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Ao registrar em Plenário os 57 anos 
de existência do Tribunal de Contas 
do Espírito Santo, o presidente conse-
lheiro Domingos Taufner lembrou que 
a instituição se acha inserida no pro-
cesso de desenvolvimento do Estado 
e antenada com os anseios da socie-
dade por dias melhores. 

Ao considerar que a Corte assimi-
lou o propósito de ser referência entre 

seus similares no controle da gestão 
dos recursos e no combate ao desper-
dício e à corrupção, Taufner aproveitou 
a oportunidade para convidar membros 
e servidores “para a tarefa inadiável de 
construir um novo planejamento, con-
temporâneo e adequado às exigências 
da sociedade e válido até 2020”.

O Tribunal de Contas foi criado 
pela Lei 1287, de 24 de setembro de 
1957, pelo então governador Francisco 
Lacerda de Aguiar, o Chiquinho. Sua 
instalação ocorreu nove meses depois.

Após ocupar seis sedes provisó-
rias, finalmente, em março de 1991, 
ocupou o atual prédio, especialmente 
construído pelo então governador Max 
Mauro, para lhe ser sede própria.

Seu primeiro presidente foi o con-
selheiro José Alexandre Buaiz. Duran-
te estes 57 anos, dezenove conselhei-
ros ocuparam a presidência. 

As competências do TCE-ES estão 
definidas no artigo 71 da Constitui-
ção Federal de 1988, no artigo 71 da 
Constituição Estadual de l989 e na Lei 
Complementar 621/2012.

Seu negócio é o controle externo; sua 
missão a de orientar e controlar a gestão 
dos recursos públicos; e sua visão a de 
ser uma instituição de excelência no de-
sempenho das suas obrigações.

Presentes em seu Plano Estraté-
gico 2010-2015, estes postulados se 
fundamentam em valores que lhe são 
intrínsecos.  

Con t r o l e

Gestores já apostam no Geo-Obras 

“Inicialmente visto como obrigação a 
mais, hoje os jurisdicionados já usam o 
Geo-Obras como ferramenta de apoio 
para gerenciamento e controle interno”, 
revelou o chefe do Núcleo de Engenha-
ria e Obras, Holdar de Barros (foto). 

Ele acrescentou que, com o ad-
vento do sistema, os “gestores se 
deram conta de que não cumpriam 
todas as exigências legais para licita-
ção e contratação de obras e serviços 
de engenharia e estão se adequando 
por esta razão”.

O Geo-Obras já vem sendo utili-
zado como fonte para obtenção de 
documentos e informações tanto por 

auditores do Tribunal de Contas quan-
to por técnicos de outros órgãos de 
controle cadastrados. Entre eles o Mi-
nistério Público Estadual, a Secretaria 
de Controle e Transparência, o Tribu-
nal de Contas da União e a Advocacia 
Geral da União. 

Embora tenha sido pequeno o nú-
mero de comunicações através do 
Módulo Cidadão, entre as quais pe-
dido de informação, crítica, denúncia, 
entre outras, todas receberam respos-
tas. Uma denúncia anônima, inclusive, 
foi transformada em representação.

Holdar lembrou que órgãos como 
o Conselho Regional de Engenharia 

e o Instituto Jones dos 
Santos Neves já tomaram 
conhecimento da impor-
tância dessa ferramen-
ta e a utilizam em suas 
atividades. Além disso, 
vale registrar que o Geo-
-Obras também tem sido 
fonte de informação para 
matérias jornalísticas de 
interesse da sociedade.

Vencidas as etapas 
de implantação e de 
treinamento, a equipe 
do TCE-ES responsável 
pelo Geo-Obras fornece 
orientação necessária 
aos jurisdicionados so-
bre a alimentação do sis-
tema, em atendimentos 
presenciais, telefônicos 
ou via e-mail.

Atualmente, estão sendo analisados 
os cumprimentos dos prazos para inser-
ção de informações e documentos no 
sistema por parte dos jurisdicionados, o 
que subsidiará a produção dos relatórios 
a serem submetidos ao Plenário.

Holdar explicou que o sistema 
vem sendo aperfeiçoado, buscando 
aumentar a interatividade para facilitar 
tanto sua alimentação quanto a obten-
ção de dados por meio da geração de 
relatórios mais adequados de interes-
se dos diversos usuários (jurisdiciona-
dos, órgãos de controle e sociedade).

“Importa que o Geo-Obras se 
consolide como ferramenta de con-
trole que propicie eficácia e redu-
ção de custos; que seja instrumen-
to de gestão e de controle interno 
para cumprimento de metas, obje-
tivos e legislação, para garantia da 
transparência dos atos de gestão”, 
disse Holdar. 

Ao Tribunal de Contas interessa 
consolidar o Geo-Obras como ban-
co de dados fidedigno e tempestivo. 
E que, assim, estimule o controle so-
cial e potenciais clientes, tais como 
ONGs, estudantes, políticos e líderes 
da sociedade organizada.

Os jurisdicionados já 
usam o Geo-Obras como 

ferramenta de apoio 
para gerenciamento e 

controle interno
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Con t r o l e

O prefeito Nozinho Correa, de Linha-
res, disse que “o Geo-Obras é ferra-
menta de grande importância e aliado 
porque dá transparência e melhora o 
atendimento à população”. 

Segundo ele, “transparência é a 
maior vantagem. Ao verificar as informa-
ções para alimentar o sistema, a Prefei-
tura revê seus atos administrativos, rea-
valiando cada ponto para que tudo corra 
da maneira mais correta possível”.

O prefeito destacou que o sistema 
“permite à sociedade acompanhar as 
ações públicas de formas direta e ir-
restrita, fiscalizando o uso do dinheiro. 
Assim, com certeza, cumpre o propó-
sito de estimular o controle social”.

“Orgulha-nos muito ser referência 
no uso do sistema”, disse Nozinho 
Correa, ao recomendar que haja ple-
na divulgação dos atos, com transpa-
rência e ética com a população. “Que-
ro que a comunidade saiba o que e 
como estamos fazendo nesta área 
das obras e serviços de engenharia”. 

Para atender aos requisitos do 
Geo-Obras, o prefeito criou setor es-
pecífico e seus servidores foram trei-
nados e orientados pelo Tribunal de 
Contas. “Junto com a Controladoria do 
Município, todos os outros setores en-
volvidos direta ou indiretamente com o 
Geo-Obras foram orientados para uni-
formizar as informações e atender de 
forma completa os requisitos da Reso-
lução 245/2012 e suas alterações”.

Ferramenta de controle
A presidente da Cesan, Sandra Sily, de-
fine o Geo-Obras como importante ferra-

menta de controle social, um aliado do 
gestor, já que permite acompanhamento 
integral dos contratos, da licitação à exe-
cução, oferecendo uma visão geral.

Ela disse que o Geo-Obras inovou 
ao permitir que a população acompa-
nhe a execução do contrato, inclusive 
por meio das planilhas de medição. 
Esta é uma das razões pelas quais a 
Cesan o recomenda. 

A empresa treinou operadores e 
criou um núcleo para coordenar o 
Geo-Obras. A inclusão dos dados 
foi diluída nas áreas responsáveis 
por cada tipo de informação. Dados 
da licitação e contratação são incluí-
dos pela Divisão de Licitação e pela 
Comissão Permanente de Licitação, 
cada uma referente à sua competên-
cia; a área gestora do contrato insere 
documentos de execução. 

A Cesan já possuía mecanismo 
de controle e transparência quando o 
Geo-Obras entrou em vigor, entre os 
quais um site que permite a busca de 
licitações em andamento e/ou encer-

radas em todas as etapas, inclusive o 
contrato assinado. 

Gestão eletrônica
A diretora-geral do Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem 
(DER), Tereza Maria Sepulcri Netto Ca-
sotti, disse que o “Geo-Obras exigiu a 
revisão da conformidade de todos os 
processos de licitações e contratos, 
em relação à base legal pertinente, e 
estimulou o início da gestão eletrônica 
dos documentos, por meio da digitali-
zação dos processos”.

Ela acha que o sistema necessita 
de adaptações e melhorias, tais como 
criar opção para lançamento de em-
penhos de anulação, parcial ou total; 
criar opção para incluir medições com 
valor zero e negativo; e possibilitar 
o cadastramento de contratos com 
mais de uma empresa/CNPJ (os pa-
gamentos são feitos individualmente, 
independentemente de estar ou não 
formalizado o consórcio).

Para atender à demanda da Reso-
lução TC nº 245/2012, o DER-ES criou 

um setor específico em que um grupo de técnicos é res-
ponsável por avaliar todos os processos de licitação e con-
tratos e solicitar as adequações necessárias para alimentar 
o sistema.

Apenas servidores autorizados têm acesso à área de 
cadastramento de jurisdicionados. Os demais acessam so-
mente via interface pública do sistema. A diretora acha que 
o Geo-Obras é importante aliado do gestor público.

Estratégico para o saneamento
O diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) de São Mateus, Carlos Sossai, disse que o Geo-
-Obras é “importante instrumento de controle social, pois 
permite que qualquer cidadão acompanhe a execução 

Amunes destaca importância
O presidente da Associação Capixaba dos Municípios (Amunes) e 
prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim, disse que o sis-
tema Geo-Obras é muito importante para a administração dos muni-
cípios, pois ajuda a monitorar de forma padronizada desde o processo 
licitatório até a prestação de contas final.

Segundo ele, o sistema garante transparência na administração, já que à popu-
lação é permitido acesso, via portal do Tribunal de Contas, para acompanhamento, 
seja da contratação, do curso das obras e dos serviços de engenharia e da presta-
ção de contas realizadas pelo município.

O prefeito indicou um servidor devidamente capacitado para operar e abaste-
cer o sistema com as informações que lhe são disponibilizadas pelos diversos 
setores que tem a responsabilidade de fazê-lo. Tudo sob supervisão de um 
coordenador. Determinou que os servidores não percam de vista o 
momento adequado para fazer a inserção de documentos.

Devido à complexidade e importância da ferramenta, 
Perim acredita  que poderia haver um prazo maior para 
adequação das prefeituras, a fim de promover a exce-
lência necessária ao desenvolvimento do programa. 

“Aliado porque dá transparência”

Amunes destaca importância
O presidente da Associação Capixaba dos Municípios (Amunes) e 
prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim, disse que o sis-
tema Geo-Obras é muito importante para a administração dos muni-
cípios, pois ajuda a monitorar de forma padronizada desde o processo 

Segundo ele, o sistema garante transparência na administração, já que à popu-
lação é permitido acesso, via portal do Tribunal de Contas, para acompanhamento, 
seja da contratação, do curso das obras e dos serviços de engenharia e da presta-

O prefeito indicou um servidor devidamente capacitado para operar e abaste-
cer o sistema com as informações que lhe são disponibilizadas pelos diversos 
setores que tem a responsabilidade de fazê-lo. Tudo sob supervisão de um 
coordenador. Determinou que os servidores não percam de vista o 
momento adequado para fazer a inserção de documentos.

Devido à complexidade e importância da ferramenta, 
Perim acredita  que poderia haver um prazo maior para 
adequação das prefeituras, a fim de promover a exce-

das obras do SAAE, tornando-o um agente fiscalizador; e é 
também estratégico, porque exige planejamento prévio das 
obras e/ou dos serviços a serem executados.

Por esta razão, Carlos Sossai determinou que o SAAE cum-
prisse integralmente da Resolução TC no  245, que instituiu o sis-
tema de controle de obras e serviços públicos no Espírito Santo.

No SAAE, “as seções responsáveis por licitação, con-
trole interno, compras e contratos trabalham em sintonia; e 
todos os servidores envolvidos receberam devida capacita-
ção e orientação para dinamizar o processo”, disse Sossai, 
ao admitir que há hoje maior controle dos materiais, me-
lhor acompanhamento e fiscalização das obras e serviços e 
transparência das obras de sua responsabilidade.
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O serviço de veicu-
lação de VT, spots, 
jornais ou revistas 

sem o prévio desenvolvimento de 
qualquer conceito publicitário não se 
encaixa nos moldes previstos na Lei 
no 12.232/10 e deve ser contratado se-
gundo as exigências contidas na Lei no 
8.666/93 ou, caso seja a opção da ad-
ministração e se enquadre no conceito 
legal de serviço comum, nos moldes 
da Lei no 10.520/02.

Importante destacar que são con-
siderados serviços comuns aqueles 
cujos padrões de desempenho e qua-
lidade possam ser objetivamente defi-
nidos pelo edital, por meio de especi-
ficações usuais no mercado.

Pa r e c e r e s  em  c on s u l t a

Posicionamento de caráter normativo, os pareceres em 
consulta do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) cons-
tituem um prejulgamento de tese e devem ser, obrigato-
riamente, observados pelos gestores ou quem quer que 

Normas que os gestores públicos devem observar

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos. As consultas são respondidas em 
Plenário, por deliberação dos conselheiros, após parece-
res da área técnica e do Ministério Público de Contas.

Prefeitura não 
pode doar 
notebooks a 

professores – 
      TC 143/2012
A administração pública municipal 
está impedida de adquirir note-
books para posterior doação aos 
seus professores efetivos, segundo 
resposta do Plenário à consulta for-
mulada pelo prefeito de Santa Ma-
ria de Jetibá. O entendimento é de 
que a aquisição de equipamentos 
novos e sua doação direta a servi-
dores não encontra qualquer ampa-
ro na legislação vigente.

O colegiado destacou que os bens 
públicos, ao integrarem o patrimônio 
público (adquiridos com ou sem licita-
ção), restam afetados ao regime jurí-
dico de direito público, o que, dentre 
outras determinações, exige a sua in-
disponibilidade e impenhorabilidade.

No que se refere ao cômputo da 
eventual despesa no gasto com edu-
cação, também questionado pela 
Prefeitura, entendeu-se como prejudi-
cada a análise, haja vista a impossibi-
lidade legal da doação dos computa-
dores a professores.

Seguindo voto-vista do conselhei-
ro Carlos Ranna, o Plenário entendeu 
que nada impede a aquisição desses 
equipamentos pelo poder público 
para sua utilização pelos professores, 
no sistema de concessão de uso. 

“A concessão de uso desses equi-
pamentos é uma opção razoável para 
a inclusão digital dos profissionais da 
educação que, regulamentada, possi-
bilitaria o controle de seu uso efetivo 
nos objetivos educacionais, restringin-
do sua utilização em temas correlatos. 
Assim, este bem não seria retirado da 
propriedade do Estado, permitindo a 
utilização compartilhada no caso de 
licenças do servidor e a possibilidade 
de inclusão nos gastos considerados 
com ensino para fins de cálculo dos 
limites constitucionais”, disse o con-
selheiro Carlos Ranna em seu voto, 
encampado pelo relator, conselheiro 
Sérgio Aboudib. 

O voto destaca que a possível con-
cessão de uso de computadores pes-
soais deve ser pautada na comprova-
ção da competência de cada professor 
e da real necessidade de utilização, ou 
seja, de que o professor faz uso dos 
recursos de informática, sobretudo fora 
do ambiente escolar, para a realização 
de pesquisas e preparo de aulas, por 

exemplo, práticas que irão propiciar a 
adoção de metodologias modernas de 
ensino na sala de aula. 

Dessa forma, por questão de eco-
nomia processual, evitando nova con-
sulta, já foi antecipado que os investi-
mentos com notebooks para concessão 
de uso podem ser considerados como 
gasto com educação. 

Tal explicação foi dada em res-
posta à consulta feita pelo prefeito 
de Colatina, que questionou a ne-
cessidade ou não de contratação de 
agência de publicidade nos moldes 
da Lei no 12.232/10, para a “veicula-
ção de spots, VT, jornais e revistas”. 
O relator foi o conselheiro Sérgio 
Aboudib e a decisão, tomada à una-
nimidade, se baseou na Orientação 
Técnica no 30/2014, da 8a Secretaria 
de Controle Externo.

Para a citada lei, consideram-se 
serviços de publicidade o conjunto 
de atividades realizadas integrada-
mente que tenham por objetivo o 
estudo, o planejamento, a concei-

tuação, a concepção, a criação, a 
execução interna, a intermediação 
e a supervisão da execução externa 
e a distribuição de publicidade aos 
veículos e demais meios de divulga-
ção, com o objetivo de promover a 
venda de bens ou serviços de qual-
quer natureza, difundir ideias ou in-
formar o público em geral.

Dessa forma, depreende-se não 
ser um serviço simples, o que justifi-
ca a obrigatoriedade de uso dos tipos 
licitatórios de técnica ou técnica e pre-
ço. Nas contratações a serem realiza-
das nos moldes da Lei no 12.232/10 
não é possível a utilização da moda-
lidade pregão. 

Acumulação 
de cargos de 
servidor e 
vereador – 

    TC 2297/2013
Seguindo entendimento da Cons-
tituição Federal,  respondeu-se à 
consulta da Câmara de Alto Rio 
Novo no sentido de que é possível 
a acumulação do cargo de servidor 
público efetivo de Câmara Municipal 
com o exercício do cargo de verea-
dor desde que se observe a com-
patibilidade de horários. O Plenário 
destacou que, tratando-se de ser-
vidor público e vereador da mesma 
Câmara, a compatibilidade deve ser 
exaustivamente demonstrada, pois, 
a princípio, o horário de trabalho 
dos servidores se sobrepõe ao dos 
vereadores. 

A liquidação da 
despesa não se 
restringe à verifica-
ção dos aspectos 

formais, devendo o objeto contra-
tado atender às especificações de-
finidas no instrumento contratual. 
Essa é a resposta à questão central 
da consulta formulada pelo prefeito 
de Baixo Guandu. Segundo afirma-
do pela equipe técnica, a liquidação 
consiste na segunda etapa da des-
pesa pública, em que se procede à 
averiguação da entrega satisfatória 
do bem ou serviço, tendo por base 
os títulos e os documentos compro-

batórios da referida despesa.

Em seu voto, o relator, conselheiro Ro-
drigo Chamoun destacou que cabe ao 
agente público formalmente designado 
para acompanhamento da liquidação 
da despesa a verificação quando da 
entrega do material ou serviço se houve 
efetivamente o cumprimento da obriga-
ção por parte da contratante, se aten-
deu às especificações contratadas, 
estabelecidas no edital da licitação efe-
tuada ou mesmo no próprio contrato.

Aos demais agentes públicos, como o 
profissional contabilista e o ordenador 
de despesas, cabe a responsabilidade 

solidária, se houver o exercício defi-
citário e/ou exorbitante nos atos prati-
cados por aqueles que realizaram de 
fato a liquidação da despesa. 

Por fim, respondeu-se ao gestor que o 
registro da despesa (empenho, liquida-
ção e pagamento) de diárias deve se 
proceder segundo a norma interna do 
Município relativa ao tema, sendo im-
prescindível na concessão o registro 
da motivação e do interesse público do 
órgão/entidade concedente das diá-
rias, bem como, no retorno, a compro-
vação do deslocamento e prestação 
de contas do objeto da viagem.

Aspectos da liquidação de despesas – TC 1819/2012

Serviço comum de publicidade deve ser contratado pela Lei de 
Licitações – TC 9376/2013
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C i d a d ã o  2 .0

Servidor há vinte anos, já ouvi, entre 
outros, comentários como estes: ‘Se o 
servidor público quer ser respeitado, 
que nos trate com respeito’, e, ‘somos 
nós que pagamos o seu salário’. 

Isto me lembra relato triste porém hilá-
rio de um aluno em curso que ministrei no 
Programa de Capacitação para Jurisdi-
cionados do Tribunal. Discutíamos sobre 
dificuldades inerentes ao atendimento no 
serviço público, quando desabafou:

– Dia desses saí da prefeitura e che-
guei em casa tão acabado e tão des-
troçado por ter atendido um monte de 
gente me arrebentando, um após outro, 
que meu filho me perguntou ao me ver 
naquela situação: “Pai, o que aconte-
ceu? De onde você está vindo?”  Minha 
angústia era tanta naquele momento 
que respondi: “Tô vindo do inferno!”

Situações assim identificam os 
dois lados do balcão de atendimento. 
O de dentro (desânimo e despreparo) 
e o de fora (desespero e insatisfação). 
Repartição pública é lugar aonde não 
temos desejo de ir, a não ser por força 
de circunstância, para solicitar docu-
mento, pagar contas, obter informação 
ou orientação. Porque é compulsório 
cumprir obrigações determinadas pelo 
Estado. No imaginário da população, ir 
a uma repartição pública significa mar-
tírio gerado por longas filas, perda de 

pudéssemos formar nossas equipes 
assim (pelo menos as de atendimento, 
para começo de conversa). 

Um novo cenário
A principal variante a ser analisada na 

mudança de cenário para as organiza-
ções no Século XXI é o aumento radical, 
global e rápido do poder que o consu-
midor passou a ter com as redes sociais 
digitais. Podemos dizer que há descom-
passo entre o ritmo do cidadão 2.0 e o das 
organizações públicas – que se evidencia 
principalmente no setor de atendimento.

Não há mais como controlar a voz ati-
va do cidadão 2.0 e aí, quando surgem 
problemas e não há pessoas com talento 
2.0 para resolver, as redes sociais aca-
bam por “bater o martelo” e dar veredito 
de incompetência às organizações públi-
cas (e privadas) que não estejam ligadas 
às novas necessidades de manter bom 
relacionamento com os contribuintes.

 Hoje em dia é preciso monitorar o 

que está sendo dito nas redes sociais, 
seja positivo ou negativo. A partir de 
uma análise, devemos criar estraté-
gias para engajar usuários, criar con-
versas e responder às mais diversas 
questões dos cidadãos.  Isso tem a 

ver com a famosa frase de Jeff Bezos: 
“Se você tiver clientes felizes no mun-
do off-line, eles podem dizer isso para 
seis amigos. Mas se você fizer clien-
tes infelizes no mundo on-line eles po-
dem contar isso a seis mil pessoas”.   

Alguns instrumentos não podem 
deixar de ser utilizados por quem pre-
cisa desenvolver talento 2.0 para o 
atendimento: a Lei 12.527/2011 (Aces-
so à Informação), a Lei Complementar 
131/2009 (da Transparência), os multi-
canais de atendimento (Facebook, Twit-
ter, e-mail, telefone, chat) e outras ferra-
mentas de monitoramento via SAC 2.0.

Como muito bem definiu o professor 
Carlos Nepomuceno, “a implantação de 
organizações públicas 2.0 não pode ser 
vista apenas como a introdução de novas 
tecnologias ou uma nova escola de admi-
nistração pública, mas apenas um novo 
jeito de solucionar velhos problemas de 
gestão, com uma nova forma de olhar. É 
uma nova mentalidade de pensar as orga-
nizações públicas, o que envolve também 
tecnologia, metodologia e perfis profissio-
nais. Porém, antes de tudo, mentalidade”.

É necessário (e urgente!) entender 
esse novo cenário de relacionamento 
com o cidadão através das redes sociais. 
Isso impõe à organização pública novos 
desafios na busca por eficiência no pla-
nejamento e na gestão do relacionamento 
com a sociedade. Devemos resolver ime-
diatamente os problemas históricos das 
trincheiras do atendimento presencial e 
telefônico (serviço público ineficiente sem-
pre na defensiva) e buscar os desafios 

das novas fronteiras inauguradas pelas 
redes sociais (para suprir as novas de-
mandas que as mídias sociais impõem).

Finalizando, ressalto o pensamen-
to de Willian Penn (1644 – 1718), es-
critor, político e defensor da tolerância 

religiosa, cujas palavras sinalizam um 
Norte para o pessoal de atendimento: 
“Se houver alguma gentileza que eu 
possa demonstrar, ou qualquer boa 
coisa que  possa fazer para qualquer 
ser humano, que eu faça agora, e não 
me detenha ou o ignore, porque não 
cruzarei novamente este caminho”.

O sentido de tudo é servir. Então, 
que a nossa dedicação cotidiana nas 
relações com a sociedade possa es-
tar firmada na máxima Cidadão 2.0 – 
aqui tem serviço público, sim senhor. 
E da melhor qualidade! 

Os dois lados do ba lcão de atendimento ao públ ico

tempo, informações incorretas, privilé-
gios no atendimento, falta de respeito, 
lugares sombrios e cinzentos, ambien-
tes sujos e sem conforto. 

E pensar que ainda há cartazes em 
repartições públicas advertindo sobre os 
rigores da lei (Art. 331 do CP – Desa-
cato) para os que se comportarem “mal” 
diante do despreparo de boa parte dos 
servidores públicos quando o assunto é 
atendimento. Se realmente oferecêsse-
mos atendimento de boa qualidade aos 
contribuintes, nenhuma intimidação ou 
defesa prévia seria necessária.

Aprendi que, na prática, cliente e ci-
dadão são iguais. São gente, universo 
de sentimentos. O que querem e o que 
não querem, o que compram, como 
se comportam e como avaliam o rela-
cionamento são sempre iguais. Se por 
um lado é horrível atender a quem vem 
com paus e pedras nas mãos, por outro 
é gratificante saber que basta um algo 
mais que pode fazer a diferença. 

Confesso que, de início, o servi-
ço público me era algo provisório ou 
passageiro; mas fui me adaptando. 

Havia deixado a iniciativa privada, 
onde relacionamento com clientes é 
tudo. Passei um tempo muito mal e 
não compreendia por que as coisas 
tinham que ser desta forma. O lado 
público da coisa era frio, sem alma, 
sem sentimentos, pura relação de “eu 
trabalho e a instituição me paga”.

Boa parte dos servidores assume 
literalmente a condição de provisório 
e atua mais como servi(dor, angús-
tia e sofrimento), esquecendo-se do 
real sentido de servir, de ser útil. É de 
suma importância que o serviço pú-
blico aprenda e coloque em prática 
lições de empresas privadas moder-
nas, que investem para aprimorar seu 
relacionamento com clientes. 

Cases de empresas como Lo-
jas Renner, Starbucks, Uber, Apple, 
Disney, Nordstrom, Stew Leonard´s, 
Zappos (com sua política delivering 
happiness) e Magazine Luiza, entre 
outras, são ótimas fontes de como se 
pode inovar nas relações no setor pú-
blico. Formar uma verdadeira equipe 
de atendimento é fundamental. 

Quando um servidor trata o ci-
dadão de forma equivocada, desfaz 
qualquer iniciativa que vise servir com 
qualidade. Em tal circunstância, me 
vem à mente o jeito Disney de contra-
tar colaboradores: “Contrate o sorriso, 
a técnica a gente treina depois”; ou 
o jeito Nordstrom de formar equipes: 
“Quem treina nosso pessoal são os 
pais deles em casa. Nós só os contra-
tamos”. Quem dera no serviço público 

 Durval Senna da Silva*

*Economista com pós em Gestão de 
RH e Gestão Pública, formado em 
Tutoria de Cursos pela UFPE, autor e 
palestrante nas áreas de gestão de 
atendimento a clientes, auditor de 
controle externo do TCE-ES

Aprendi que, na 
prática, cliente e 

cidadão são iguais. 

Há uma opinião genérica de que o serviço público está falido. Realmente, é 
baixa a expectativa de boa parte dos contribuintes a respeito dele. É visto 

como institucionalizado, burocrático e sem sentido. Ou seja, importa mais para 
quem o presta (salário, vantagens e mordomias) do que para quem o recebe.

Se você fizer clientes 
infelizes no mundo 
on-line eles podem 
contar isso a seis mil 

pessoas. 

Quando se trata o 
cidadão de forma 

equivocada, 
prejudica-se a 

qualidade de servir.
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E n t r e v i s t a

Presidente da Atricon, o conselhei-
ro Valdecir Pascoal é de opinião que 
os Tribunais de Contas devem aper-
feiçoar a prestação dos serviços 
públicos, ouvindo as comunidades 
e considerando a satisfação e a me-
lhoria da qualidade de vida delas. 
Ao revelar que as demandas sociais 
prementes são as que mais críticas 
recebem – educação, saúde e se-
gurança – considera que o cidadão 
precisa compreender que o controle 
exercido pelas Cortes pode aprimorar 
a qualidade dos serviços públicos a 
ele prestados.

A t r i c o n  r e c o m e n d a  a p e r f e i ç o a r  o s  s e r v i ç o s  p ú b l i c o s

Tribunais de Contas não se asseme-
lham a sofisticados escritórios de con-
tabilidade e de direito, já que gastam 
a maior parte do tempo fazendo au-
ditorias cuja ênfase se restringe aos 
aspectos legais e contábeis?

Esta é uma visão atrasada do contro-
le, que não condiz com a realidade da 
maioria dos Tribunais e que não leva 
em consideração o novo alcance da 
fiscalização estatuído pela Constitui-
ção de 1988. Além das auditorias, que 
cuidam dos aspectos legais, contá-
beis, orçamentários, patrimoniais e fi-
nanceiros – as Cortes exercem o con-
trole operacional da gestão, por meio 
do qual examinam o desempenho dos 
órgãos e dos programas de governo 
realizados e os resultados alcançados 
no cumprimento de suas finalidades. 

Se há consenso de que as Cortes pre-
cisam se modernizar para cumprir sua 
obrigação, por que há resistências? 

O planejamento estratégico, a difu-
são do modelo de auditorias opera-
cionais, a utilização de estratégias 
de controle baseadas nos conceitos 
de inteligência e o uso intensivo de 
tecnologia da informação e da co-

Os Tribunais devem 
aprimorar a prestação 
de serviços à sociedade, 
ouvindo as comunidades 

e considerando sua 
satisfação e a melhoria de 

sua qualidade de vida.

Os Tribunais já investem em auditorias operacionais?

Muitos Tribunais já o fazem. No contexto do controle, é 
preciso compreender o papel das diversas instituições en-
volvidas para assegurar a natural e desejável segregação 
de funções no âmbito da gestão pública. Ao gestor cabe 
executar as atividades inerentes às políticas públicas e às 
rotinas administrativas; e ao controle interno verificar os atos 
praticados pelo gestor, com vistas a corrigir, na origem, 
eventuais desvios. 

E ao controle externo?

Ao controle externo, respeitado o poder discricionário da 
administração, cabe fiscalizar os atos de gestão. E aqui 
destaco a importância do controle preventivo. No acompa-
nhamento pari passu da gestão, que tem gerado econo-
mia efetiva de bilhões de reais ao erário, são verificados 
aspectos de conformidade e operacionais. Neste sentido, 

acho que é positiva a visita de técnicos e julgadores a locais 
onde a política pública é realizada.

Quais são as demandas sociais prementes e qual deveria 
ser a postura dos Tribunais diante delas? 

São aquelas que mais críticas recebem da sociedade, 
como educação, saúde, segurança e mobilidade urbana. 
Os Tribunais já consideram essas demandas nas suas pro-
gramações de auditorias.

Poderia citar exemplos?

O Tribunal de Pernambuco desenvolve um importante tra-
balho em relação à merenda e ao transporte escolar. É um 
exemplo que se repete em outras partes do Brasil. Desta-
co recente auditoria no ensino médio nacional, realizada 
em conjunto pelo TCU e Tribunais de Contas. Foi o maior 
diagnóstico dessa importante área estratégica para o de-
senvolvimento do país já realizado. Agora está em curso a 
auditoria na área de saúde.

O senhor falou em transformar os Tribunais de Contas em 
prestadores de serviço público de qualidade...

Os Tribunais de Contas devem aprimorar a prestação de 
serviços à sociedade, ouvindo as comunidades e con-
siderando sua satisfação e a melhoria de sua qualidade 
de vida. O cidadão precisa saber que a atividade de fis-
calizar, por si só, é fundamental. Mas não apenas isso. 
Precisa saber que o controle pode melhorar a qualidade 
da prestação de outros serviços públicos relacionados 
diretamente à sua vida.

A Atricon quer a criação de um conselho similar ao CNJ 
para os Tribunais de Contas? 

A criação de um conselho para os Tribunais de Contas 
deve ter em vista resultados semelhantes aos achados 
pelos Conselhos de Justiça e do Ministério Público. 
Além das questões éticas, conselho similar ajudaria 
as Cortes de Contas a buscarem padrões técnicos e 
a monitorarem suas metas gerais, objetivando atuação 
oportuna e consequente. 

municação atestam que as Cortes 
estão se modernizando. Se resis-
tências pontuais há, não são distin-
tas das que há em qualquer institui-
ção desafiada a se modernizar e a 
se reinventar.

Há propósitos que, se efetivamente 
materializados, poriam o país na van-
guarda em controle público...

Pela crescente modernização do 
seu modelo de atuação e em razão 
dos consequentes benefícios au-
feridos pela sociedade, podemos 
afirmar, sim, que os Tribunais de 
Contas, em regra, estão pondo em 
prática novos modelos de trabalho, 
focados em resultados. Avanços 
sempre serão necessários, pela na-
tural evolução do quadro social e 
político do país.
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T e c no l o g i a

Construindo um novo ambiente digital
O Tribunal de Contas está cuidando da implantação do e-

-TCEES, um novo ambiente digital em que gradativamente se-
rão disponibilizados, de forma unificada e integrada, todos os 
principais sistemas que compõem seu fluxo de trabalho, via-
bilizando o processo eletrônico. Com isso, pretende-se criar 
um sistema consistente, padronizado e adaptado às necessi-
dades atuais e futuras da Corte, evitando-se a duplicação de 
dados e funcionalidades e o retrabalho. 

Desenvolvido em plataforma web, o e-TCEES permitirá 
que o acesso aos sistemas informatizados seja feito em único 
ambiente, de forma padronizada e moderna.

O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Vitor 
Zamprogno Amancio Pereira, ressalta que o e-TCEES é um avan-
ço. “O novo sistema significa desburocratização e modernização 
dos fluxos de trabalho do Tribunal, proporcionando mais agilidade 
e produtividade”. Ele ressaltou ainda que o fluxo será otimizado 
principalmente por tornar desnecessárias várias tarefas que envol-
vem manuseio do processo físico.

As comunicações internas da Corte já são realizadas sem 
uso do papel por meio da CI Eletrônica, agi-
lizando a tramitação entre os setores. Parte 
do acervo do arquivo corrente está digita-
lizada, o que, além de facilitar a consulta, 
moderniza a guarda de documentos e pro-
cessos. O sistema é ecologicamente corre-
to, uma vez que contribui para a redução 
significativa do consumo de papel, além de 
gerar economia de recursos públicos.

Também já está em uso o programa de 
cadastro de monitoramento e decisões plená-
rias. Trata-se de mais um passo na busca do aprimoramento das 
ferramentas de fiscalização porque aumenta o controle no acom-
panhamento das decisões do Plenário.

Este sistema está previsto no artigo 195 do Regimento Interno 
do TCE-ES. Uma vez em curso, permitirá à área técnica do Tribu-
nal saber, com a necessária eficiência, se o que foi decidido pelos 
conselheiros está sendo atendido pelos jurisdicionados.

Segundo o secretário-adjunto de Controle Externo, Alex-

sander Binda, o sistema informatizado substituirá o controle 
manual, garantindo que o Tribunal desenvolva suas ativida-
des com mais eficiência. 

Outra mudança em fase inicial para jurisdicionados e ci-
dadãos é o módulo de Protocolo. O recebimento e a proto-
colização de documentos, bem como sua tramitação eletrô-
nica entre as unidades da Corte, já estão sendo realizados 
por meio do e-TCEES. Em breve, será possível peticionar 
documentos em mídia digital, como CD e DVD. Mas o ob-
jetivo final é que a protocolização seja feita, após pré-ca-
dastro, pela internet, sem a necessidade de deslocamento 
ao Tribunal. Com um número e uma senha, o interessado 
poderá acompanhar pela internet a movimentação da docu-

mentação dentro do TCE-ES.
Novas ações

Novos módulos do sistema serão 
disponibilizados gradualmente, exi-
gindo uma fase de transição e capa-
citação dos servidores para os novos 
procedimentos - o que já vem ocor-
rendo por meio de treinamentos.

Dentre as novidades para as 
próximas fases do e-TCEES estão o 
módulo de Processo Eletrônico (que 
já está em pleno desenvolvimento), 

um módulo destinado a acompanhar e atribuir o desenvolvi-
mento de tarefas aos servidores, um módulo específico para 
a Secretaria Geral das Sessões, em que será possível gerar 
a pauta, oficiar e notificar gestores, além do módulo de co-
brança, especial para o Ministério Público Especial de Contas 
(MPEC). Este último, integrado com a Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz), irá propiciar um melhor gerenciamento dos 
pagamentos de multas e ressarcimentos. 

 Vantagens
• Modernização 

• Desburocratização

• Mais agilidade na tramitação

• Economia

• Redução no consumo de papel

• Facilita consulta a documentos


