Classificada como Consulta. Informado 
informações sobre pagamento de que a CONSULTA está regulamentada nos 
vereador. Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 

deste Tribunal. Demanda Concluída. 
77/2009 Outros - O cidadão solicita auxílio Informação encaminhada ao requerente. 

na busca de informações a respeito Demanda concluída. 
do senhor Emival Noleto possível 
vereador em Guaraí. 

78/2009 Comunicado de Irregularidade - O Encaminhado ao Presidente do TCE. 
cidadão comunica possíveis 
irregularidades/ilegalidades no 
poder executivo do município de 
Bom Jesus. 

79/2009 Solicitação - cadastro no si te do Encaminhado a Assessoria de 
TCE para recebimento de e-mails Comunicação e sugerido que seja adotado 
sobre o TCE. um serviço de cadastramento no site para 

uma maior interação junto à sociedade, 
possibilitando aos cidadãos receberem 
noticias divulgadas na imprensa, 
informativos e agenda de eventos do 
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Tribunal. Demanda concluída. 

80/2009 Consulta - O cidadão questiona Encaminhado ao Instituto de Contas. 
sobre a convocação para as 
próximas entrevistas sobre vagas 
para estágio no TCE. 

81/2009 Sugestão - O cidadão solicita Encaminhado a Coordenadoria de Saúde. 
informações sobre atividades deste Informação encaminhada ao requerente. 
Tribunal de Contas que tem como Demanda concluída. 
objetivo a melhoria de qualidade de 
vida dos servidores e encaminha 
possíveis sugestões. 

82/2009 Comunicado de Irregularidade -na Encaminhado a Presidência. 
gestão pública na cidade de Guaraí. 

83/2009 Consulta - A cidadã solicita Classificada como Consulta Informado 
possível informação sobre que a CONSULTA está regulamentada nos 
readaptação e aposentadoria por Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 
invalidez no serviço público. deste Tribunal. Demanda Concluída. 

84/2009 Reclamação - irregularidades na Demanda inconsistente. 
prestação de contas no prefeito 
municipal de Aragominas. 

85/2009 Comunicado de Irregularidade - O Encaminhado a 10 Diretoria de Controle 
cidadão comunica possíveis Externo para inclusão das informações 
irregularidades no processo de como ponto de auditoria. Designada 
licitação de equipamentos de auditoria através da portaria 593/2009. 
proteção individual para o Aguardando resultados. 
almoxarifado do DERTINS. 

86/2009 Comunicado de Irregularidades no Encaminhados para a Segunda Relatoria, 
IGREPREV. unidade responsável pela fiscalização dos 

atos de gestão do IGEPREV no presente 
exercício para adotar as providências que 
o caso requer. Aguardando resposta. 

87/2009 Consulta - A cidadã solicita Classificada como Consulta Informado 
esclarecimentos a respeito dos que a CONSULTA está regulamentada nos 
gastos dos recursos do QSE. Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 

deste Tribunal. Demanda Concluída. 
88/2009 Comunicado de Irregularidade - O Encaminhado ao Diretor Geral de 

cidadão comunica possíveis Controle Externo e incluso no 
irregularidades nas contratações e planejamento das auditorias. 
nos procedimentos licitatórios de 
assessoria contábeis em prefeituras 
89/2009do Estado do Tocantinsl. 

89/2009 Comunicado de Irregularidade - O Encaminhado ao Diretor Geral de 
cidadão comunica atraso no Controle Externo. 
pagamento de servidores efetivos 
da Prefeitura Municipal de 
Natividade. 

90/2009 Comunicado de Irregularidade nas Demanda inconcistente. 
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ações do poder executivo 
municipal de Augustinópolis -
Pagamento ilegal de diárias e desvio 
de recursos públicos. 

91/2009 Solicitação de Informação - O Informação encaminhada ao requerente. 
cidadão pede informação sobre o Demanda concluída. 
processo n° 1549/2009. 

92/2009 Solicitação de Informações - Classificada como Consulta. Informado 
dúvidas quanto a legalidade no que a CONSULTA está regulamentada nos 
recebimento de diárias. Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 

deste Tribunal. Demanda Concluída. 

93/2009 Solicitação de Informações - Informação encaminhada ao requerente. 
Instrução Normativa n° 008/2008 Demanda concluída. 
e Relatório enviado ao TCE pelos 
Controles Internos e legislativos e 
executivos municipais. 

94/2009 Solicitação de Informação - Informação encaminhada ao requerente. 
relatórios da LRF. Demanda concluída. 

95/2009 Reclamação - SEM ASSUNTO CANCELADA 

96/2009 Solicitação de Informações - ajuda Classificada como Consulta. Informado 
financeira para funcionário efetivo que a CONSULTA está regulamentada nos 
do município de Peixe. Arts. 150, 151 e 152 do Regimento Interno 

deste Tribunal. Demanda Concluída. 
97/2009 Solicitação de Informação - O assunto tratado na manifestação esta 

ressarcimento de dinheiro fora da Competência deste Tribunal. 
UNITINS/EADCON. Demanda concluída. 

98/2009 Comunicado de Irregularidade - Encaminhado a Diretoria Geral de 
Prefeitura Municipal de Controle Externo. 
Palmeirante - subsídio dos 
servidores efetivos. 

99/2009 Comunicado de Irregularidade - Não foi identificado autuação de processo 
Concurso da Fundação de de concurso público oriundo da fundação. 
desenvolvimento Educacional de Demanda arquivada. 
Guaraí 

100/2009 Reclamação - A cidadã reclama dos Encaminhado a Corregedoria. 
serviços prestados pela equipe 
técnica de Controle Externo do 
TCE. 

101/2009 Reclamação - O cidadão reeleito Informação encaminhada ao requerente. 
vereador da Câmara Municipal de Demanda concluída. 
Tocantinópolis questiona o motivo 
pelo qual essa Corte de Contas não 
encaminhou os processos de 
prestação de contas, referente ao 
anos de 2004 a 2008. 
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ANEXO III - MATÉRIAS EM SITES SOBRE O CONTROLE SOCIALlOUVIDORIA 

Site Conexão Tocantins "Profiro minhas palavras com o entusiasmo 
http://conexaotocantins.com.br/noticialtce- imprescindível à busca do novo, do contemporâneo, 
tem-nova-mesa-d iretora-severiano- do oxigênio que renova, rearticula e promove as 
costandrade-toma-posse/4548 forças institucionais em defesa dos interesses e 

aspirações da sociedade. " 
Sem diminuir a importância do papel fiscalizador 

Site Tocantins Notícia do TCE, o presidente Severiano disse que vai 
http://tocantinsnoticia.com/index.php?id n trabalhar sob o lema "Educar para Previnir" 
oti=21923&opcao=noticia intensificando as ações do programa de capacitação 

Formap - Programa de Formação de Agentes 
Públicos; elaborando um programa de controle 
social com visitas nas comunidades para discutir o 
papel do TCE e reestruturando a Ouvido ria para 
receber informações sobre as administrações 
públicas. 
Ele finalizou seu pronunciamento solicitando a 
contribuição de todo o TCE para rIa realização da 
fiscalização externa; da auditoria educativa; do 
senso de responsabilidade na aplicação das 
sanções, e, especialmente, na aplicação do Direito 
justo e não apenas do Direito legal." 

Site do Tribunal de Contas do Estado de O novo presidente do TCE/TO iniciou o seu 
Alagoas discurso dizendo: "Profiro minhas palavras com o 
http://tc.al.gov.br/tcweb/index.phg?option entusiasmo imprescindível à busca do novo, do 
=com content&task=view& id=307 &Item i contemporâneo, do oxigênio que renova, rearticula 
d=2 e promove as forças institucionais em defesa dos 

interesses e aspirações da sociedade." Ele finalizou 
seu pronunciamento solicitando a contribuição de 
todo o TCEITO para "a realização da fiscalização 
externa; da auditoria educativa; do senso de 
responsabil idade na aplicação das sanções, e, 
especialmente, na aplicação do Direito justo e não 
apenas do Direito legal." 

Site O Coletivo Severiano assume presidência do TCE e diz que 
httg:/ /www.ocoletivo.com.br/visualizar no trabalhará em defesa da sociedade. 
ticia.ghp?id=822 

Site Jusbrasil O presidente Severiano vai trabalhar sob o lema 
httg://www.jusbrasil.com.br/noticias/9784 Educar para Previnir intensificando as ações do 
22/conselheiro-severiano-assume- programa de capacitação Formap Programa de 
gresidencia-do-tce Formação de Agentes Públicos; elaborando um 

programa de controle social com visitas nas 
comunidades para discutir o papel do TCE; e 
reestruturando a Ouvidoria para receber 
informações sobre as administrações públicas. 

Site do Tribunal de Contas do Mato Com a presença do conselheiro Severiano na 
Grosso Audiência pública para debater a - do cnaçao 
htto://www.tce.mt.gov.br/conteudo/noticia Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, em 



ItI Antonio+ Joaguim+diz+gue+Conselho+d 
os+ Tribunais+pennitiroloE 1 +separar+o+joi 
0+do+trigo/sid/73/cid/8128 

Site assembléia legislativa 
http://www.al.to.gov.br/noticias.swd?codi 
go=17893 

Site Fatos e Fotos 
http://www.fatosifotos.com.br/novo/conte 
udo.php?ctt=noticia.php&IdNoticia=3769 

Conexão Tocantins 
http://conexaoto.com. br/2009/09/25/tce
da-suporta-a-primeira-ouvidoria
parlamentar-municipal-do-tol 
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discurso o presidente do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso, conselheiro Antonio Joaquim no 
destacou a importância do CNTC para a 
consolidação do tripé controle externo, controle 
interno e controle social, no qual os Tribunais de 
Contas devem atuar sempre como instrumentos de 
cidadania: 
"A importância do Conselho para a consolidação 
do tripé controle externo/controle interno/controle 
social. no qual os Tribunais devem atuar sempre 
como instrumentos de cidadania . .. 
o novo presidente do Tribunal de Contas Estadual, 
em discurso emocionado, falou de sua origem no 
Piauí, de sua história no Tocantins, agradecendo a 
todos as pessoas que contribuíram na sua trajetória 
profissional no estado. Já o deputado Agnolin 
(DEM), em entrevista, disse que o sentimento é de 
renovação e que o poder Legislativo continua com 
uma postura de respeito e á autonomia às 
instituições, como também promovendo uma 
parceria em prol do fortalecimento da 
democracia no Tocantins. 
Metas administrativas 
O empossado prometeu trabalhar com a prevenção, 
educando os gestores públicos para prevenir os 
problemas com as contas públicas. Apesar de falar 
muito em educar os prefeitos e demais gestores, o 
novo presidente garantiu que a fiscalização vai 
continuar rígida. Ele declarou que vai reforçar a 
ouvido ria e trazer a população para o TCE. 
O novo presidente focou todo o seu discurso na 
educação dos gestores públicos. Ele defendeu que é 
possível e melhor agir preventivamente no 
combate à corrupção. Uma das principais propostas 
de Severiano, é criar o selo "TCE Bom Gestor". 
Pela proposta, os prefeitos que tiverem bons 
resultados com suas contas seriam premiados. 
O fortalecimento da ouvidoria se dará, segundo 
o novo presidente, com uma campanha 
incentivando a população a usar o Tribunal e 
ajudar a fiscalizar os gastos públicos. Ele quer 
que os cidadãos denunciem a falta, por exemplo, 
de profissionais e equipamentos nos serviços 
oferecidos pelo Estado, como educação e saúde. 
TCE dá suporta à primeira Ouvidoria 
Parlamentar Municipal do TO 
Com o suporte técnico do Tribunal de Contas do 
Estado, será implantada na próxima segunda-feira, 
dia 28, a primeira ouvidoria parlamentar de uma 
Câmara de Vereadores no Tocantins, em Paraiso do 
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Tocantins. Na 
. . 

também haverá cenmoma uma 
moção de aplausos para o presidente do TCE, 
Severiano Costandrade ... 

OMD Soluções para ouvidorias TCE dá suporte à primeira Ouvido ria 
Parlamentar Municipal do TO 

httg:/ / conexaoto. com. br/2009 /09 /25 /tce- Com o suporte técnico do Tribunal de Contas do 
da-sugorta-a-grimeira-ouvidoria- Estado, foi implantada a primeira ouvidoria 
garlamentar-municigal-do-to/ parlamentar de uma Câmara de Vereadores no 

Tocantins, em Paraíso do Tocantins. 
Conexão Tocantins Procura por ouvidoria do TCE triplicou em 2009 

Em 2009, o índice de participação popular na 
httg://conexaoto.com.br/20 1 O/O I /22/grocu Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do 
ra-gor-ouvidoria-do-tce-triglicou-em- Tocantins aumentou significativamente, no decorrer 
2009/ do ano. De acordo com dados apresentados pelo 

departamento no mês de janeiro foram apenas oito 
man ifestações, o número foi crescendo 
progressivamente chegando ao triplo do número 
inicial, em setembro. 


