
Como a Casa pode aprimorar as funções
de fiscalização e controle?

L.St(i 11(1 Constituição Lsta(lual. () artigo 76 estabelece que o controle externo, a cargo da Assembléia,
ser(. exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, além (ia /unção primeira de

elaborar leis, o Poder tem as atribuições de fiscalização e controle. Essas atividades gari/iam importância
em uma sociedade ((1(1(1 V( mais exigente, cujos cidadãos cobram do Legislativo atitudes positivas no

acompanhamento (ia (i/,IiUY1('(U) dos escassos re'?cUrços públicos. Gomo (i Assemb1éa mineira tem exercido
esse papel? De que /ou -ma pode aprimorá-lo? Gomo (1 área administrativa pode aprimorar o suporte (LOS

parlamentares no exercício dessas atrilmicões? Confira as opiniões do gerente de Economia e Finanças
da (;erénci(,-ceu'(Il de (:oru,suitori-, 'I?'mática, hélio Ferren-a dos Santos, que Jaion

este mês ao Parceria sobre o assunto.

De que forma o Legislativo mineiro exer-
ce, hoje, as funções de fiscalização e con-
trole?

O Legislativo hoje tem exercido essa função
por meio da convocação de autoridades; formu-
lação de pedido de informações por escrito: rea-
lização de audiência pública: instauração de co-
missão parlamentar de inquérito (CPI) ou de co-
iissão especial para analisar assunto específico.

'Ias não há uma sistematização de procedimen-
tos para tornar mais eficiente a fiscalização. Ela é
—ma atribuição constitucional do Poder, confor-
me determina o artigo 76 da Constituição do Es-
tado. Segundo ele, o controle externo, a cargo da
Assembléia, será exercido com o auxílio do Tri-
bunal de Contas do Estado, que tem uma série
de competências já discriminadas. O que precisi
ficar claro é quais os procedimentos que a
tem que adotar para aprimorar o controle e u
fiscalização.

Na sua opinião, como essa fiscalização po-
deria ser mais eficiente?

Fr itendo cue. .ir'a ew er fiscalização e contro
e eficientes, é fundamental que a ,Assembléia tenha
instrumentos que lhe possibilitem obter, de forma
precisa, consistente e rápida, informações dos pro-
gramas e ações executados no Estado. Para isso,
além da sistematização dos procedimentos de fisca-
lização, é necessária a implantação de acompanha-
mento e controle permanentes. As fontes de infor-
mação que têm dado início ás ações de fiscalização
na Casa são muito limitadas e seguramente não são
capazes de identificar todos os atos passíveis de fis-
calização. Ultimamente, a fonte mais comum tem
sido as denúncias publicadas nos jornais.

Quais as medidas práticas que poderiam
ser tomadas na área administrativa?

Precisamos treinar os servidores para que eles
consigam realizar todas as atividades de suporte
ao trabalho parlamentar de fiscalização e contr'
Outra necessidade é a de criar um grupo de traba-
lho cujos integrantes possam se dedicar, exclusi-
vamente, à estruturação das atividades de avalia-
ção de políticas públicas, de acompanhamento da
execução orçamentária e ie controle dos atos do
Executivo. A exemplo do que ocorre no Executi-
vo e no Tribunal de Contas, será fundamental a
criação de um sistema de informática próprio da
Assembléia, capaz de atender às demandas parla-
mentares. Esse sistema ce nfoi'riática deverá
buscar dados do Armazém-Siafi (Sistema Integra-
do de Administração Financeira) e efetuar o cru-
zamento das informações, de forma a dar aos
questionamentos dos deputados respostas rápi-

' eficientes

Qual a contribuição que o Tribunal de C
tas, órgão auxiliar do controle externo,
poderá dar à Assembléia?

Além das medidas una, deve-se manter
contato com os órgão públicos que têm as
informações de que os deputados porventura
precisem. bem como contato com o Tribunal
de Contas do Estado (TCE). Empreender um
diagnóstico das atividades do TCE será funda-
mental até mesmo para saber o que solicitar
ao órgão. É preciso, ainda, criar um canal per-
manente de comunicação entre os técnicos das
duas instituições (Legislativo e Tribunal de Con-
tas), bem como rotinas de tramitação de soli-
citações de informação. Outra medida impor-
tante é informatizar esses procedimentos, para
não ficarmos presos a papéis que vêm e vão.
Poderemos até, no futuro, ter acesso compar-
tilhado aos sistemas de controle do próprio
Tribunal de Contas

Hélio Ferreiro dos Santos,
gerente de Ecanomia e
Fvnonças da Gerência-Geral
de Consultoria Temático



Como a Gerência-Geral de Consultoria
Temática pode se estruturar para aprimo-
raro suporte dado aos deputados nas fun-
ções de fiscalização e controle?

Existe a proposta oe criação ce urna gerência
específica. Ela se encarregada de dar suporte às se-
guintes atividades: elaboração da proposta orçamen-
tária; acompanhamento da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e da execução orçamentária, bem
como dos outros projetos que estão previstos no
artigo 204 do Regimento Interno (Plano Plurianual
de Ação Governamental PPAG; Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado— PMDI; e de Crédito
Adicional). Sentimos necessidade de formar um gru-
po que possa se dedicar exclusivamente a essas
tarefas, disseminando informações para as outras
gerências, a fim de que a avaliação de políticas públi-
ois seja efetiva.

Seriam agregadas pessoas de diferentes
gerências nesse grupo?

Não. A iGéi,í é cie e, 'ue ,i gerência fosse um meio,
servindo para alimentar de informações as demais e
repassar experiências. Na análise de uma política
pública, cada setor teria capacidade de andar sozi-
nho e. se necessário fosse, poderia recorrer a essa
gerência. Os servidores de gabinetes parlamentares
também poderiam esclarecer suas dúvidas. Experi-
ência semelhante tem ocorrido com a Comissão
de Saúde, cujos parlamentares têm solicitado à Ge-
rência de Economia e Finanças dados da execução
orçamentária da função "saúde". A intenção seria
atingir todas as funções do Estado

E preciso definir indicadores de acompa-
nhamento das políticas públicas?

Sim () fluir iuores possiuiic<cao medir a efici-
ência na aplicação dos recursos. Exemplificando: às
vezes, temos informação do valor gasto em dete
minada política pública e, ao comparar os números
do Brasil por habitante, eles se aproximam muito
dos de países desenvolvidos, onde os resuhado',
são, por outro lado, melhores. Com oexercício cio
controle, a Alerrig poderá ajudar o Executivo a
redirecionar a aplicação dos recursos, afim de obter
melhores resultados. Será que, por exemplo, na
saúde, precisamos adquirir veículos e construir pos-
tos de saúde ou treinar pessoal e pagar melhor o
servidor? Os recursos, prioritariamente, devem ser
usados em medicamentos, campanhas ou sanea-
mento básico? A partir da análise dos indicadores,
será possível à Casa manifestar-se na época de ela-
boração da proposta orçamentária ou quando esta
for votaria

Há experiências bem-sucedidas nas quais a
Casa pode se inspirar?

Há o exemplo da Câmara dos Deputado, ado
tado pela Assembléia do Piauí. O Regimento Inter-
no dispõe sobre um tipo de proposição: a Proposta

de Fiscalização e Controle (PFC), que é a
formalização daquilo que será objeto de fiscali-
zção. A PFC tem um parecer prévio da Co-
missão, que pode concluir por sua pertinência
c. ., por seu arquivamento. Se a proposta deve
prosseguir, é designado um relator, encarrega-
do de tomar todas as providências previstas e
apresentar um relatório final a ser votado. As
conclusões podem remeter o caso ao Tribunal
de Contas ou ao Ministério Público para provi-
dências ou encerrá-lo se os questionamentos
forem respondidos depois, por exemplo, de
uma audiência com convidados que prestem
todas as informações

Haveria o risco de burocratizar o pro-
cesso?

Talvez houvesse críticas, inicialmente, se os
requerimentos fossem formalizados em PFCs.
Hoje, o requerimento apresentado pelo deputa-
do é aprovado na mesma reunião. A votação pas-
saria a ocorrer na próxima. Por outro lado, mui-
tas vezes, não é possível atender ao que prevê o
requerimento, tendo em vista sua formulação in-
completa ou o não-direcionamento á autoridade
competente. A formalização dará efetividade ao
que o deputado pretende, mesmo que, a princí-
pio. não dê celeridade. E. da mesma forma que
outras proposições. a autoria fica preservada.
Velamos outro exemplo. Hoje, é apresentado
requerimento convidando determinada autorida-
de. que comparece e presta informação. Mas não
se tem nenhum instrumento de tormalização do
'esultado da audiência. Se fosse adotada a PFC,
os resultados estariam disponíveis, inclusive, na
.aornepage, sob a forma de relatórios conclusi-
vos. Na Câmara dos Deputados, às vezes, a pro-
posição que o parlamentar mais apresenta é a

FC e não o nro.eto Cr' lei.

O cidadão teria, dessa forma, a
formalização dos resultados da ação
parlamentar?

o cidadão enxergaria a Assembléia de
outra forma. Ele veria que foi deflagrado um
processo, identificou-se um problema, a Co-
missão chegou a conclusões e encaminhou o
caso aos órgãos competentes para a tomada
de providências. Atualmente, muitas vezes, o
cidadão assiste a determinada audiência e acom-
panha depoimentos, mas se pergunta o que
ocorreu depois. Esse exercício do controle
poderia dar novas respostas à sociedade. Os
recursos públicos são escassos e devem ser
aplicados de forma otimizada. Então, se há o
controle da aplicação, pode-se verificar a efici-
ência na execução das políticas públicas e até
redirecionar os recursos. Se o controle está
sendo feito de forma precária, o LegislativoDer-
de a oportunidade de ajudar a sociedade.
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