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O Instituto Rui Barbosa - IRB, a casa do conhecimento dos Tribunais de
Contas, tem como missão principal fomentar o aprimoramento dos métodos e
procedimentos para o aperfeiçoamento das atividades dos Tribunais de Contas
brasileiros.
O Sistema Tribunal de Contas, como conglomerado de instituições
públicas de controle, tem o amplo papel de fiscalizar o uso dos recursos públicos.
Através da promoção da boa governança e a aferição do resultado das políticas
públicas, também contribui de forma decisiva para o desenvolvimento
econômico e social do Brasil.
Assim, a missão do IRB se mostra fundamentalmente estratégica: fortalecer
os Tribunais de Contas para que estes possam fomentar o desenvolvimento
institucional dos jurisdicionados em direção à conformação de procedimentos e
estruturas de controle interno que permitam à implementação efetiva de políticas
de Estado e que privilegiem a ação transparente e o desenvolvimento sustentável.
Para alcançar suas finalidades, o IRB estabeleceu em seu planejamento
estratégico, divididos conforme sua organização administrativa, objetivos em
metas que devem orientar a atuação do Instituto. Os objetivos seguem cinco
perspectivas:
1. Perspectiva de Relações Institucionais;
2. Perspectiva de Desenvolvimento Institucional;
3. Perspectiva de Ensino, Pesquisa e Extensão;
4. Perspectiva de Auditoria;
5. Perspectiva de Desenvolvimento e Políticas Públicas
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No primeiro semestre de 2020, o IRB abriu um processo de revisão de seu
planejamento estratégico, após o cumprimento de mais de 70% dos objetivos
previstos durante a gestão 2018-2019.
Em outubro de 2020, após receber novas demandas de ações estratégicas,
foram aprovadas na Assembleia Geral do Instituto Rui Barbosa três alterações no
mapa estratégico:


Readequação da Perspectiva de Relações Institucionais para “Fomentar
parcerias e acordos estratégicos”, dando ênfase aos acordos na área de
capacitação, de cursos em EAD, de trabalhos em rede com outros órgãos
de controle externo;



a Perspectiva de Desenvolvimento Institucional, ao invés de visar o
desenvolvimento interno do instituto, passou a ter como foco o estímulo
ao desenvolvimento das cortes de contas do país;



e por fim, a inclusão de novo objetivo estratégico de melhoria dos
processos internos do Instituto, como regulamentação e automatização,
em específico para os seguintes: receitas (adesões), financeiro,
contratações, viagem, comunicação (oficial e assessoria de comunicação),
convênios e acordos.

No processo de revisão, a partir da pesquisa de satisfação e demanda de
outras entidades, foi reforçada a característica do IRB como “A Casa do
Conhecimento dos Tribunais de Contas”. O papel de fomento à capacitação de
membros e servidores ganha destaque juntamente com o trabalho de tradução
das normas internacionais de auditoria, por meio das NBASPs, das capacitações
em auditoria do setor público e das ações relacionadas à avaliação de políticas
públicas.
Além disso, o IRB reforça seu papel integrador, através do apoio e auxílio às
reuniões dos Comitês Técnicos e redes colaborativas que buscam promover o
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desenvolvimento institucional dos Tribunais de Contas. Tais conclusões
reafirmam a missão e visão do IRB, descrita na 1ª edição do Planejamento
estratégico:

O presente documento, portanto, reflete as mudanças aprovadas e procura
fortalecer institucionalmente o IRB por meio da ampliação da autonomia
institucional e do aprimoramento da normatização do funcionamento de seus
órgãos.
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No âmbito da capacitação dos servidores dos tribunais de contas, o IRB já
avançava em capacitações à distância antes mesmo do advento da pandemia,
devido aos desafios financeiros e operacionais na oferta nacional de capacitações.
A partir da necessidade de isolamento social, a utilização de ferramentas de
educação à distância se tornou a única opção viável na manutenção de tais
atividades. No ano de 2020, o Instituto Rui Barbosa buscou promover a
capacitação do corpo técnico dos Tribunais de Contas remotamente, garantindo
a qualidade dos cursos e o maior alcance possível de pessoas.

O Fórum Nacional de Auditoria (FNA) é uma iniciativa do Instituto Rui
Barbosa para capacitar os servidores dos Tribunais de Contas de todo o Brasil na
utilização das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) nos seus
trabalhos de fiscalização.
Com o advento da pandemia de coronavírus e a necessidade de
distanciamento social e trabalho remoto, sete das oito edições do Fórum
Nacional de Auditoria de 2020 foram realizados em formato remoto. Ao total, as
sete edições tiveram mais de 11.224 visualizações, que incluem a participações
simultâneas e posteriores, segundo o levantamento realizado pela equipe técnica
do IRB.
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I FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Data: 04 e 05/março
Local: Brasília - DF

A primeira edição do Fórum Nacional de Auditoria aconteceu nos dias 04
e 05 no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). O I FNA teve como tema
"Auditoria Operacional e o Processo Estruturado", e teve a participação do
palestrante convidado Gerald Brown é Diretor Executivo do Institute of Economic
Stability (IES), e especialista em Gerenciamento e Operações da Cadeia de
Suprimentos. Assista a transmissão do evento aqui, e para mais informações,
clique aqui.

II FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Data: 22 de maio
Local: Online, transmitido pelo TCE-MG

O Instituto Rui Barbosa – IRB e o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais promoveram, no dia 22 de maio de 2020, às 10 horas, o II Fórum Nacional
de Auditoria. O evento, inicialmente previsto para acontecer na sede do TCEMG,
foi realizado de forma on-line e teve como tema “Auditoria Financeira e a LRF”,
com a discussão acerca da importância das auditorias financeiras e os problemas
da LRF em tempos de pandemia. Assista a transmissão do evento aqui, e para
mais informações, clique aqui.
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III FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Data: 26 de junho
Local: Online, transmitido pelo TCE-CE

O III Fórum Nacional de Auditoria, em parceria com o Tribunal de Contas
do Estado do Ceará, teve como tema “NBASP 12 – valor e benefícios dos tribunais
de contas – fazendo a diferença na vida dos cidadãos” e “MQB – Manual de
Quantificação dos Benefícios dos Tribunais de Contas.
Com 590 inscrições e uma média de 497 pessoas online participando e
interagindo ao vivo, o evento teve como questionamento central “Como os
Tribunais de Contas podem comunicar os benefícios que gera à sociedade com
seus Trabalhos”. Assista a transmissão do evento aqui, e para mais
informações, clique aqui.

IV FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Data: 8 de julho
Local: Online, transmitido pelo TCE-RN
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O IV Fórum Nacional de Auditoria, realizado com o apoio do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte, debateu sobre ações de fiscalização
das políticas públicas relacionadas ao COVID. O FNA debateu sobre a norma
9020, que é um guia da INTOSAI para orientar os Tribunais de Contas na avaliação
de políticas públicas. Assista a transmissão do evento aqui, e para mais
informações, clique aqui.

V FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Data: 11 de agosto
Local: Online, transmitido pelo TCE-MG

O IRB, em apoio com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) realizaram o V Fórum Nacional de Auditoria. O tema central foi “Avaliação
de políticas públicas e controle externo”. Especialistas dos estados brasileiros de
Minas Gerais e Paraná dividiram o painel de debates com o controlador-geral do
Chile Jorge Bermúdez Soto. Assista a transmissão do evento aqui, e para mais
informações, clique aqui.
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VI FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Data: 18 de setembro
Local: Online, transmitido pelo TCE-BA

O VI Fórum Nacional de Auditoria teve como tema “Auditoria de
Conformidade e o Uso da Tecnologia”. Esta edição do Fórum foi realizada pelo
TCE/BA em cooperação com a Escola Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL)
e o Instituto Rui Barbosa (IRB).
Os palestrantes foram o vice-presidente de Relações Institucionais do IRB,
conselheiro do TCE/MG, Sebastião Helvecio Ramos de Castro; a coordenadora do
IRB Contas, a analista de Controle Externo da área jurídica do TCE/PR, Crislayne
Cavalcante; o assessor da Secretaria Geral de Controle Externo do TCE/RJ, Sérgio
Lino; e o secretário de Gestão de Informações para o Controle Externo do TCU,
Wesley Vaz. Assista a transmissão do evento aqui, e para mais informações,
clique aqui.
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VII FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Data: 22 e 23 de outubro
Local: Online, transmitido pelo TCE-CE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio da Escola de Contas
Instituto Plácido Castelo (IPC), realizou em parceria com o Instituto Rui Barbosa
(IRB) o VII Fórum Nacional de Auditoria de 2020 nos dias 22 e 23 de outubro. O
tema da edição foi “Contas de Governo”, que instaurou a discussão dos objetivos
do processo de contas de governo e modelos de aperfeiçoamento. Assista a
transmissão do evento aqui, e para mais informações, clique aqui.

VIII FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Data: 10 de dezembro
Local: Online, transmitido pelo TCE-AP

O VIII e último Fórum Nacional de Auditoria do ano de 2020 teve como
objetivo discutir as formas como ocorrem a renúncia de receita, que é um
instrumento político e econômico bastante utilizado pelos governos para
incentivar atividades econômicas específicas ou alavancar o desenvolvimento de
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regiões mais carentes, ocasionando em diversas situações, ausência de recursos
públicos necessários à implementação das ações de atendimento à sociedade.
O VIII FNA, inicialmente programado para o dia 05 de novembro de 2020,
teve que ser adiado devido ao incêndio na subestação de energia elétrica
localizada na Zona Norte de Macapá, que deixou diversos bairros da cidade em
estado de apagão geral. Assista a transmissão do evento aqui, e para mais
informações, clique aqui.

No dia 23 de abril de 2020, o Instituto Rui Barbosa realizou seu primeiro
evento online, o “PPP WAR ROOM: Como os órgãos de controle externo devem
atuar neste momento de crise? ”.

O evento foi fruto do Acordo de Cooperação Técnica estabelecido entre o
IRB e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), visando
à realização de atividades de colaboração para o desenvolvimento do curso MBA
em Parcerias Público-Privadas e Concessões, realizado em conjunto com a
Londons School of Economics.
Pelo convênio, todos os servidores de Tribunais de Contas têm direito a
desconto no curso. Outra ação prevista no acordo se refere à realização de
eventos para debater a fiscalização dos contratos de PPPs e concessões. Saiba
mais sobre o acordo aqui.
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O evento estava planejado para acontecer presencialmente no dia
19/03/20 na sede do TCEPR, com o apoio e realização da Escola de Gestão Pública
do TCEPR. Contudo, o evento presencial teve que ser suspenso por conta da
pandemia. Desde então, a equipe organizadora se mobilizou para que o formato
do evento fosse online, numa plataforma que possibilitasse a participação dos
usuários e com adaptações em relação a duração do evento e ao tema, que agora
passou a focar os contratos de PPP frente a pandemia. Mais informações aqui.
A fiscalização de PPPs e concessões já vinha crescendo nos Tribunais de
Contas. A demanda por capacitação e especialização na área era sentida, o que
foi constatado, inclusive, no diagnóstico que o IRB fez com os membros e
servidores no final de 2019.
Se já havia necessidade de buscar capacitação do controle sobre PPP e
concessões em tempos normais, ela se acentuou no período da quarentena e
tornou-se primordial para a projeção e preparação do controle para o pós
pandemia, considerando o contexto de maior crise econômica e humanitária do
século.
A partir desse primeiro evento em conjunto, o Instituto Rui Barbosa, o MBA
PPP e Concessões e a FESPSP promoveram uma nova série de webinars 2020, que
teve ao total 7 encontros planejados. Nos 6 encontros já realizados dessa trilha
de conhecimento, especialistas participaram em discussões muito práticas sobre
a realidade e os desafios que se colocam para os TCs quando o assunto é PPP e
concessões.
Todos os encontros da trilha de conhecimento “PPP WAR ROOM Controle Externo” estão disponíveis na Videoteca do IRB. Acesse clicando na
imagem abaixo:
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Ao fim de junho e início de julho de 2020, o Instituto Rui Barbosa
promoveu e transmitiu pela rede social Instagram, e parceria com o Professor
Rodrigo (perfil @pirontiadvogados_), uma série de lives que totalizou 5
transmissões. O escritório, que frequentemente promove lives sobre compliance,
convidou o Instituto Rui Barbosa para debates sobre controle externo.

Saiba mais sobre acessando os links abaixo:






Primeira Live da série do IRB trata de Avaliação de Políticas Públicas
Segunda Live da série do IRB trata de Auditoria Financeira
Terceira Live da série do IRB trata de Governança nos TCs e NBASP 1
Quarta live da série trata do IEGM – Índice de Efetividade de Gestão
Municipal
Quinta live da série tratou das NBASP
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O advento da Lei Complementar nº 173/2020 (que estabelece o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências) veio
acompanhado por diversas divergências no setor público a respeito de sua
interpretação.

O IRB, atento a tais demandas, buscou promover o debate qualificado a
respeito da implementação da Lei no âmbito dos Tribunais de Contas. O Ciclo
contou com 5 encontros virtuais, e foi promovido conjuntamente com o Tribunal
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), com o apoio do CNPTC e
Atricon. Saiba mais sobre o Ciclo clicando aqui.
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Um dos eventos mais esperados do controle externo brasileiro, o VII
Encontro Nacional dos TCs, foi realizado em formato virtual com grande
audiência, nos dias 19 e 20 de novembro de 2020.
Pautado no tema “O Tribunal de Contas Contemporâneo e o mundo póspandemia: mudanças no controle externo e interação com a sociedade” o ENTC
é um evento realizado pela Atricon, em parceria com o IRB, a Abracom e a
Audicon, com o apoio do CNPT e o patrocínio do Sebrae, a quem coube, na
pessoa de Bruno Quick, diretor técnico do órgão, a primeira mensagem aos
participantes.
Na abertura do evento, o Conselheiro Ivan Bonilha (TCE-PR), presidente do
IRB, salientou os Tribunais de Contas têm realçado a importância do seu papel
institucional nesses tempos de pandemia. De acordo com ele, as Cortes de Contas
brasileiras não tardaram em adequar suas ações às novas necessidades.
O primeiro dia de evento (19) foi
encerrado com o painel do IRB sobre
Avaliação de Políticas Públicas. O painel
contou com a participação do presidente
da Corte de Contas da França Pierre
Moscovici; Estela Souto, consultora de
Estela Souto, Conselheiro Sebastião Helvécio (TCEMG) e Edgar Guimarães participaram do 1º dia de
evento.

políticas públicas na OCDE; Conselheiro
Sebastião Helvécio (TCE-MG) e Edgar
Guimarães, presidente do IPDA.
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Em sua exposição, o presidente Pierre
Moscovici

discorreu

sobre

a

sistemática de atuação da Corte de
Contas da França que, além da
fiscalização,

também

avalia

as

políticas públicas. Para o conselheiro
Sebastião Helvécio, isso é um modelo
que se assemelha ao brasileiro. Ele
complementou dizendo que “o Brasil
tem nível de liderança no modelo de

O Presidente da Corte de Contas da França, Pierre
Moscovici, elaborou uma apresentação gravada para o
evento

auditoria”.
O VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas foi encerrado com a
publicação da Carta do Evento, que definiu 21 diretrizes para lidar com os
desafios impostos pela pandemia e pelas incertezas do futuro pós-pandêmico às
atividades dos Tribunais de Contas. Saiba mais aqui.

O Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, organizado
pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), é um dos maiores eventos do setor e já se
consolidou no calendário anual dos Tribunais de Contas de todo país,
fomentando três compromissos fundamentais do IRB: integração, inovação e
internacionalização.
A integração se consagra na participação de todos os Tribunais de Contas
do Brasil, jurisdicionados e academia; a inovação na apresentação e reflexão de
temas atuais que refletem a busca constante dos órgãos de controle por uma
atuação relevante em benefício dos cidadãos; e a internacionalização com a
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participação de palestrantes internacionais compartilhando temas e tendências
do mundo globalizado.
Nos dias 23 e 24 de novembro, o Instituto Rui Barbosa e TCE/BA
promoveram o VI Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. O
congresso teve o objetivo de debater temas relativos ao controle e às políticas
públicas, e promover o intercâmbio e troca de experiências entre as cortes de
Contas do Brasil e de outros países.
O Congresso reuniu palestrantes nacionais e internacionais para difusão
de conhecimento e intercâmbio de experiências, visando à melhoria contínua da
gestão pública e o aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas. Nessa edição, foram
convidados

os

palestrantes

internacionais

Juíza

Conselheira

Anna

Papapanagiotou (TC/Grécia) e o presidente do Tribunal de Contas de Portugal,
conselheiro José Fernandes Farinha Tavares.
Acesse aqui para saber mais. Os 2 dias do Congresso ficaram registrados na
videoteca IRB. Confira clicando aqui.

A capacitação de 09 de março de 2020 foi promovida pelo Tribunal de
Contas do Estado da Bahia - TCE/BA, Instituto Rui Barbosa (IRB) e do Conselho
Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e contou com o apoio da
Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Acesse a transmissão do evento clicando na imagem.
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Com o atual cenário da pandemia do novo corononavírus pelo mundo, o
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) também se adaptou à
tendência mundial das lives pela internet e irá realizar o seminário Tribunal do
Futuro, que antes da pandemia aconteceria em sua sede, exclusivamente em seu
canal no Youtube.
As edições do seminário Tribunal do Futuro, que contaram com o apoio
do IRB, tiveram como objetivo fomentar a discussão de temas relevantes para
ação dos órgãos de controle e faz parte do processo de formulação da Estratégia
do TCEMG para o período 2021/2026.
No ano de 2020, foram realizados 4 painéis do seminário:


1º painel (08/05): "Atuação colaborativa no enfrentamento a crise"



2º painel (19/06): Tecnologia, Inteligência Artificial e Tribunais



3º painel (03/07): TC do Futuro e a Agenda 2030



4º painel (28/08): Tribunal de Contas do Futuro e Avaliação de Políticas
Públicas
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A Campanha contas públicas são da nossa conta visa ampliar o interesse
o envolvimento do cidadão brasileiro com os processos de contas públicas no
Brasil. Cada vez mais política e administração pública são legitimadas ou
deslegitimadas de acordo com o uso dos recursos públicos.

É através da fiscalização feita pelo sistema de contas – Tribunais de Contas
municipais, estaduais e da União – que é dado o veredito auditado do verdadeiro
uso final do dinheiro aplicado pelo poder público. É nessa instância nas quais as
dúvidas são dirimidas, as conferências são feitas e as probidades ou
improbidades checadas.
Mas nas democracias modernas torna-se fundamental a participação do
cidadão nestes processos, unindo sua curiosidade, seu acompanhamento e sua
vigilância com as informações disponíveis nos Portais de Transparência.
A promotora da campanha é a AUDICON – Associação dos Ministros e
Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, e conta com o apoio do IRB.
Saiba mais sobre a campanha aqui.
Durante 2020, o Presidente do Instituto Rui Barbosa, Ivan Bonilha,
participou de duas mesas de debate da campanha: “Pandemia e o papel das
escolas de contas e de Governo” e “Seminário para monitoramento de Contas
Públicas: Transição de gestão nas prefeituras e câmaras municipais”. Já o
Presidente do Comitê Técnico de Educação do IRB (CTE-IRB), Cezar Miola,
participou da edição “Controle das políticas públicas de Educação durante a
pandemia”.
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O projeto “Tardes de Conhecimento” é uma iniciativa da Associação dos
Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(AudTCMSP), em parceria com a Escola
Superior de Gestão e Contas Públicas do
TCMSP e com o Instituto Rui Barbosa (IRB).
O seu principal objetivo é fomentar o
aprimoramento dos Auditores de Controle
Externo do Sistema Tribunais de Contas do
Brasil, mediante a realização de palestras on
line tendo como tema o controle externo e
o processo de auditoria, tomando por base
o “Programa de Formação de Auditores”
elaborado pela AudTCMSP em fevereiro de
2020.
Ao todo, foram realizadas 10 edições do Tardes de Conhecimento no ano de
2020:












1ª edição – Palestras "O processo no controle Externo" e "NBASP: níveis 1,
2 e 3".
2ª edição – Palestras “O processo de auditoria no setor público” e
“Auditoria baseada em riscos”.
3ª edição – Palestras "Avaliação de Controles Internos" e "Elaboração de
papéis de trabalho".
4ª edição – Palestras "Aplicação da LINDB nos Tribunais de Contas" e
"Responsabilização dos agentes públicos".
5ª edição – Palestras "Amostragem aplicada em auditorias" e "Aplicações
tecnológicas em auditorias: projeto suricato".
6ª edição – Palestras “Auditoria Financeira Conforme ISSAI 200 e NBC TA”
e “A experiência da CGU em auditorias financeiras”.
7ª edição – Palestras "Auditoria de Conformidade sobre o sistema de
bilhetagem eletrônica" e “Auditoria de Conformidade com base na ISSAI
400".
8ª edição – Palestras “Auditoria Operacional conforme ISSAI 300” e
“Auditoria Operacional sobre o PPA – TCEBA”.
9ª edição – Palestras "NBASP 12 e quantificação de benefícios gerados
pelos TCs" e "Estratégia dos TCM-SP para implementação das NBASP".
10ª edição – Palestras “Sistemas de Auditoria: o FISCALIS” e “Sistemas de
auditoria: o e-AUD”.
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Com o objetivo de continuar qualificando as discussões para a formulação
estratégica para o período 2021 a 2026, o TCE-MG, em parceria com o Instituto
Rui Barbosa (IRB), promoveu, no dia 08 de outubro, o evento “NBASP 12 – Valor
e benefícios da atuação dos Tribunais de Contas para a sociedade” com a
participação do analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(TCEPR) e assessor da Presidência do Instituto Rui Barbosa (IRB) Nelson Nei
Granato Neto.
O palestrante apresentou as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor
Público – NBASP 12, considerada uma das principais normas de auditoria e que
tem como objetivo contribuir com o aprimoramento dos Tribunais de Contas e
estabelecer um padrão nacional de atuação para comunicar e promover o valor
e os benefícios que podem trazer para a sociedade por meio das auditorias que
realizam. A norma compõe a estrutura do nível 1 das ISSAIs, que abrange os
princípios basilares e os pré-requisitos para o adequado funcionamento dos
Tribunais

de

Contas,

relacionados

a

independência,

transparência

e

accountability, ética e controle de qualidade, que são relevantes para todas as
auditorias. Acesse a palestra aqui.

Ocorreu nos dias 04 a 08 de janeiro em Brasília-DF. O Curso de Alinhamento
técnico foi promovido pela STN, por meio da CCONF, nos seguintes tópicos:
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP); Demonstrativos Fiscais (MDF);
e Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
(SICONFI). O instituto Rui Barbosa participou como apoiador do curso. Saiba
mais aqui.
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O Instituto Rui Barbosa participou da 10ª Conferência Ibero-Americana
Complexidade, Computação e Cibernética (CICIC 2020), ocorrida entre 10 e 13 de
março nos Estados Unidos, que buscou reunir, em ambiente de comunicação
interdisciplinar, acadêmicos, profissionais, pesquisadores e especialistas para
apresentação de ideias, experiências e conhecimentos de cuja aplicação possam
advir benefícios sociais. Saiba mais aqui.
Na ocasião, o IRB propôs ao evento internacional o Painel Controle Externo
como Indutor do Controle Social: O Uso da Tecnologia da Informação para o
Aperfeiçoamento da Administração Pública, coordenado pelo Conselheiro e Vice
Presidente do IRB Sebastião Helvecio, quando foram divulgados mais quatro
estudos do Brasil: Transparência para o Controle Social de Carlos Alvim e Paulo
Silva (TCEMG); A Auditoria e a Inteligência Artificial a Serviço do Fortalecimento
das Instituições de Controle de autoria do Conselheiro Inaldo Araújo, José
Raimundo Aguiar e Wendel Ramos (TCEBA); Sistema de Fiscalização da Gestão
(SFG) do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins como Instrumento de Controle
Social; e Tribunal de Contas do Século XXI e o Controle Social: Uma Relação
Inseparável na Atualidade, ambos de autoria do Conselheiro Severiano José
Costandrade de Aguiar, Dênia Maria Almeida da Luz Soares e Júlio Edstron
Secundino Santos (TCETO).
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No evento, também foram selecionados artigos para a Revista
Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática (RISCI), que publicou, em
sua primeira edição deste ano de 2020, o artigo “O Uso do Robô nos Pregões
Públicos e o Princípio da Isonomia”, de autoria do Vice-Presidente de Relações
Institucionais do Instituto Rui Barbosa (IRB), Conselheiro Sebastião Helvecio.
O estudo trata do uso de software robótico no processo licitatório,
especificamente de modalidade pregão eletrônico, e apresenta decisão pioneira
do Tribunal de Contas de Minas ao não encontrar falta de isonomia na utilização
da tecnologia. A questão é posta no contexto das compras públicas, que
atualmente “detêm alto valor estratégico e influenciam diretamente o ciclo
socioeconômico do Estado”, além de constituírem objeto constante de controle
social. Saiba mais aqui.

De 14 a 16 de outubro, ocorreu na Universidade de Salamanca, da Espanha,
o IX Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público. Organizado pela
Fundación FIASEP e Fundación General de la Universidad de Salamanca, neste ano,
a temática proposta foi La Administración Digital: Un reto para la gestión y la
auditoría del sector público.

O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Vice
presidente de relações institucionais do IRB, Sebastião Helvecio Ramos de Castro
participou, no dia 15/10, do Painel Experiencias de automatización robótica de
procesos para gestión y control en el ámbito del sector público, quando apresentou
o trabalho, selecionado previamente, “O Uso de Robôs em Licitações”. Saiba
mais aqui.
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Nos dias 7 e 8 de dezembro ocorreu o maior evento de comprar
públicas para gestores e servidores públicas, que reuniu desde prefeitos,
secretários municipais, pregoeiros, servidores da área de compras das esferas
federal, estadual e municipal até advogados especializados em contratos e
licitações públicas e representantes dos Tribunais de Contas – os órgãos que
fazem o controle dos processos licitatórios.
Representando os Tribunais de Contas no painel “O Papel dos Tribunais de
Contas na Fiscalização das Compras Públicas”, o palestrante Ministro André Luis
de Carval, do TCU, o Presidente do Instituto Rui Barbosa, Ivan Bonilha, e o Vice
presidente de relações institucionais do IRB, Sebastião Helvécio. Acesse a
transmissão do evento aqui.

O Dia Nacional do Auditor de Controle Externo do Brasil (27 de abril) foi
celebrado no evento online promovido pelo TCM-SP, juntamente com a sua
Escola de Contas e Associação dos Auditores de Controle Externo do TCMSP.

Crislayne Cavalcante, coordenadora geral do IRB, representou o Instituto e
apresentou sobre as Normas Brasileiras de Auditoria (NBASP) em época de
estado de emergência. Acesse a transmissão do evento aqui.
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Seminário Virtual do TCE-CE contou com a presença da equipe técnica do
IRB e abordou sobre o REDUCONTAS. O seminário teve como convidados a
coordenadora-geral do IRB, Crislayne Cavalcante e o coordenador-geral da Rede
de Escolas de Governo do Ceará, Juarez Nunes Júnior, com a mediação da
diretora-executiva do Instituto Plácido Castelo, Hilária Barreto. Saiba mais aqui.

O IRB participou do evento promovido pelo TCE e TCM-GO. No evento,
foram apresentadas as ações do CTE-IRB e o Presidente do IRB apresentou o
painel "Controle externo e articulação interinstitucional em tempos de
pandemia.”. Saiba mais aqui.

A Escola de Contas Públicas do TCE/AL em parceria com o SEBRAE/AL
promoveu, no dia 01 de outubro o Webinar: “Previdência em Ação- Atualidades
do Regime Próprio do Servidor Público e do Regime Geral para o Empreendedor.”
O Presidente da Comissão de Reforma da Previdência do IRB, Domingos Augusto
Taufner, participou do debate.
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O IRB participou da abertura do evento que marcou o lançamento da
campanha “Mudar o Jogo: a agenda 2030 e as eleições municipais”, do Grupo de
Trabalho da sociedade Civil para a Agenda 2030 que é uma coalizão que reúne
50 organizações e redes brasileiras que acompanham a implementação dos ODS
no país.
Nelson Neto representou o Instituto Rui Barbosa e destacou o papel dos
Tribunais de Contas na fiscalização da implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento Social (ODS) e Agenda 2030. Em sua função, o IRB realizou
diversas oficinas sobre os ODS para gestores públicos e controladores. Saiba
mais aqui.

Nos dias 19-21 de outubro ocorreu o IV Seminário Internacional de custos,
governança e auditoria no setor público. Dentre os temas debatidos no evento,
estão as Experiências do Ministério de Educação do Paraguai; Resultados da
Implementação do REAGBR – Relatório de Evidências Auditáveis de Custos de
Gestão e Governança do Brasil e a Gestão e Governança na Saúde no Contexto
da Pandemia da COVID 19. O IRB foi representado por seu Diretor, o Cons.
Severiano Costandrade, do TCETO, que também coordena a Rede de Governança.
Saiba mais aqui.

No dia 11 de novembro de 2020, foi realizada a capacitação no Tribunal
de Contas do Pará, com a exposição do Auditor de Controle Externo do TCE-PR
e Assessor do IRB, Nelson Nei Granato. Abordando o tema “Normas Brasileiras
de Auditoria do Setor público: Visão geral dos Níveis 1,2 e 3 – Reflexões
Metodológicas e Práticas”, a palestra teve como público alvo servidores que
atuam na fiscalização. Acesse a transmissão do evento aqui.
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No dia 29 de outubro de 2020, o Tribunal de Contas do Estado do Acre
(TCE-AC) promoveu a palestra de capacitação com o auditor de Controle Externo
do TCE-PR e Assessor do IRB, Nelson Nei Granato.

No dia 30 de outubro de 2020, o Presidente do Instituto Rui Barbosa e
Conselheiro do TCE-PR, Ivan Bonilha, foi um dos palestrantes do Seminário
“Transição de gestão nas prefeituras e câmaras municipais”, da iniciativa Contas
Públicas são da nossa conta. O seminário tratou sobre Restos a pagar, Ritos e
Processos Institucionais da Transição, Responsabilizações e Prestação de Contas.
Saiba mais aqui.

O CONACON (Congresso Nacional online dos Consórcios Intermunicipais)
de 24 e 25 de novembro de 2020 teve o objetivo de reunir autoridades e pessoas
que estejam em busca de informações sobre o movimento crescente no país dos
consórcios intermunicipais, com a disseminação do conhecimento, sendo uma
oportunidade de troca de experiências e unificação das demandas a serem
apresentadas ao Governo Federal e ao Congresso Nacional.

O Presidente do Instituto Rui Barbosa, Dr. Ivan Lelis Bonilha foi um dos
palestrantes convidados, e apresentou sobre o tema “Controle e Cooperação
Interfederativa”.
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A Revista Técnica dos Tribunais de Contas (RTTC) é uma revista de caráter
técnico-científico, avaliada por pares por meio do Sistema double blind review,
que publica experiências e reflexões acerca de assuntos inerentes ao controle
externo. A Revista Técnica dos Tribunais de Contas (RTTC) tem por objetivo
divulgar de forma sistemática artigos doutrinários sobre controle público. Esperase que a contribuição dos estudiosos da área possa ser vista de forma seletiva e
organizada. A revista é organizada pelo Comitê de Gestão da Informação do IRB.
O exercício pleno da democracia pressupõe o
debate informando políticas públicas calcado em
estudos científicos e em dados concretos da
realidade e, sobre os Tribunais de Contas aferidos
por excelência da eficiência da Administração
Pública, repousam os papéis de desempenhar a
vigilância das contas dos gestores e de traduzir
para o cidadão as tecnicidades da execução do
orçamento,

tarefas

que

lhes

impõem

um

apuramento técnico atualizado e multidisciplinar.
A Coleção Fórum IRB foi idealizada com o objetivo de aproximar a academia
e os grandes escritores da área da gestão pública e do Direito dos Tribunais de
Contas. A ideia é ter várias publicações sobre diversos temas que estão em curso
nos TCs e lançar reflexões que levem os Tribunais a um crescimento conjunto.
A RTTC, em suas 4 edições até o momento, apresentou trabalhos de
servidores dos tribunais de contas e pesquisadores da área de administração
pública. Em 2020, o comitê constitui um subgrupo para o 5º volume da revista,
prevista para 2021. Para o volume 5, a parceria IRB/Comitê de Gestão da
Informação/Bibliocontas, garante uma revisão e normalização bibliográfica
adequadas. Todas as edições da RTTC estão disponíveis na Biblioteca do IRB.
Acesse aqui.
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O fórum de discussões é uma plataforma online do IRB, lançada em novembro
de 2019, que visa facilitar a comunicação e o compartilhamento de informações
entre os servidores responsáveis pela fiscalização e controle externo dos Tribunais
de Contas de todo o país.

O fórum de debates foi uma ferramenta demandada pelos Secretários de
Controle Externo, que o IRB disponibilizou e vem sendo utilizada para
compartilhamento de documentos e organização de tópicos de debates, que
pode ser utilizado pelos Comitês Técnicos, Comissões, Redes Colaborativas e
grupos dos Acordos de Cooperação Técnica. Em 2020, foi a vez do Comitê de
Jurisprudência aderir a ferramenta, que organiza os tópicos de debate e garante
acesso facilitado. Saiba mais aqui.

O Comitê de Aperfeiçoamento Profissional, que tem à frente dos trabalhos a
Conselheira do TCE-TO, Dóris Coutinho, é o comitê responsável pela coordenação
da Rede das Escolas de Contas – REDUCONTAS.
No ano de 2020, a atuação da rede foi expandida, passando a promover
reuniões periódicas entre os membros, oficinas de webinários diante os desafios
impostos pelo ensino remoto nas escolas de contas, além do trabalho em
conjunto com a Rede de Gestão de Pessoas do IRB nas oficinas de trajetórias
profissionais.
Para mais informações, acesse o Portal da Rede das Escolas de Contas aqui.
Nesse ano, a Rede se concentrou nas seguintes ações:
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É o Portal para divulgar, de forma organizada, as ações de capacitação
produzidas pelas Escolas de Contas e, desde 2020, passou a ser também a
plataforma de divulgação das capacitações das entidades parceiras da ENCCLA
(ação 10/20). Conheça mais sobre a parceria e as etapas para a construção do
Portal aqui. Acesse o maior portal de capacitações sobre Gestão Pública do
Brasil: Portal IRB Conhecimento.

O Banco de Talentos é uma ferramenta criada e desenvolvida pelas Escolas
de Contas e Comitê de Aperfeiçoamento Profissional do IRB para registro de
docentes, de suas especialidades, dos cursos que ministram, no tocante às
matérias e temas de interesse dos currículos pedagógicos e programa de
formação dos auditores de controle externo, de jurisdicionados, membros e do
controle social. Conheça o Banco de talentos e se inscreva.

A situação da pandemia levou aos Tribunais a adoção de medidas
administrativas de combate ao coronavírus, dentre elas a suspensão de todos os
eventos presenciais, incluindo cursos e ações de capacitações.
A Reunião da Rede das Escolas de Contas
contou com o apoio do MBA de PPP que
organizou o primeiro evento online do IRB. Esta
demanda que motivou a realização da reunião
das Escolas em maio de 2020 para que a Rede
das Escolas pudesse trocar experiências sobre
como organizar eventos online. Confira a ata da
reunião aqui.

Desde 2018, as redes das Escolas de Contas e Rede de Gestão de Pessoas
dos Tribunais de Contas desenvolvem ações para mapeamento das competências
profissionais do auditor do setor público.
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A ausência de um quadro de competências que pudesse direcionar os
planos de avaliação de competências dos setores de gestão de pessoas ou os
planos pedagógicos das Escolas de Contas multiplicava iniciativas parecidas pelos
Tribunais, mas divergentes com o padrão internacional das normas de auditoria.
Com o objetivo de criar uma diretriz para capacitação do corpo técnico
dos Tribunais de Contas em auditoria do setor público, a rede extraiu das normas
internacionais de auditoria (traduzidas como NBASP) um quadro de
competências profissionais e, com base nele, desenvolveu o programa de
formação do auditor de controle externo. Em setembro de 2019, com a
publicação do documento Competency Framework pela INTOSAI, a rede começou
a trabalhar na convergência do programa ao mapa das competências
profissionais divulgado pela INTOSAI.

Em 2020, a REDUCONTAS, sabendo da criação de um grupo de trabalho
para minutar o texto da norma sobre competências profissionais, voltou a tratar
da convergência do mapa de competências para o padrão internacional.
Neste momento, a rede iniciou o trabalho de tradução dos documentos e
convidou a Rede de Gestão de Pessoas, por intermédio do Comitê de Gestão de
Pessoas que a coordena, para debater o mapeamento de competências
profissionais no Brasil.
Na mesma oportunidade, as redes também foram apresentadas e
convidadas a participarem do projeto do TCU/ ISC de criação de uma ferramenta
de desenvolvimento profissional, denominada TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS que
também estava na fase de decidir sobre a aplicação do mapa de competências
ou convergência para um quadro nacional de competências.
A partir disso, deu-se início ao trabalho de apoio ao TCU no Grupo de
Trabalho sobre Profissionalização do Auditor INTOSAI (TFIAP), uma colaboração
entre a Rede das Escolas de Contas, a Rede de Gestão de Pessoas dos Tribunais
de Contas, o Grupo de Intermediação ISC/TCU –IRB e o Grupo Focal IRB (saiba
mais sobre a equipe aqui).
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Os Tribunais de Contas dos Estados, Municipais e dos Municípios foram
convidados a colaborarem com o TCU na força tarefa TFIAP-INTOSAI por
intermédio das ações Redes das Escolas de Contas e Redes de Gestão de Pessoas
que englobam discussões sobre competências profissionais.
Informações sobre o andamento e
resultados

da

cooperação

foram

disponibilizadas no site “Cooperação IRB/TCU –
Competências Profissionais”.
Como um produto deste trabalho, o TCU e as Redes de Gestão de Pessoas
e REDUCONTAS, lançaram, em outubro de 2020, durante o XI EDUCONTAS, o
“quadro nacional de competências profissionais de auditoria”. Em dezembro de
2020, foi apresentada também a tradução do documento “Developing Pathway
for Professional Development of Auditors in a Supreme Audit Institution (SAI)” da
INTOSAI, a ser integrado no arcabouço de diretrizes para o aprimoramento dos
Tribunais de Contas.

O grupo de trabalho do TCU criado para desenvolver uma ferramenta de
desenvolvimento

das

competências

nacionais

de

auditoria

convidou

representantes da Rede de Gestão de Pessoas dos Tribunais e Rede das Escolas
de Contas para participarem da criação da trajetória profissional de auditoria.
A primeira fase deste projeto de criação da trajetória profissional foi criar
o quadro nacional de competências profissionais baseado nas competências
mapeadas pela INTOSAI (quadro apresentado acima).
A segunda fase do projeto, que se iniciou em agosto de 2020, busca
levantar as ações de aprendizagem, por competência, organizá-las e mantê-las
acessíveis num site ou plataforma. E, posteriormente, desenvolver os meios e
formas de mediar as competências, considerando a experiência na participação
efetiva em auditorias.
Para o levantamento das ações de aprendizagem, o GT solicita auxílio das
Redes de Gestão de Pessoas e das Escolas de Contas no preenchimento da
planilha compartilhada.

31

A ferramenta das trajetórias profissionais concretiza uma demanda que a
Rede das Escolas de Contas tinha de realização de trabalho colaborativo para
disponibilização de cursos e capacitações na área de auditoria.
Quando da publicação do Programa de Formação do Auditor de Controle
Externo, as Escolas haviam se comprometido em levantar as ações de capacitação
existentes por competência e, em caso de lacunas, se dividirem para cada Escola
promover capacitações em dada competência e compartilhar com a Rede.
Em paralelo a esta cooperação ao GT de criação de trajetória profissional
de auditoria, do TCU, as Redes de Gestão de Pessoas e das Escolas participaram
de uma oficina de criação de trajetórias profissional, ministrada pelo auditor do
TCU Leonard Renné. Na oficina, as redes desenvolveram o quadro de
competências profissionais de gestão de pessoas e, em setembro de 2020,
iniciaram a segunda fase da construção da trajetória de gestão de pessoas que
consiste no levantamento das ações de capacitação de aprendizagem das
competências.
Por conta destas duas ações, as redes resolveram instituir reuniões
quinzenais para a construção da plataforma compartilhada de ações de
capacitação e aprendizagem das competências profissionais de auditoria e
gestão de pessoas.

Com base na última avaliação do Programa Qualidade e Agilidade dos
Tribunais de Contas – QATC, as Redes das Escolas de Contas e de Gestão de
Pessoas, coordenadas pelos Comitês de Gestão de Pessoas e de Aperfeiçoamento
Profissional do IRB, se mobilizaram para criarem ações conjuntas de cooperação
para a melhoria da avaliação dos TCs nos critérios do QATC relacionados à Gestão
de Pessoas e às Escolas de Contas. Mais informações: acesse aqui. Para saber
sobre as boas práticas identificadas na área de gestão de pessoas e escolas de
contas, clique aqui.
Na terceira reunião quinzenal das redes de gestão de pessoas e escolas de
contas, realizada no dia 1 de outubro de 2020, foi decidido reformular o
questionário de levantamento das boas práticas dos Tribunais.
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Desde 2018 o IRB vem trabalhando junto com a Rede das Escolas de Contas
no desenvolvimento de um portal, no site do IRB, para divulgar, de forma
organizada, as ações de capacitação produzidas pelas Escolas de Contas. (Acesse
as atas das reuniões da Rede aqui.)
Num levantamento feito pelo Instituto, existiam mais de 1.500 ações de
capacitação desenvolvidas pelas Escolas, dentre cursos presenciais, em EAD,
palestras, oficinas, workshops, seminários, etc., e cujas informações estão
espalhadas nos 33 (trinta e três) sites das Escolas de Contas.
Pensando no usuário final destas capacitações como sendo jurisdicionados ou
servidores dos TCs, verificou-se a dificuldade de acesso às informações, o
trabalho que o usuário teria para acessar site por site e a falta de padronização
na classificação dos cursos, propondo-se, com isto, a criação de um portal no site
do IRB que divulgasse os cursos de maneira organizada.
Para iniciar o projeto, definiu-se que, a princípio, os cursos lançados no portal
seriam aqueles relacionados à Categoria de Auditoria e Controle porque teriam
relação com outra ação do Comitê, o Programa de Formação do Auditor de
Controle Externo, e por conta da pequena estrutura operacional para executar o
projeto.
Em abril de 2020, na fase de homologação da plataforma, a Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, o Tribunal de Contas da
União – TCU e o Ministério Público do Trabalho – MPT, coordenadores da Ação
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10/2020 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro – ENCCLA, considerando a natureza jurídica do IRB e as suas finalidades,
indicaram o Portal de Cursos do IRB para ser a plataforma oficial da Ação 10/2020
da Enccla.
Considerando a identidade de objetivos, o IRB passou a participar como
colaborador da Ação 10/2020 da Enccla e ampliou o projeto do Portal dos Cursos
para oferecer, além das capacitações das Escolas de Contas, as capacitações das
Escolas de Governo e de outras instituições convidadas pela ENCCLA, todas de
caráter gratuito e virtual, nas áreas de saúde, educação, obras, contratos e
licitações, prevenção, integridade e transparência, destinadas ao público em
geral, Tribunais de Contas e administração pública.

Após meses de desenvolvimento e aprimoramento da plataforma, o Portal
IRB Conhecimento foi oficialmente lançado, em um esforço coordenado com
outras entidades parceiras, no dia internacional de combate à corrupção (09 de
dezembro).

No período 01/01/20 – 31/12/20, o Portal IRB Conhecimento teve mais de
11.000 visualizações de página. Dentre as centenas de capacitações
disponibilizadas pelo Portal, as seguintes capacitações tiveram o maior número
de acessos:
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Pelo filtro “Escola”:
Instituição



Nº de sessões

1.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

89 sessões

2.

Instituto Rui Barbosa (IRB)

84 sessões

3.

Instituto Serzedello Corrêa – TCU

79 sessões

4.

Escola de Gestão Pública – TCE/PR

71 sessões

5.

Escola Paulista de Contas Públicas – TCE/SP

58 sessões

6.

Escola Superior de Contas Benedito Santana da Silva Freira – TCE/MT

57 sessões

7.

Escola Superior de Controle Externo – TCE/MS

55 sessões

8.

Ministério Público do Trabalho (MPT)

54 sessões

9.

Escola Superior de Gestão e Contas Públicas – TCM/SP

51 sessões

10.

Observatório Social do Brasil

50 sessões

Pelo filtro “Inscrição”:
Instituição

Curso

Nº de sessões

1.

Escola de Contas do TCE/PE

“Auditoria em folha de pagamento”

95 sessões

2.

Escola de Contas do TCU

“Auditoria Operacional”

72 sessões

3.

4.

Escola de Contas do
TCE/MT
“Gestão eficaz: Regras de
final de mandato”

“Gestão Eficaz: 10 vícios comuns em
licitações: como evitar e como

41 sessões

resolver”
Escola de Contas do TCE/MT

36 sessões

Escola de Contas do TCE/MT

35 sessões

“Gestão eficaz:
5.

Transparência e Controle
Social da Gestão Pública”

35

“Comunicação não violenta:
6.

uma nova forma de

Escola de Contas do TCM/SP

30 sessões

Escola de Contas TCM/GO

25 sessões

Escola de Contas do TCE/RJ

22 sessões

Escola de Contas do TCM/SP

22 sessões

FNDE

50 sessões

expressão”
7.

“Prestação de Contas”
“Curso básico de

8.

planejamento e orçamento
públicos”

9.

10.

“Direito Administrativo
Sancionador”
“Fundeb: Execução e
Controle Social

Saiba mais sobre os dados de acesso do site do IRB aqui.
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Lançado em maio de 2020, o Banco de Artigos do IRB é um espaço para que
Membros, Servidores dos Tribunais de Contas e autores convidados possam
publicar seus textos para debater e discutir ideias, métodos, técnicas, processos
e resultados nas áreas de auditoria e controle, gestão de pessoas, gestão de
políticas públicas, gestão estratégica, governança e gestão de riscos, governo
digital e transparência, inovação, logística e compras públicas, orçamento e
finanças, políticas públicas setoriais e tecnologia da informação.
Os conteúdos de artigos disponíveis no site do Instituto Rui Barbosa, provém
de textos encaminhados pelos membros e servidores dos Tribunais de Contas,
estudiosos do sistema de controle externo.
O Banco de Artigos tem o intuito de auxiliar os leitores a reflexões sobre as
várias temáticas de auditoria e controle auxiliando a elaboração de estudos
científicos.
As principais temáticas estão enquadradas nas seguintes categorias: Auditoria
e Controle; Dados, Informação e Conhecimento; Educação e Docência; Gestão de
Pessoas; Gestão de Políticas Públicas; Gestão Estratégica; Governança e Gestão
de Riscos; Governo Digital e Transparência; Inovação; Orçamento e Finanças;
Políticas Públicas Setoriais; Tecnologia da Informação.
A Diretoria e os Presidentes dos Comitês Temáticos do Instituto Rui Barbosa
vêm contribuído expressivamente na produção de estudos e artigos com temas
atuais, voltados a difundir o conhecimento e a capacitação na área de auditoria,
controle externo, gestão pública, educação, finanças públicas, orçamento,
licitações, normativos legais, entre outros, que se demonstram bastante
complexos, principalmente no momento de incertezas diante do cenário
de pandemia que a administração pública e a sociedade está vivenciando.
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Lançado em 2020, o Banco de Talentos é uma ferramenta criada e
desenvolvida pelas Escolas de Contas e Comitê de Aperfeiçoamento Profissional
do IRB para registro de docentes, de suas especialidades, dos cursos que
ministram, no tocante às matérias e temas de interesse dos currículos
pedagógicos e programa de formação dos auditores de controle externo, de
jurisdicionados, membros e do controle social. Acesse aqui.

Com o objetivo de divulgar a produção de conhecimento, de disseminar a
rede de controle externo e de difundir o trabalho técnico das Escolas, o IRB criou
em 2020 o Portal que facilita o acesso de todos os interessados ao conteúdo das
importantes Revistas Técnicas editadas pelos Tribunais de Contas do país. Essas
Revistas Técnicas visam dar ampla publicidade aos estudos acadêmicos
relacionados à administração pública, ao controle externo e à atuação em geral
das Cortes de Contas. No Portal das Revistas passaram a ser divulgados os editais
abertos e seus respectivos prazos para submissão de artigos. Acesse o Portal
clicando na imagem abaixo:
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Em constante evolução, o portal do Instituto (irbcontas.org.br) tem buscado
entregar ao público, de forma moderna e intuitiva, a interação entre a diretoria e
os órgãos executivos, além de possibilitar sua utilização como plataforma de
coordenação de ações de ensino e de promoção do compartilhamento e
otimização de recursos das entidades-membro.
Ao fim de 2019, o site foi atualizado, e passou a hospedar diversas
informações e endereços uteis ao sistema tribunal de contas. O novo site reúne
Indicadores de desempenho municipais (IEGM), as Normas de Auditoria do Setor
Público (NBASP), o Portal de capacitações IRB Conhecimento, Banco de Artigos,
Portal das escolas, Agenda de eventos do Controle Externo, biblioteca e videoteca
frequentemente atualizadas e muito mais.

Com a suspensão dos eventos e reuniões presenciais em 2020, as publicações no
Site do Instituto Rui Barbosa passaram a ser ainda mais importantes. O novo site
facilitou a continuidade e favoreceu o alcance das ações realizadas pelo Instituto
Rui Barbosa no cenário pandêmico, quando os trabalhos dos Tribunais de Contas
foram adaptados para o formato remoto.
Visando estimular a capacitação dos servidores em período de isolamento social,
a Agenda de eventos IRB passou a divulgar, além de eventos organizados pelo
Instituto, diversas iniciativas dos Tribunais de Contas e suas respectivas escolas.

Agenda de julho de 2020
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Durante todo o ano o IRB também manteve a aba “Notícias”
frequentemente atualizada, seja com matérias autorais ou replicando
informações pertinentes de outras entidades de Controle.

O ano de 2020 inaugurou a série "IRB TERRITÓRIO", que investiga os
aspectos da fiscalização das Políticas Públicas dentro da atuação dos Tribunais de
Conta.

No âmbito de Ensino, pesquisa e extensão, foram publicados 10 ensaios
da série de estudos das temáticas que norteiam o território de atuação do
Controle Externo, que trataram de assuntos relevantes e atuais. Confira os
assuntos tratados aqui.
Saiba mais sobre os dados de acesso do site do IRB aqui.
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Atuando no âmbito de avaliação de políticas públicas, o Instituto Rui Barbosa
articula a Rede Nacional de Indicadores Públicos (Rede INDICON), que promoveu
a adoção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) pelos Tribunais de
Contas de todo o Brasil, em um trabalho realizado pelo conjunto dos Tribunais.
A partir da necessidade de aferição do resultado das políticas públicas pelas
Cortes de Contas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desenvolveu, em
um projeto piloto em 2014, o indicador que tem o objetivo de mensurar a eficácia
das políticas públicas municipais a partir de sete áreas temáticas: Educação,
Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção dos Cidadãos e
Governança da Tecnologia da Informação. Assim, o IEGM nasceu como uma
ferramenta para medir os resultados, mas verificando a qualidade do gasto
público.
Em 2015, o indicador foi disseminado e implantado, e hoje gera diversos
produtos. Os Tribunais de Contas são grandes detentores de bancos de dados
sobre os municípios, e nesse contexto, o IEGM é uma ferramenta aliada na
utilização ciente dessas informações.
No ano de 2020, foi realizada o encontro da Rede virtualmente, no dia 17 de
junho, para discussão dos procedimentos de validação remota do IEG-M. A
reunião teve a abertura do Dr. Sidney Beraldo, VP de Desenvolvimento e Políticas
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Públicas, seguidas de apresentações da Márcia Hirata e Georgeney do Carmo
para falar sobre experiência do TCE-SP, seguido da fala de Nelson Granato do
Instituto Rui Barbosa, que apresentou a proposta de validação mínima do IRB.

Ao início de 2021, o Instituto Rui Barbosa disponibilizou a tabela
estruturada de dados do IEGM. Esta é a base para os Tribunais de Contas
aplicarem o questionário do indicador em 2021 (acesse aqui). Saiba mais sobre
a Rede aqui.

A partir da decisão adotada na reunião da Diretoria da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) em agosto de 2019, em que
foi acordada a formação de grupo de trabalho interinstitucional, com vistas a
discutir e elaborar diretrizes para a sistematização da análise do parecer prévio
nas contas do chefe do Poder Executivo, bem como para o monitoramento das
recomendações correlatas.
A criação da Comissão considerou os compromissos assumidos nas Cartas de
Foz do Iguaçu/PR, (2019) e de Cuiabá/MT (2016), voltados ao aprimoramento e
fortalecimento da efetividade dos Tribunais de Contas do Brasil, além do
reconhecimento da competência dos Tribunais de Contas na apreciação das
contas prestadas anualmente pelos Chefes do Poder Executivo, mediante parecer
prévio. Objetivou-se com a Comissão, portanto, estudar a sistematização de um
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modelo de parecer prévio das contas de Governo, assim como do monitoramento
das recomendações e determinações exaradas nos referidos documentos.
Considerando a atuação do Instituto Rui Barbosa no fortalecimento do
controle externo, além de sua capacidade técnica de operação, o IRB foi
convidado, em conjunto com as instituições parceiras Associação Brasileira dos
Tribunais de Contas dos Municípios – Abracom – e a Associação Nacional dos
Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas – Audicon, a
designarem membros para comporem a equipe institucional, conforme a Portaria
Atricon nº 17/2019.
O Instituto Rui Barbosa já contemplava como ação estratégica a de criação de
um Indicador de Eficiência da Gestão Estadual, pela Rede de Indicadores,
atualmente coordenada pela Vice Presidência de Desenvolvimento e Políticas
Públicas (Conselheiro Sidney Beraldo) e, que já debatiam a utilização do Indicador
como um dos parâmetros de análise do parecer prévio das Contas do Governo.
No âmbito municipal, o Indicador IEGM já está consolidado e vem sendo utilizado
por alguns Tribunais de Contas como critério de escolha de entidades a serem
auditadas e como parâmetro de análise de contas de Governo. Em razão disso, a
Presidência do IRB indicou o nome do Conselheiro Sidney Beraldo para participar,
juntamente

com

sua

Comissão,

dos

trabalhos

deste

novel

Comitê

Interinstitucional.
Assim, a Comissão ficou estruturada da seguinte forma:
Integrantes:


Conselheira Substituta Milene Dias Cunha (TCE/PA)

– Audicon:

Coordenação


Conselheiro Cláudio Couto Terrão (TCE/MG) – Atricon



Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto (TCM/GO) - Abracom



Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado (TCE/MA) - Atricon



Conselheiro Paulo Curi Neto (TCE/RO) – Atricon



Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun (TCE/ES) – Atricon



Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken (TCE/SC)- Audicon



Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo (TCE/ES) – Atricon



Conselheiro Sebastião Cézar Leão Colares (TCM/PA) - Abracom



Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo (TCE/SP) – IRB



Ministro Substituto Weder de Oliveira (TCU)- Audicon
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Equipe de Apoio:


Consultora Jurídica Andréa da Silveira Lima Rodrigues – TCE/RN



Analista de Controle Externo Milena de Brito Alves – TCE/MG



Auditor de Controle Externo Hermes Murilo Câmara Azzi Melo – TCE/RO



Auditora de Controle Externo Priscila Kelly Fernandes Pedroso Borges –
TCM/GO



Diretor Jurídico Raphael Maués Oliveira – TCM/PA



Auditor Estadual de Controle Externo Raul Cancian Mochel – TCE/MA



Auditora de Controle Externo Shayenne Carreiro - TCE/PA



Auditora de Controle Externo Simone Reinholz Velten – TCE/ES

Após um ano de trabalho em conjunto, foi apresentada em 11 de novembro
de 2020 a conclusão dos trabalhos da Comissão Interinstitucional para
sistematização da apreciação do parecer prévio nas contas do Chefe do Poder
Executivo e monitoramento das deliberações.
A

íntegra

dos

resultados

obtidos

pela

Comissão

Interinstitucional

Atricon/Audicon/Abracom/IRB pela Sistematização da apreciação do parecer
prévio nas contas do Chefe do Poder Executivo e monitoramento das
deliberações está disponível aqui: https://irbcontas.org.br/wp-admin/adminajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_categor
y_id=998&wpfd_file_id=15100&token=&preview=1
Todos os documentos referentes a comissão estão disponíveis clicando aqui.

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) lançou o
Relatório de Atividades desenvolvidas em 2020. Durante o período, o CTE-IRB
emitiu oito notas técnicas (NT). Seis delas com sugestões e recomendações aos
órgãos de controle para mitigar os efeitos da pandemia na área da educação. O
acompanhamento do fornecimento de alimentação escolar, a oferta de atividades
remotas, a proteção de dados pessoais, o preparo para o retorno às aulas
presenciais, o acolhimento psicológico dos estudantes e familiares e a adoção de
medidas de transparência das ações na área da educação são alguns dos temas
abordados nas NTs.
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Acesse o relatório de atividades clicando na imagem acima.

O GAEPE é um grupo interinstitucional, coordenado pelo Instituto Articule
e o Comitê Técnico da Educação do IRB (CTE), que tem o objetivo de auxiliar
gestores, educadores, trabalhadores da educação, órgãos de controle e
estudantes, no enfrentamento dos efeitos provocados pela covid-19 na educação
pública brasileira. Saiba mais sobre o GAEPE aqui.
O CTE-IRB tem estimulado a formação de grupos com a participação de
diferentes estruturas de Estado, como Defensoria Pública, Ministério Público,
Poder Judiciário, secretários e conselheiros de educação, com objetivo de auxiliar
gestores, educadores e estudantes no enfrentamento dos efeitos provocados
pela Covid-19 na educação pública brasileira. Os grupos, já estruturados nos
Tribunais de Contas de MS, RO e de GO, estão discutindo uma agenda
educacional comum, baseada no diálogo e sem hierarquização, com o objetivo
de criar um ambiente de segurança jurídica para que a tomada de decisões seja
rápida e eficaz. A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Articule. Em
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2021, o CTE-IRB deve iniciar tratativas para a implantação de um Gaepe nacional,
o Gaepe Brasil.
A possibilidade de um Gaepe Nacional foi aprovada na Assembleia Geral
Extraordinária do IRB de outubro de 2020. A partir disso, a Universidade Federal
de Goiás passou a elaborar um plano de trabalho cooperação, que visa promover
ações voltadas à continuidade e aprimoramento das políticas públicas de
educação especialmente frente aos desafios majorados pela Pandemia do
COVID-19.
Em agosto de 2020, foi assinado pelo Instituto Rui Barbosa, Instituto
Articule e o Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da
Universidade Federal de Goiás o Protocolo de acordo para cooperação técnicocientífica voltada à melhoria dos instrumentos de avaliação da política pública de
educação no Estado de Goiás.
A Universidade Federal de Goiás buscará promover, por meio do PPGDP-UFG,
um suporte logístico e científico ao GAEPE-Brasil, por meio da estruturação de
um projeto de pesquisa ação voltado ao incremento do saber-fazer científicoprático disponível ao GAEPE, notadamente quanto à experiência de articulação
no Ciclo das Políticas de Educação. Saiba mais sobre acordo aqui.

Fruto de um convênio entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e a
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), com
articulação regional e local promovida pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pela
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o Projeto Integrar
visa

ao

aprimoramento

do

controle

externo

das

políticas

públicas

descentralizadas, por meio do alinhamento do Sistema Tribunais de Contas no
Brasil.
Com o objetivo de desenvolver uma metodologia que permita aos tribunais
de

contas

trabalhar

de

forma

mais

estratégica

e

coordenada,

sua

operacionalização se volta para a seleção de objetos e o planejamento de
fiscalização com ênfase nos desafios trazidos à governança multinível e riscos
relacionados aos resultados das políticas, bem como para a criação de condições
de execução coordenada dessas fiscalizações.
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O Projeto Integrar, parte do entendimento de que os tribunais de contas (TCs)
exercem papel relevante na indução de melhores resultados e maior eficácia,
eficiência e efetividade nas políticas e nos programas públicos. Políticas
descentralizadas, envolvendo mais de um nível de governo para sua completa
execução, requerem uma fiscalização conjunta e coordenada dos órgãos de
controle externo, nas esferas federal, estadual e municipal.
Atuar de modo coordenado envolve não apenas a realização de auditorias
coordenadas, mas um planejamento integrado entre TCs, com a identificação de
áreas de maior risco e priorização de ações de controle com maior potencial de
impacto e indução de melhorias.
O acordo de cooperação técnica, ao identificar os presentes problemas de
duplicação/sobreposição/fragmentação de esforços nas fiscalizações e entregas
de políticas públicas, viabilizou o desenvolvimento de uma estratégia de controle
coordenada para seleção de auditorias com ênfase nos desafios trazidos à
governança multinível e aos riscos relacionados aos resultados das políticas
descentralizadas, contribuindo para o aprimoramento da atuação do controle
externo brasileiro.
O desenvolvimento da metodologia concentrou-se nas políticas e nos
programas na área de educação, com perspectiva de extensão e adaptação da
metodologia para outras áreas, como saúde e segurança pública.
Com isso, o projeto tem o benefício esperado de melhorar o planejamento de
fiscalizações em nível nacional, induzindo o aperfeiçoamento da gestão das
políticas descentralizadas e uso de indicadores para fundamentar a tomada de
decisões, de modo a estreitar as relações entre os TCs, por meio do
compartilhamento de boas práticas.
O Projeto Integrar contou com 3 fases:
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Ao fim da 3ª fase, o Projeto Integrar previa a entrega de 3 produtos principais:


Referencial de avaliação da governança multinível: Orientador para a
realização de fiscalizações



Ferramenta de seleção, pautada em indicadores educacionais: Solução de
TI de acesso compartilhado



Processo de planejamento integrado: Processo decisório, pautado no uso
da ferramenta de seleção, para traçar um plano integrado de fiscalizações

A partir da finalização da 3ª e última fase, o Tribunal de Contas da União (TCU),
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o
Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) apresentaram,
nos dias 26 e 27 de novembro de 2020, os produtos e o plano de implementação
do Projeto Integrar em todos os Tribunais de Contas brasileiros. Com a presença
de especialistas da OCDE, houve a conferência internacional “Fiscalização de
Políticas Públicas Descentralizadas: Recomendações ao Brasil”.
O evento foi alusivo ao encerramento do Acordo TCU-OCDE 2018-2020:
Coordenação Interfederativa no Controle Externo, para o qual foram também
convidados os presidentes dos TCs e os membros patrocinadores do Projeto.
No evento, a consultora de políticas públicas na OCDE destacou que no
Âmbito

de

fiscalizações

regionais,

o

Brasil

está

bem

posicionado

internacionalmente e adota medidas interessantes e concretas de coordenação.
Segundo ela, o Brasil é referência em auditorias coordenadas, sendo destaque
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em boas práticas e no conhecimento adquirido. Assista a íntegra do evento
aqui.
A conferência também marcou a nova fase do projeto com a criação da
Rede Integrar de Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas, estabelecida
pelo acordo de cooperação técnica TCU/Atricon/IRB que visa fortalecer a atuação
coordenada do controle externo brasileiro e contribuir para o aperfeiçoamento
do ciclo de implementação de políticas descentralizadas no País.
A cooperação pretendida consiste em realizar trabalhos conjuntos de
fiscalização

de

políticas

descentralizadas,

compartilhar

e

desenvolver

conjuntamente metodologias, processos de trabalho e tecnologias específicas, e
fomentar a realização de cursos, seminários, simpósios, encontros e outros
eventos voltados à capacitação e ao desenvolvimento profissional em avaliação
e fiscalização de políticas públicas descentralizadas, entre outras ações.
O acordo está disponível aqui, e se encontra atualmente em fase de
adesão, onde os tribunais de contas brasileiros poderão aderir ao Acordo
mediante assinatura do Termo.
Entre os objetivos dessa Rede estão, promover estudos e avaliar a
oportunidade de seleção de fiscalização de políticas descentralizadas, com base
em indicadores que apontem para problemas e fatores críticos associados ao
objeto de análise. Realizar trabalhos conjuntos de fiscalização de políticas
descentralizadas. Compartilhar e desenvolver conjuntamente metodologias,
processos de trabalho e tecnologias específicas que apoiem a avaliação e
fiscalização de políticas públicas descentralizadas.
Depois da conferência também foi lançado a publicação do relatório com
os resultados dos trabalhos desenvolvidos “Propostas para o fortalecimento do
controle externo de políticas públicas descentralizadas” disponível na biblioteca
do IRB:
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O documento está dividido em 3 seções: A
seção 1 destaca o contexto brasileiro das
políticas descentralizadas e os desafios para o
controle externo atuar na dimensão das
relações interfederativas envolvidas. A seção
2 detalha o desenvolvimento do projeto, as
parcerias estabelecidas e as diretrizes que
guiaram a formulação das propostas. Na
seção 3, são apresentadas as propostas para
o atingimento do objetivo do Projeto
Integrar,

com

remissão

aos

apêndices

explicativos de cada um dos produtos. Por
fim, a seção 4 apresenta a agenda para a
continuidade das atividades, em especial, a
consolidação da rede de colaboração, a
aplicação do uso da metodologia de seleção de fiscalizações de políticas
descentralizadas e o uso do referencial de avaliação da governança multinível
dessas políticas.

Em 2019, o IRB em parceria com a ONG Gestos realizou uma série de oficinas de
implantação dos ODS a nível municipal, com foco no alinhamento das políticas públicas
já existentes aos objetivos e metas delineados na Agenda 2030. Saiba mais sobre a
iniciativa aqui. No ano de 2020, não foram realizadas oficinas ODS, mas o tema foi
debatido em diversas capacitações promovidas pelo Instituto.
Em 2020, foi incluído no planejamento estratégico do IRB o curso de capacitação de
auditores na Agenda 2030 e sua utilização em ações de controle, que será promovido
pelo grupo de trabalho do Instituto Rui Barbosa e a Rede ODS Brasil. Abaixo consta a
ementa do curso:

Módulo

Conteúdo

Exercício

O que é a
Agenda 2030

*Apresentação dos ODS;

*Fazer a ligação de um
ODS com o marco
constitucional e
normativo brasileiro e
identificar as
competências das

*Relação dos ODS com a
Constituição de 1988, direitos
sociais e políticas públicas;
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*Desafios econômicos, sociais e
políticos na sua implementação.
Situação atual
da Agenda
2030

esferas federal,
estadual e municipal.

*Apresentação de dados da
*Pesquisar fontes de
situação atual da implantação dos dados para analisar um
ODS;
ODS e fazer um breve
diagnóstico mesmo
*Apresentação de fontes de
com os dados
dados e estudos.
disponíveis.

Transformando *Ciclo da política pública;
demandas
*Modelo lógico;
sociais em
*Plano Plurianual.
políticas
públicas

*Analisar a adequação
das metas e iniciativas
de um programa do
PPA com o ODS
principal
correspondente.

Controle de
políticas
públicas

*Relação do acompanhamento e
avaliação de programas com as
ações de controle.

*Formular questões de
auditoria com o objetivo
de analisar alguma
dimensão de
desempenho de um
objeto relacionado aos
ODS.

*Caso do TCE-PR

***

*Declaração de Moscou;
*Auditoria operacional;
*Avaliação de políticas públicas;

Experiências
dos Tribunais
de Contas

*Caso do TCE-PA
*Caso do TCE-BA
*Caso do TCM-SP
*[outros que surgirem]

Em 2018, o IRB foi convidado a aderir à Rede Nacional de Compras Públicas,
uma iniciativa do Ministério do Planejamento, com parceria do BID, SEBRAE, CNM
e ENAP. A iniciativa mobilizou várias entidades em uma ação conjunta de
modernização e aprimoramento das compras públicas brasileiras. O objetivo
central da Rede era a criação de um Portal de Compras Públicas, com informações
sobre as contratações realizadas a nível federal, estadual e municipal. Na época,
os trabalhos da rede avançaram, mas foram interrompidos na troca do governo
federal. Mais recentemente, o novo secretário de gestão, vinculado ao Ministério
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da Economia, retomou o projeto de criação do Portal Nacional de Contas
Públicas. A reestruturação da Rede visa reunir todas as informações de compras
públicas no Brasil, com foco na transparência e redução de custos de processos
de compras.
Em junho de 2020, com o projeto em fase inicial de pesquisa, o IRB participou
de uma entrevista, através da ENAP, na qual contribuiu ao projeto.
Em agosto, o IRB foi convidado para colaborar mais um vez com o Portal,
junto com outros representantes de diversas entidades das três esferas de
governo e com experiência no tema contratações públicas para pensarem
soluções de um portal.

De agosto a dezembro de 2020, a Casa Civil da Presidência da República (PR)
promoveu um ciclo de webinários para tratar das funções do Centro de Governo,
desde a definição de objetivos estratégicos até o monitoramento e avaliação dos
projetos prioritários. A iniciativa se alinha com a Revisão por Pares que a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 35 (OCDE) está
realizando no Brasil. O ciclo é uma iniciativa inédita para reunir e ouvir os
principais especialistas e instituições. Além da Secretaria Especial de
Relacionamento Externo e da Secretaria Especial de Relações Governamentais da
Casa Civil, o ciclo de webinários é uma realização em parceria com o Centro de
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) da Câmara dos Deputados,
a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Instituto Legislativo
Brasileiro e Instituto Serzedello Corrêa, do TCU.
Participaram do evento o Conselheiro Cezar Miola (Presidente do CTE-IRB) e
o Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro (Vice presidente de relações
institucionais). Após essa participação, o Cons. Helvecio propôs acrescentar ao
planejamento estratégico do IRB a auditoria coordenada para avaliação de
centros de governo. A proposta foi aprovado na assembleia do IRB de outubro.
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O Comitê de Normas de Auditoria é o comitê responsável pela condução das
discussões acercadas Normas Internacionais de Auditoria (NBASP) que devem ser
traduzidas e publicadas no formado de “Normas Brasileiras de Auditoria
Aplicadas ao Setor Público – NBASP”. Na condução dos trabalhos, o comitê conta
com a experiência do Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima do TCE/CE desde
fevereiro de 2020.
O plano de ação a ser trilhado pelo Comitê foi estabelecido na primeira
reunião do ano, realizada durante o I Fórum de Auditoria do Setor Público de
2020, realizado no Tribunal de Contas do Distrito Federal. No ano de 2020, os
membros do Comitê concentraram esforços na incorporação das Normas de
Auditoria Financeira (ISAs), reestruturação da NBASP e novas traduções de duas
normas, que foram incorporadas nas NBASP.
Em 2020, o Comitê também contribuiu para a melhoria dos critérios do Marco
de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no âmbito do
Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC.
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Em março de 2020, o Instituto Rui Barbosa abriu consulta pública
(obedecendo ao devido processo de incorporação de normas à NBASP
estabelecido na Portaria IRB nº. 16/2019) para os servidores e membros dos
Tribunais de Contas de todo o Brasil sugerirem alterações e ajustes na tradução
de dois pronunciamentos profissionais da INTOSAI que serão incorporados às
Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP): a INTOSAI-P 50Principles of jurisdicional activities of SAI e a GUID 9020- Evaluation of Public
Policies, que receberão os nomes NBASP 50- Princípios das atividades
jurisdicionais das EFS e NBASP 9020- Avaliação de Políticas Públicas.
Todo o processo de tradução foi realizado com o esforço da equipe do IRB e
dos Membros do Comitê de Normas de Auditoria. Portanto, não resultaram em
gastos adicionais para contratar traduções juramentadas.
As respectivas normas provocaram discussões intensas sobre a
organização interna dos Tribunais de Contas, especialmente os fluxos de
processos de fiscalização que envolvem a responsabilização de agentes públicos,
bem como o seu papel na fiscalização de políticas públicas.
A partir da consulta pública, o Comitê de Normas de Auditoria do Setor
Público passou a trabalhar na análise das sugestões recebidas, relativas às
normas, reunindo-se semanalmente para a construção do melhor texto da
tradução da norma e/ou convergência da norma ao regime jurídico brasileiro.
A partir da conclusão das análises e incorporação das normas, o IRB
procurou promover edições do Fórum Nacional de Auditoria específicas para
tratar de cada um desses temas. A NBASP 9020 – Avaliação de Políticas Públicas
foi o tema do IV Fórum Nacional de Auditoria, realizado 08 de julho de 2020. Já
o FNA sobre a NBASP 50 – Princípios das Atividades Jurisdicionais dos Tribunais
de Contas está programado para setembro de 2021.
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Em outubro de 2020, a Assembleia Geral do Instituto Rui Barbosa aprovou a
Resolução nº. 03/2020, que estabeleceu a nova estrutura das NBASP, além de
incorporar à sua estrutura as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis à
Auditoria de Informação Contábil-Histórica Aplicável ao Setor Público (NBCTASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A nova estrutura das NBASP teve como objetivo o alinhamento com a nova
Estrutura de Pronunciamentos Profissionais da INTOSAI, o IFPP (INTOSAI
Framework of Professional Pronoucements).
Primeiramente, no lugar dos antigos três níveis, agora as NBASP estão
organizadas em três grupos:
O grupo 1, com os princípios institucionais, composto por normas
relacionadas à organização interna dos Tribunais de Contas. Aqui estão os
pronunciamentos profissionais que recebem a sigla INTOSAI-P na nomenclatura
internacional, como as normas 10 (independência dos TCs), 12 (valor e benefício)
e 50 (princípios das atividades jurisdicionais), entre outras.
A seguir, temos o grupo 2, os princípios e requisitos aplicáveis às
atividades de controle. Aqui estão os pronunciamentos profissionais da INTOSAI
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que mantiveram a sigla ISSAI, ou seja, são normas com princípios e requisitos de
observância obrigatória no curso das atividades de controle executadas pelos
Tribunais de Contas, fazendo as devidas adaptações de forma e de contexto.
A norma-base desse grupo é a NBASP 100 – Princípios Fundamentais de
Auditoria do Setor Público – cujos princípios são adaptados e transformados em
requisitos aplicáveis a trabalhos de auditoria financeira, operacional e de
conformidade, cujas normas específicas também se encontram no grupo 2.
Ainda no grupo 2, um espaço foi reservado para as Normas Brasileiras de
Contabilidade de Auditoria Informação Contábil-Histórica Aplicável ao Setor
Público (NBC-TASP). Estas são normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) alinhadas às Normas Internacionais de Auditoria (ISA) da
Federação Internacional dos Contadores (IFAC), que vêm a ser os requisitos
mandatórios para a realização de auditorias financeiras no setor público.
Por fim, temos o grupo 3, as orientações aplicáveis às atividades de
controle. Aqui estão os pronunciamentos profissionais da INTOSAI que foram
rebaixados para a categoria de GUID, ou seja, são orientações que seguem os
princípios das normas do grupo 2, mas que não são de observância obrigatória.
Ainda assim, trazem boas práticas para a realização de diversos trabalhos dos
Tribunais de Contas, entre as quais se destaca a nova NBASP 9020, que traz
orientações para a realização de trabalhos de avaliação de políticas públicas.
Além disso, dentro de cada grupo, há subgrupos que organizam e
hierarquizam as NBASP de acordo com o padrão internacional da INTOSAI,
conforme mostra o diagrama abaixo:
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Desde que a INTOSAI adotou as normas da IFAC como referencial para
auditoria financeira e abriu processo de revisão das notas práticas constantes na
ISSAI 200 (NBASP200) – Princípios Fundamentais de Auditoria Financeira, o
Comitê de Normas de Auditoria do IRB decidiu por mobilizar as entidades
nacionais para fazer a mesma convergência de normas.
Após a reunião realizada pelo Comitê de Normas de Auditoria do IRB
realizada em março desse ano em Brasília (saiba mais aqui), o IRB enviou ofício
ao CFC (ofício nº 70/20) informando da adoção das normas da IFAC, as
International Standards of Audit (ISA) pela INTOSAI, da convergência das NBASPs
às ISSAIs (da INTOSAI) e, por conseguinte, da convergência das normas do CFC
(NBC TA), que são a tradução das ISAs no Brasil, à estrutura das NBASPs. O ofício
ainda referendou o acordo firmado entre o IRB e o CFC em agosto de 2019, cujo
objetivo é justamente a realização de ações comuns para o desenvolvimento de
normas de auditoria financeira (Saiba mais sobre o acordo aqui).
Este expediente iniciou um processo no CFC para aprovação da Resolução
sobre as normas de auditoria financeira do setor público, tramitando por Comitê
específico, Câmara Técnica, Diretoria e, por fim, pela Plenária do CFC que
autorizou a abertura de audiência pública sobre a norma de auditoria financeira
baseada nas ISAs da IFAC. Em junho de 2020, o CFC colocou em audiência pública
a minuta da norma de auditoria governamental que altera da Resolução CFC nº
1.328/2011, que dispõe sobre a Estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade
(Acesse a matéria completa aqui). Para a elaboração de uma minuta de NBC sobre
o tema, o CFC instituiu um Grupo de Estudos (GE), que analisou aspectos de
adoção das Normas de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica
na

estrutura

das

Normas

Brasileiras

de

Contabilidade

de

Auditoria

Governamental.
O trabalho cooperativo entre os Tribunais de Contas, Instituto Rui Barbosa
e o CFC busca aumentar a qualidade das auditorias governamentais; fortalecer a
credibilidade dos relatórios aos usuários das informações; elevar a transparência
do processo de auditoria; e, entre outros objetivos, determinar a responsabilidade
do auditor em relação às outras partes envolvidas.
Na ocasião, membros da diretoria do Instituto Rui Barbosa se
pronunciaram sobre a importância da integração e padronização:

58

59

60

Em 24 de setembro de 2020, o Plenário do CFC aprovou a Resolução CFC
nº 1.601/2020, que altera a Resolução CFC nº 1.328/2011, inserindo a Norma
Brasileira de Contabilidade de Auditoria de Informação Contábil Histórica
Aplicável ao Setor Público (NBC TASP) na estrutura das NBCs.
Na ocasião, o presidente do CFC e o vice-presidente Técnico do Conselho
ressaltaram que essa conquista, que pode ser avaliada como histórica para o
Brasil, não teria sido possível sem o apoio do Instituto Rui Barbosa e da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), além do
trabalho realizado pelos membros do Grupo de Estudos (GT), instituído pelo CFC
para a elaboração da minuta (saiba mais aqui).
Assim, com a reorganização das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor
Público, a Resolução nº 03/2020 incorporou à sua estrutura as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicáveis à Auditoria de Informação Contábil-Histórica
Aplicável ao Setor Público (NBC-TASP) do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC).
Novos frutos do acordo estão planejados para o ano de 2021. Seguindo
os compromissos do Acordo de Cooperação, o Instituto Rui Barbosa (IRB), em
parceria com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) promoverá o lançamento do curso
“Auditoria no Setor Público (NBASP e NBC TASP)”.
O desenvolvimento desse curso dar-se-á em 5 módulos (cada módulo terá 2
dias de duração) de abril a setembro sendo o último desses módulos o seminário
de encerramento. Devido à pandemia, será virtual e sem custo financeiro aos
participantes. Saiba mais sobre aqui.
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Atualmente, as relações institucionais do IRB com seu público-alvo (as Cortes
de Contas nacionais) e o seus parceiros mais próximos - Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), Conselho Nacional dos Presidentes
dos Tribunais de Contas do Brasil (CNPTC), Associação Brasileira dos Tribunais de
Contas dos Municípios (Abracom), a Associação Nacional dos Ministros e
Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), a Associação
Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon) e a Associação Nacional dos
Auditores de Controle Externo dos Tribunais De Contas do Brasil (ANTC) - estão
consolidadas. Entretanto, seu aprimoramento é uma atividade contínua.
Além das parcerias institucionais mais evidentes, há uma série de acordos
em vigência com instituições de ensino, entidades de classes e organismos
multilaterais.
Por fim, há iniciativas em andamento com vistas a promover a
internacionalização do IRB, como a participação na Organização LatinoAmericana e Caribenha de Entidades Superiores de Fiscalização (OLACEFS) e
desenvolvimento de projeto com a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
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No ano de 2020, diversos novos Acordos de cooperação técnicas foram
estabelecidos, alguns deles justamente visando a cooperação diante as
consequências postas pela pandemia:

A Rede dos técnicos dos TCs que trabalham com a temática de orçamento
e finanças públicas já se articula desde 2007 quando da criação, pela
Secretaria do Tesouro Nacional dos Grupos Técnicos de Padronização de
Procedimentos Contábeis – GTCON e de Padronização de Relatórios – GTREL.
A rede atuava, informalmente, participando e debatendo os temas destes
Grupos Técnicos e, posteriormente, Câmara Técnica. Seus debates eram
recebidos pelos representantes das Entidades Representativas (IRB, ATRICON,
ABRACOM) que tinham direito de voto nas decisões dos GTs e da CTCONF.
Em março de 2020, a CTCONF foi reestruturada. Houve redução das vagas
destinadas ao Controle Externo. E, com o intuito de se obter maior
alinhamento e força na votação das pautas da CTCONF, o IRB e ATRICON
também estruturaram nova forma de atuação conjunta (acesse a íntegra da
Portaria Conjunta aqui), formalizando a atuação da Rede dos Técnicos dos TCs
da área de orçamento e finanças em um Grupo Técnico de Alinhamento – GTA
(saiba mais aqui).
Além dos debates e alinhamentos realizados no âmbito da CTCONF, em
2018, a Rede dos Técnicos dos TCs da área de orçamento e finanças públicas
também passou a ter mais um ponto de encontros constantes, por meio, dos
grupos de trabalho do Acordo de Coorperação Técnica nº 01/18 realizado
entre a STN, IRB e ATRICON que tem como objetivo o fomento da
transparência da gestão fiscal e a harmonização dos conceitos e
procedimentos entre os entes governamentais na aplicação de normas
atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, à contabilidade
pública e à gestão fiscal. Para mais informações sobre a relação entre a
CTCONF e o Acordo de Cooperação Técnica nº 1/18 acesse aqui a matéria
completa.
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Os membros indicados para a câmara foram os seguintes:

Saiba mais sobre a atuação na CTCONF aqui.

Assinado dia 27 de março de 2020, o Memorando de Entendimento entre
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ATRICON, IRB e UNICEF
estabeleceu as diretrizes e compromissos entre os participantes, destinados a
apoiar municípios e estados brasileiros no desenvolvimento e na implementação
de políticas, programas e ações públicas voltadas ao enfrentamento da exclusão
e do fracasso escolar, incluindo as estratégias de Busca Ativa Escolar de crianças
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e adolescentes fora da escola e Trajetórias de Sucesso Escolar para enfrentamento
da cultura de fracasso escolar.
A iniciativa prevê ações de colaboração voltadas à capacitação, ao
monitoramento, ao engajamento e à mobilização dos gestores públicos
municipais, distritais e estaduais e outros agentes para enfrentamento da
exclusão escolar e da cultura do fracasso escolar na educação básica. Entre as
atividades previstas pelo documento estão o intercâmbio de informações e apoio
técnico e a elaboração de cartilhas para orientar os MPs e TCs, no âmbito de suas
esferas de atuação, visando ao enfrentamento da exclusão escolar na educação
básica, além da oferta de capacitações de servidores e agentes públicos para a
execução das ações. O Comitê Técnico de Educação do IRB (CTE-IRB) atua como
representante da Atricon e do IRB. Acesse a íntegra do memorando aqui.
Principais atividades desenvolvidas pelo IRB e pela Atricon:


Disseminar entre os Tribunais de Contas brasileiros os projetos
desenvolvidos pelo UNICEF destinados à promoção de ações de
enfrentamento da exclusão e do fracasso escolar na educação básica.



Articular, em todas as unidades da federação, em parceria com os
Tribunais de Contas respectivos, ações de capacitação com os gestores
públicos em prol da utilização das metodologias e plataformas eletrônicas
disponibilizadas pelo UNICEF;



Mobilizar os Tribunais de Contas brasileiros para que, em seus processos
de fiscalização, examinem se os jurisdicionados estão realizando a busca
ativa de crianças e adolescentes, na faixa etária de 4 a 17 anos, como
definido no Plano Nacional de educação e nos planos locais.



Estimular campanhas nacionais sobre o enfrentamento da exclusão e do
fracasso escolar, disseminando sua importância e necessidade como
instrumento de inclusão de crianças e adolescentes, com divulgação nos
portais dos Tribunais de Contas e também em canais sociais na internet
para conhecimento da população.



Colaborar no desenvolvimento de mecanismos de monitoramento das
ações do Ministério Público e dos Tribunais de Contas na execução do
projeto.

No dia 25 de maio de 2020 aconteceu a primeira atividade desenvolvida em
conjunto: o webnário “Como podemos enfrentar a exclusão escolar no contexto
da pandemia?”. Mediadas pelo chefe da área de educação do Unicef Brasil, Ítalo
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Dutra, as discussões tiveram a participação do presidente do CTE-IRB, Cezar
Miola, e de representantes do CNMP, do Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme).
Assista a transmissão completa clicando aqui.
Posteriormente, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio do Comitê Técnico
de Educação do IRB (CTE-IRB), aderiram à campanha “Fora da escola não
pode”, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
em parceria com a União Nacional
dos

Dirigentes

Municipais

de

Educação (Undime), o Colegiado
Nacional de Gestores Municipais
de Assistência Social (Congemas).
A campanha consiste na disponibilização de materiais e orientações
para que Municípios e Estados possam montar suas próprias campanhas de
comunicação, visando a enfrentar o abandono e a evasão escolares. São
diversas peças gráficas, vídeos, textos, spots e jingles, para facilitar e ajudar
o trabalho de mobilização e de engajamento das escolas, das famílias, da
gestão pública e da mídia.
Entre os conteúdos disponibilizados está o Guia Busca Ativa Escolar
em crises e emergências. A publicação apresenta uma série de orientações
e recomendações que objetivam ajudar Estados e Municípios a prevenir e a
mitigar situações de abandono e de evasão escolares. Outro material
importante é o Guia de para uso da funcionalidade de acompanhamento de
frequência escolar, que colabora para que os gestores possam acompanhar
a situação das redes municipais e estaduais e tomar decisões rápidas a fim
de

prevenir

o

abandono

escolar.

Clique

aqui

e

saiba

mais: https://buscaativaescolar.org.br/campanha/.
O apoio e promoção do programa “Busca Ativa Escolar” continua em 2021.
Acesse o acordo aqui.
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Em abril de 2020 foi assinado o Termo de Cooperação Técnica nº 01/2020,
celebrado entre o Instituto Rui Barbosa (IRB), através de seu Comitê Técnico de
Educação (CTE-IRB) e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional
(IEDE), visando à realização de atividades de capacitação, intercâmbio e
cooperação técnico-científica.
Ao longo do ano, a cooperação Técnica entre as instituições resultou nos
seguintes Produtos:


Projeto “A educação que Faz a diferença”: Desenvolvido ao longo de
2019, a pesquisa reconheceu 118 redes municipais de ensino e revelou as
seis práticas mais comuns adotadas por elas para alcançar bons resultados
no Ensino Fundamental. O projeto, destaca o presidente do CTE-IRB, Cezar
Miola, “nasce da ideia de os Tribunais de Contas também avançarem na
análise das políticas públicas e, ao identificarem boas práticas,
disseminarem as mesmas para que sirvam de referência para outros
gestores e profissionais que atuam na área pública”, disse. Cada uma das
118 redes recebeu um selo de qualidade, de acordo com o patamar em
que se encontra: Excelência, Bom Percurso ou Destaque Estadual. Os selos
foram criados para estabelecer parâmetros e levam em consideração os
mesmos indicadores educacionais, o que os diferencia é o nível de
exigência, sendo Excelência o mais rigoroso de todos e, na sequência, Bom
Percurso. Confira o projeto completo aqui, e o evento de lançamento
aqui.



O

estudo

“A

Educação

Não

Pode

Esperar”,

realizado

pelo

Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) e pelo
CTE-IRB, com a participação de 26 Tribunais de Contas, foi lançado no dia
19 de junho de 2020 e apresentou os principais resultados da pesquisa,
que mapeou ações de redes de ensino durante o período de suspensão
das aulas presenciais e as estratégias de planejamento para a volta às aulas
presenciais. Ao todo, 249 redes de ensino de todas as regiões do país
participaram da pesquisa qualitativa por meio de entrevistas e
questionários. Confira o projeto aqui, e o evento de lançamento aqui.
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Webinário de lançamento do estudo “Planejamento das redes de
ensino para a volta às aulas presenciais: saúde, permanência e
aprendizado”: O estudo “Planejamento das redes de ensino para a volta
às aulas presenciais: saúde, permanência e aprendizado” é uma
continuidade do “A Educação Não Pode Esperar”, lançado em junho e que
trouxe um panorama das ações de 249 redes de ensino durante a
pandemia.

Dessa

vez,

a

pesquisa

qualitativa,

realizada

pelo

Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) em
conjunto com o Comitê Técnico da Educação do IRB (CTE-IRB), buscou
entender em profundidade 33 como 20 redes de ensino vinham se
planejando para a volta às aulas, levando em consideração questões
relacionadas a protocolos sanitários; impacto socioemocional dos alunos,
famílias e professores; enfrentamento à evasão escolar; e estratégias de
diagnóstico quanto à defasagem pedagógica dos alunos. Confira o
projeto aqui, e o evento de lançamento aqui.

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro –
ENCCLA, instituída em 2003, sob a coordenação do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, é a principal rede de articulação para o arranjo, discussões e
formulação de políticas públicas voltadas à prevenção e combate dos crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro.
Atualmente, a ENCCLA é formada por mais de 90 entidades dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, além de Ministérios Públicos e associações que
atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à corrupção e à lavagem
de dinheiro, todos somando conhecimentos em prol do Estado brasileiro.
O trabalho é concretizado nas chamadas Ações, as quais são elaboradas e
pactuadas anualmente pelos membros da ENCCLA. Para cada uma delas, cria-se
um grupo de trabalho composto por vários órgãos e instituições.
A XVII Reunião Plenária da ENCCLA, realizada em Belo Horizonte/MG, de 18 a
22 de novembro de 2019, aprovou onze ações, entre elas a Ação 10/2020, que
tem como objeto a “Elaboração e divulgação de um catálogo/portfólio de
oportunidades de capacitação virtual e gratuita para observadores públicos,
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conselheiros de políticas públicas e servidores públicos, com foco em
aspectos ligados à contratação pública e acompanhamento de políticas
públicas, bem como adoção de outras iniciativas e instrumentos que
estimulem a transparência e o fornecimento de dados abertos”.
A Ação 10/2020 da Enccla, fruto da consolidação de diversas propostas da
Sociedade Civil, está sendo coordenada pelo Tribunal de Contas da União
– TCU, pelo Ministério Público do Trabalho – MPT e pela Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON (coordenadora suplente),
tendo como colaboradores a Advocacia-Geral da União – AGU, a Associação
Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON, o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE, a Câmara dos Deputados – CD, a ControladoriaGeral do Estado de Minas Gerais – CGE/MG, a Controladoria-Geral do Município
de Guarulhos – CGM/GRU, a Controladoria-Geral do Município de São Paulo
– CGM/SP, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU,
o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, o Conselho Nacional de
Controle Interno – CONACI, o Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, a Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP, o Instituto Ethos – ETHOS, o Grupo Nacional de Combate às
Organizações Criminosas – GNCOC, o Instituto Rui Barbosa – IRB, o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, o Ministério Público do Estado
do Maranhão – MP/MA, o Ministério Público Federal – MPF, o Observatório
Social do Brasil – OSB, a Procuradoria-Geral do Município de São Paulo
– PGM/SP, a Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo
– SECONT/ES, a Secretaria de Gestão – SEGES, a Secretaria Nacional de
Segurança Pública – SENASP e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul – TCE/RS.
A ação 10/2020 Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem
de Dinheiro-ENCCLA tem como foco a capacitação para fortalecera articulação e
a colaboração entre o controle institucional e o controle social. Dentro disso, o
Portal IRB Conhecimento é a plataforma de divulgação das ações de capacitação
das Escolas de Contas dos Tribunais de Contas do Brasil e de Escolas de Governos
e Instituições convidadas pela ENCCLA.
A Ação 10/2020 da ENCCLA tem quatro grandes focos:
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mapear as capacitações/treinamentos, de caráter gratuito e virtual,
disponíveis nas escolas de contas, escolas de governo do Brasil e em outras
fontes, inclusive as oportunidades que estimulem e apoiem a
transparência ativa e passiva, e o fornecimento de dados abertos no setor
público, indicando: área; público-alvo (servidores públicos, observadores
públicos, conselheiros de políticas públicas e público em geral); local onde
se encontram e características;



analisar

o

perfil

do

público-alvo,

a

fim

de

mapear

as

capacitações/treinamentos demandados, instrumentos e ferramentas
necessários para acompanhá-los e dificuldades enfrentadas pelos
usuários;


definir a entidade que será responsável pela plataforma que hospedará as
capacitações/treinamentos; e



definir as estratégias mais apropriadas para divulgação do catálogo dos
treinamentos/capacitações.

Vê-se, assim, a importância da Ação 10/2020 da Enccla, que, além de
beneficiar a sociedade com uma melhor preparação de servidores públicos,
observadores públicos, conselheiros de políticas públicas e público em geral,
possibilitará a economia de tempo e dinheiro por parte dos órgãos públicos,
evitando gastos com a elaboração de capacitações/treinamentos já existentes.
Considerando a identidade de objetivos, o IRB passou a participar como
colaborador da Ação 10/2020 da Enccla e ampliou o projeto do Portal dos Cursos
para oferecer, além das capacitações das Escolas de Contas, as capacitações das
Escolas de Governo e de outras instituições convidadas pela ENCCLA, todas de
caráter gratuito e virtual, nas áreas de saúde, educação, obras, contratos e
licitações, prevenção, integridade e transparência, destinadas ao público em
geral, Tribunais de Contas e administração pública.
No curso dos trabalhos da Ação 10/2020 da Enccla, decidiu-se que o IRB iria
sediar os cursos/treinamentos/capacitações catalogados, sendo o Portal IRB
Conhecimento a plataforma oficial para divulgação das ações de capacitação das
Escolas de Contas dos Tribunais de Contas do Brasil e das Escolas de Governos e
Instituições convidadas pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro-ENCCLA. Para obter mais informações sobre a ENCCLA,
acesse o site enccla.camara.leg.br/.
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Foi, então, publicada a Portaria IRB nº 11, de 28/04/20, estabelecendo “regras,
diretrizes e parâmetros para divulgação, no Portal de Cursos do IRB, de ações de
capacitação virtuais e gratuitas destinadas ao público em geral, Tribunais de
Contas e administração pública”, bem como elaborado Termo de Adesão ao
portal. Posteriormente, a Portaria IRB nº 12 alterou a Portaria nº 11.

O Conselho Nacional de Controle Externo (Conaci) e o IRB, representados por
seus respectivos presidentes, estabeleceram um acordo de cooperação técnica
em 2020.
O acordo visa o aprimoramento das atuações por meio de projetos e ações
integradas, que podem contribuir para a prevenção e combate à corrupção, para
a promoção da transparência e da ética pública, para o fomento do controle
social e para o fortalecimento da gestão pública e da integridade pública e
privada, com maior efetividade na proteção dos recursos públicos.
Acesse o acordo completo clicando aqui. O Conaci é um dos colaboradores
da ação 10 da ENCCLA, relacionada ao Portal de Capacitação IRB Conhecimento.

Em junho de 2020, a Universidade Federal de Goiás, em conjunto com o
Instituto Rui Barbosa e Instituto Articule, assinaram o protocolo de diretrizes de
cooperação técnico-científica, voltada à melhoria dos instrumentos de avaliação
da política pública de educação no Estado de Goiás.
A Universidade buscará promover, por meio do Programa de Pós-Graduação
em Direito e Políticas Públicas da UFG (PPGDP-UFG), um suporte logístico e
científico ao GAEPE-Brasil, por meio da estruturação de um projeto de pesquisa
ação voltado ao incremento do saber-fazer científico-prático disponível ao
GAEPE, notadamente quanto à experiência de articulação no Ciclo das Políticas
de Educação. Saiba mais sobre o GAEPE-Brasil aqui. Acesse a Cooperação
Técnico-Científica aqui.
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O Instituto Rui Barbosa celebrou um acordo com o Instituto Articule para
cooperação técnico-científica voltada à melhoria dos instrumentos de avaliação
da política pública de educação.
O Instituto Articule busca promover o diálogo e a articulação para aprimorar
a gestão pública e acelerar a promoção dos direitos sociais. Apartidário, ele
possui a multidisciplinaridade e interinstitucionalidade como uma de suas
características. É composto por profissionais de áreas, como Direito,
Administração, Estatística, Matemática, Engenharia, Economia, que integram
instituições públicas, privadas e do terceiro setor
A cooperação entre os Institutos tem como objetivo a contribuição para a
atuação dos Tribunais de Contas brasileiros na avaliação dos resultados
alcançados pela política pública da educação e a criação de Laboratório de
lnovação para Articulação interinstitucional, com o objetivo de aperfeiçoar a
governança multissetorial e multinível, em especial mediante diálogo, pactuação
e monitoramento entre os atores responsáveis por sua execução e controle.
O Instituto Articule, em conjunto com o Comitê Técnico da Educação do IRB,
coordena o GAEPE. As entidades, em conjunto com o “Todos pela Educação”,
promoveram o webinário “Gestão educacional e controle externo durante a
pandemia” dia 27 de maio de 2020.
O encontro virtual debateu o papel dos órgãos de controle frente às demandas
em educação com a disseminação do novo coronavírus. Entre os participantes,
estão o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, o presidente do Tribunal de Contas
do Rondônia, Paulo Curi e a secretária de Controle Externo da Educação do
Tribunal de Contas da União, Vanessa Lopes de Lima, a presidente executiva do
TPE, Priscila Cruz e a presidente executiva do Instituto Articule, Alessandra Gotti.
Saiba mais sobre aqui.

A fim de viabilizar a organização e realização do VII ENTC – VII Encontro
Nacional dos Tribunais de Contas, foi realizado o termo de cooperação financeira
e assistência mútua entre a Associação dos membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB), Associação Brasileira dos Tribunais
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de Contas dos Municípios (Abracom) e a Associação Nacional dos Ministros e
Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon). Acesse o termo
aqui.

Após o encerramento do Projeto Integrar, foi realizado o novo acordo de
cooperação técnica TCU/Atricon/IRB que visa fortalecer a atuação coordenada do
controle externo brasileiro e contribuir para o aperfeiçoamento do ciclo de
implementação de políticas descentralizadas no País.
A cooperação pretendida consiste em realizar trabalhos conjuntos de
fiscalização

de

políticas

descentralizadas,

compartilhar

e

desenvolver

conjuntamente metodologias, processos de trabalho e tecnologias específicas, e
fomentar a realização de cursos, seminários, simpósios, encontros e outros
eventos voltados à capacitação e ao desenvolvimento profissional em avaliação
e fiscalização de políticas públicas descentralizadas, entre outras ações.
O acordo está disponível aqui, e se encontra atualmente em fase de
adesão, onde os tribunais de contas brasileiros poderão aderir ao Acordo
mediante assinatura do Termo.
Entre os objetivos dessa Rede estão, promover estudos e avaliar a
oportunidade de seleção de fiscalização de políticas descentralizadas, com base
em indicadores que apontem para problemas e fatores críticos associados ao
objeto de análise. Realizar trabalhos conjuntos de fiscalização de políticas
descentralizadas. Compartilhar e desenvolver conjuntamente metodologias,
processos de trabalho e tecnologias específicas que apoiem a avaliação e
fiscalização de políticas públicas descentralizadas.
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Diversas parceiras e acordos de cooperações anteriores tiveram continuidade no
ano de 2020:

O Instituto Rui Barbosa (IRB) assinou, em agosto de 2019, na sede do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília, o Acordo de Cooperação
Técnica (ACT) com o Órgão de classe federal dos contadores (CFC) com o objetivo
de envidar esforços para implementação do padrão internacional às Normas
Brasileiras de Contabilidade e Auditoria.
No ano de 2020, após o devido processo, o CFC aprovou a resolução sobre
as normas de auditoria financeira do setor público e assim, o Instituto Rui Barbosa
passou a adotar as NBC TA como parte da estrutura das NBASP sobre auditoria
financeira. Saiba mais sobre aqui. Acesse o acordo completo aqui.
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Assinado em 2019 pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Pacto Nacional pela
Primeira Infância é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pretende
unir esforços do Sistema de Justiça, de órgãos públicos do Poder Executivo, de
entidades do terceiro setor e da academia para efetivar direitos previstos na
legislação para a população brasileira com menos de 6 anos de idade, a faixa
etária de maior importância para o desenvolvimento infantil. As entidades são
representadas no projeto pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Rio
Grande do Sul (TCE-RS) e presidente do Comitê de Educação do IRB (CTEIRB) e vice-presidente da Atricon, Cezar Miola.
De acordo com o presidente do CTE-IRB, os Tribunais de Contas têm
contribuído para assegurar a oferta de vagas para crianças e jovens com a
fiscalização e o monitoramento da execução das metas do Plano Nacio nal
de Educação, além de acompanhar e orientar as iniciativas dos gestores
públicos na área da educação e da saúde, principalmente, durante a
pandemia de covid-19.
O Relatório de atividades do Pacto Nacional pela Primeira Infância já foi
divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A publicação, que
possui a manifestação das duas entidades, pode ser acessada aqui.
Em 22 de setembro de 2020, reuniram-se representantes do Conselho Nacional
do Ministério Público, da UNICEF e do IRB para traçar as ações do Pacto Nacional
da Primeira Infância. O Pacto Nacional busca formas de cooperação para
intensificar ações de mitigação da evasão escolar. O UNICEF possui um software
que auxilia gestores e controladores públicos a identificarem evasão escolar e,
por meio da parceria, busca-se disponibilizar o software como ferramenta para
auxiliar ações de combate à evasão. A proposta é que o IRB divulgue as ações de
capacitação do Pacto no Portal IRB Conhecimento para que mais servidores,
auditores e controladores sociais possam se capacitar. Acesse o acordo assinado
aqui.
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A Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo
– InfoContas é o meio que os Tribunais de Contas do Brasil dispõem para
viabilizar o intercâmbio de dados, conhecimentos, técnicas e procedimentos
inerentes à atividade de Inteligência de Controle Externo com o objetivo de
proporcionar o aumento da eficiência das ações de controle, em conformidade
com o previsto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.
A InfoContas, portanto, constitui um espaço colegiado e permanente no
âmbito dos Tribunais de Contas brasileiros formado pelo conjunto harmônico e
integrado das Unidades de Informações Estratégicas, que são unidades
organizacionais instituídas e implantadas em cada Tribunal partícipe da Rede,
com vistas a viabilizar a cooperação técnica e o intercâmbio de dados e
conhecimentos, no interesse das atividades de Inteligência de Controle Externo.
Acesse o acordo aqui e saiba mais sobre o Infocontas aqui.

A cooperação Técnica entre o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) avançou no ano de 2020, principalmente
relacionado à capacitação dos Tribunais de Contas na utilização dos
procedimentos de obras públicas. Atualmente, o IBRAOP é uma das entidades
que aderiu ao Portal IRB Conhecimento e disponibiliza suas capacitações para
divulgação na plataforma.
O IBRAOP foi apoiador do primeiro evento online do IRB, o “PPP Controle
Externo” realizado no dia 23/04/2020 com o tema “Como os órgãos de controle
externo devem atuar neste momento de crise?”, que contou com a participação
do diretor técnico do IBRAOP Pedro Jorge de Oliveira na mesa do evento.
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Além disso, as Orientações Técnicas do IBRAOP constam nas orientações
oficiais sobre fiscalizações no período de pandemia, realizadas pela comissão
técnica do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (Saiba mais
aqui: https://irbcontas.org.br/parecer-tecnico-das-comissoes-cnptc/).
O seminário técnico de celebração dos 20 anos de IBRAOP, realizado nos dias
23 a 27 de novembro de 2020, contou com a presença do Instituto Rui Barbosa,
representado pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins
(TCE-TO) e Primeiro Secretário do IRB, Severiano José Costandrade de Aguiar.

Acesse o acordo aqui e saiba mais sobre o evento aqui.

O protocolo de intenções assinado em 2019 entre o IRB e a ENAP tinha como
objeto a “Oferta de catálogo unificado de cursos à distância para capacitação e
aperfeiçoamento de servidores públicos”. O IRB aderiu como Instituição
conteudista, responsável pela produção de conteúdo de um curso, representando
os tribunais de contas brasileiros e suas respectivas escolas de contas.
A parceria com o ENAP foi importante ao desenvolvimento do Portal IRB
Conhecimento, resultado da ação 10 da ENCCLA. No processo de categorização
padrão dos cursos, as escolas de contas e entidades participantes elegeram as
categorias já utilizadas pela Escola Virtual de Governo-EVG da ENAP, já que a EVG
é a plataforma padrão de agregação de cursos em EAD das Escolas de Contas.
(Acesse o Termo de Parceria da EVG aqui.)

77

O Termo de Cooperação Técnica n. 10/2019 ,assinado em 2019, entre o IRB e
a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) parceira da
London School of Economics-LSE no Brasil no MBA em Parcerias Público-Privadas
e Concessões, visa à realização de atividades de colaboração para o
desenvolvimento do curso MBA em parceiras Público-Privadas e Concessões.
No final de 2019, estas entidades entabularam o termo de cooperação para
garantir desconto aos servidores e membros dos TCs no curso MBA em PPP e
Concessões, para ser disponibilizado um minicurso de Introdução às Parcerias
Público-Privadas para servidores e membros dos TCs (limite de 250 usuários por
mês), para disponibilizar um minicurso sobre PPPs na videoteca do IRB e para
disponibilização de palestras presenciais sobre o tema.
A cooperação resultou, em 2020, na série de eventos remotos “PPP WAR
ROOM – Controle Externo” (saiba mais aqui), que abordaram diversos aspectos
do impacto que a COVID-19 ocasionará nos contratos de PPPs e Concessões.
Além disso, as entidades envolvidas no acordo de cooperação também
contribuíram para a melhoria dos critérios do Marco de Medição de Desempenho
dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade
dos Tribunais de Contas – QATC.

O Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Rui Barbosa e o Tribunal
de Contas da União (TCU), assinado em 2019, tem como objetivo promover o
intercâmbio de informações e a cooperação técnico-científica para a capacitação
de recursos humanos.
No âmbito do acordo, foram destinadas em 2020 10 (dez) vagas do curso
de pós graduação lato sensu, promovida e certificada pelo ISC, “Especialização
em Controle de Políticas Públicas”, a serem distribuídas aos servidores dos
Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, divididas em 2 vagas por região do
país.
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Resultado Preliminar do Edital ISC nº 19



Resultado Final do Edital ISC nº 19

Além disso, o acordo também contemplou o curso “Auditorias de Obras
Públicas” do ISC, realizado entre os dias 14 de setembro e 1º de dezembro. Pelo
edital, um total de 5 vagas foram destinadas a membros dos tribunais de contas,
uma para cada região do país. Os servidores escolhidos foram aqueles que
poderiam ser multiplicadores do curso em âmbito nacional. O propósito é que o
curso auxilie em capacitações sobre o tema em 2021, ministrados pelos
servidores que fizeram o curso e poderão repassar o conhecimento adquirido
adaptando para a realidade regional.
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O Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas da
União, o Instituto Rui Barbosa e a Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil, tinha como objetivo a realização do estudo relativo ao
Aperfeiçoamento de Políticas e Programas Públicos Descentralizados: Auditorias
baseadas em Resultados, com apoio da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico. A cooperação resultou no Projeto Integrar, que
teve o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) como
articulador e facilitador entre o TCU e os Tribunais de Contas dos Estados e dos
Municípios. Saiba mais sobre o Projeto aqui.

O Acordo estabelecido em 2016 entre a Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) com o
Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), resultou, entre outros, no software TC educa para o acompanhamento
das metas do Plano Nacional de Educação (PNE).
No ano de 2020, todo o sistema passou a ser hospedado pelo site do IRB.
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O software TC educa, que permite consultar a oferta de vagas para
estudantes da educação infantil (0 a 3 anos), ensino fundamental (6 a 14 anos) e
do ensino médio (15 a 17 anos), foi atualizado em 2020. As informações estão
disponíveis no endereço www.tceduca.irbcontas.org.br.
É possível analisar dados nacionais, estaduais e municipais até 2019 em
formato aberto, além de acompanhar a projeção em relação ao cumprimento de
metas do Plano Nacional de Educação (PNE). A plataforma foi desenvolvida pelo
Tribunal de Contas de Minas Gerais, contando ainda com o apoio de outras
Cortes (Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), sob a
coordenação do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB).
De acordo com o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, os usuários do
software podem acompanhar a situação da oferta de vagas em suas localidades
e verificar se há risco de descumprimento quanto às respectivas metas, baseando
a projeção de acordo com a oferta de cada ente nos últimos anos.
O PNE contempla 20 metas e 254 estratégias que dizem respeito à garantia
do direito à educação básica com qualidade, à universalização do ensino
obrigatório, à atenção à diversidade, à valorização dos profissionais da educação
e à ampliação do acesso ao ensino superior público. O TC educa apresenta
informações sobre as Metas 1, 2 e 3 do PNE. Elas foram selecionadas por serem
consideradas as mais críticas dentro da educação básica, seja por estarem aquém
quanto ao atendimento, seja por já terem prazos de cumprimento ultrapassados.
Os resultados extraídos das bases de dados pelo software podem subsidiar
as ações de fiscalização dos órgãos de controle. Saiba mais aqui e acesse o
acordo aqui.
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No âmbito do Convênio de Cooperação Geral estabelecido entre o Serviço
Brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE) e o Instituto Rui
Barbosa, a ação “Guia do Candidato Empreendedor da Sebrae teve o IRB e a
Atricon como apoiadores. Acesse o convênio aqui.

Acesse o documento clicando na imagem.

Na fala do Presidente do IRB, Cons. Ivan Bonilha:
“O empreendedorismo tem uma carga de positividade muito grande. São
instituições como o SEBRAE que vão induzir, coordenar e estimular a criatividade
de superação sócio-econômica de nosso país. Quando esta condição atravessa por
dificuldades, o Estado é o primeiro fomentador. Nada se faz sem convictos
investimentos públicos. E, nada mais correto do que se fazer com o apoio de
entidades fomentadoras, como o SEBRAE, e com o apoio do Controle Externo. Fazer
o planejamento e coordenação são fundamentais. Os Tribunais de Contas estão
para servir a este propósito de bem orientar e coordenar bons critérios de
governança. Ao ver o SEBRAE lançar o Guia mostra a contemporaneidade da ação
do SEBRAE que, mesmo num momento de difícil lançamento, se predispõem a
identificar oportunidades. E a isto se impõem ao Controle Externo estarmos juntos
a apoiar a nova etapa e ao desafio.”
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O Instituto Rui Barbosa, desde o final de 2018, tem se debruçado no estudo
sobre a Governança no âmbito das Cortes, estipulando dentro suas metas, –
fixadas em seu planejamento estratégico – ações para a implementação de
programas de integridade e compliance nos Tribunais de Contas do Brasil.
Dentro da atuação, estão as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor
Público (NBASP), desenvolvidas com base nas Normas Internacionais de
Auditoria, publicadas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores – INTOSAI, que trazem mais legitimidade às Cortes de Contas no que
diz respeito ao aperfeiçoamento das atividades de controle na área de
governança.
O Instituto Rui Barbosa também está presente na “Rede Governança
Brasil”, coordenada pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto
Nardes, que objetiva “disseminar a governança pública em todos os órgãos de
controle externo, dar assistência e auxiliar tais organismos na construção,
acompanhamento e execução de boas práticas, atuando em conjunto e
colaboração, em âmbito nacional, com seus parceiros, vislumbrando a melhoria
nas entregas dos serviços públicos”.

Em 2020, a Rede promoveu diversos webinários com foco nas regiões do
país, com vistas a implantar a governança em todas as áreas, tanto na
administrativa como nas vitais para a sociedade como educação, saúde,
infraestrutura e segurança.
Em seus trabalhos, membros da rede também buscam apoiar a rede das
escolas de contas do Instituto Rui Barbosa (IRB), no sentido de fortalecer a
integração entre elas e o Tribunal de Contas/TO, Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e o Conselho Nacional de Presidentes
dos Tribunais de Contas (CNPTC).
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Em outubro de 2020, a Rede Governança Brasil lançou seu Comitê de
Controle Externo, durante evento virtual, com a participação da Atricon,
representada na ocasião pelo Vice-Presidente de Defesa de Direitos e
Prerrogativas e Assuntos Corporativos, conselheiro Cezar Miola (TCE-RS).
Durante o encontro virtual, o conselheiro Cezar Miola destacou que os
Tribunais de Contas podem desenvolver ações de sensibilização junto aos seus
públicos internos e externos para que a governança faça parte da cultura
organizacional das instituições e dos jurisdicionados. “No âmbito do sistema,
todos as experiências acumuladas ao longo desse período pelas entidades que
congregam os Tribunais, como a Atricon, o IRB e o CNPTC, podem ser adotadas
nos próximos projetos ligados ao tema”, disse.
O Comitê de Controle Externo da Rede Governança Brasil será coordenado
pelo conselheiro Severiano Costandrade, presidente do TCE-TO. “Depois da
aprovação do projeto de trabalho, com entregas a serem feitas no âmbito dos
Tribunais de Contas, nós precisamos internalizar o tema governança dentro das
Cortes para poder cobrar dos gestores públicos que façam o mesmo”, destacou.
O ministro Augusto Nardes ressaltou a importância do trabalho e a
qualidade do grupo que vai colocar em prática essas ações de governança.
“Tenho certeza que vocês realizarão um ótimo trabalho e conto com a ajuda e o
ânimo de todos para levar a governança cada vez mais longe e com um nível de
excelência”, pontuou.
Participaram além do conselheiro Cezar Miola; Edilberto Pontes (TCE-CE);
Milene Cunha (TCE-PA); Glinton José Bezerra de Carvalho Ferreira (TCE-CE); Cesar
Colares (TCM-PA); Sérgio Roberto Bacury de Lira (TCM-PA); Meriam de Fátima da
Costa Dias (TCE-PA); Rafael Sousa Fonseca (TCE-SE); Diretora-geral de Controle
Interno do TCE-TO, Dagmar Gemelli; Larissa Simeão; e Eduardo Dionizio.
Composição – O Comitê de Controle Externo da Rede Governança Brasil é
integra-do pelos seguintes membros: Fábio Nogueira (presidente da Atricon);
Joaquim Alves de Castro Neto (TCE-GO e presidente do CNPTC); José Raymundo
Bastos de Aguiar (TCE-BA); Pedro Henrique Figueiredo (TCE-RS); Fernando Cesar
Malafaia (TCE-TO); Edilberto Carlos Pontes (TCE-CE); Edilson Souza Silva (TCE-RO);
Eduardo dos Santos Dionizio (TCE-MS); Rafael Souza Fonseca (TCE-SE); Licurgo
Mourão (TCE-MG); Marconi Braga (TCE-MG); Simone Adami (TCE-MG); Júlio
Edstron (TCE-TO); Waldir Neves Barbosa (TCE-MS); ministro Augusto Nardes
(TCU); Maurício de Albuquerque Wanderley (Secretário-Geral do TCU); e Simone
Adami (TCE-MG).
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As relações institucionais do Instituto Rui Barbosa com outras entidades
do Controle Externo - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon), Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos.
Tribunais de Contas (Audicon), Associação Nacional dos Auditores de Controle
Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC), Associação Brasileira de
Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), Associação Nacional do
Ministério Público de Contas (AMPCON) e Conselho Nacional de Presidentes dos
Tribunais de Contas (CNPTC) – já bastante consolidadas, tornaram-se ainda mais
próximas no contexto da pandemia do novo coronavírus.
No início do ano, os conselheiros Ivan Bonilha (TCE-PR), Fábio Nogueira
(TCE-PB) e Joaquim Alves de Castro Neto (TCM-GO) tomaram posse como
presidentes do Instituto Rui Barbosa (IRB), Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e Conselho Nacional de Presidentes dos
Tribunais de Contas (CNPTC), respectivamente.

A solenidade aconteceu dia 06 de fevereiro em Brasília (DF), e contou com a presença de autoridades,
incluindo a do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Durante as falas, tanto do presidente do IRB, Atricon, CNPTC quanto do
conselheiro Thiers Montebello, presidente da Abracom, a união foi um dos
pontos de destaque. De forma unânime, os presidentes acreditam que as
entidades, juntas, contribuem para o fortalecimento e a qualificação técnica dos
Tribunais de Contas, fomentando a participação de todos – servidores,
conselheiros e população – na boa governança dos recursos públicos (Saiba mais
sobre a posse aqui).
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A união entre as entidades também está no cerne dos Fóruns Nacionais de
Auditoria, promovidos pelo IRB. Durante o I FNA do ano, que aconteceu no modo
presencial nos dias 04 e 05 de março de 2020, o presidente do Conselho Nacional
do Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e conselheiro do TCMGO,
Joaquim Alves de Castro, ressaltou que “a união entre as entidades do sistema
tribunais de contas encontra na capacitação e nos eventos promovidos pelo IRB
a melhor compreensão da gestão pública, com ferramentas de governança que
permitem segurança na atuação dos auditores”.
O advento da pandemia do novo coronavírus, que instaurou uma situação
de crise e emergência econômica, social e de saúde pública, novos desafios foram
postos ao Sistema Tribunal de Contas, principalmente relacionados ao clima de
incerteza no âmbito de atuação dos gestores e das Cortes de Contas.
Desde que o período de quarentena foi anunciado, o Conselho Nacional
dos Presidentes dos Tribunais de Contas, com apoio das demais entidades
representativas de Controle Externo (IRB, ATRICON, AUDICON, ABRACOM, ANTC,
AMPCOM), passou a se reunir por vídeo conferência para que os Tribunais
pudessem trocar experiências e ações de enfrentamento ao COVID-19, seja em
relação à medidas administrativas, medidas processuais ou medidas de
fiscalização.
As ações tiveram início nas discussões da II Reunião Ordinária que o
Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPC) realizou em
24.3.20, por meio de videoconferência, que contou com a presença de todos os
presidentes dos Tribunais de com as entidades representativas (ATRICON,
ABRACOM e IRB) para deliberar alguns temas importantes e relevantes para o
combate ao coronavírus (Saiba mais aqui).
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De modo geral, as ações ressaltam o papel Colaborativo e Orientador dos
Tribunais de Contas, que além se colocarem à disposição dos jurisdicionados e
demais poderes, devem preocupar-se com a prevenção de excessos na
administração que podem ocorrer em períodos de crise.


Resolução Conjunta da ATRICON/ABRACOM/AUDICON/CNPTC/IRB nº 1

A Resolução Conjunta da ATRICON / ABRACOM/AUDICON / CNPTC / IRB
nº 1, de 27 de março de 2020, reúne medidas que expressam a preocupação
dessas entidades com a priorização de atuações, voltadas para o combate à
Covid- 19. Dispõe sobre diretrizes e recomendações quanto às mudanças que
possam ser adotadas pelos TC’s, de modo uniforme e colaborativo com os demais
poderes, para minimizar os efeitos interno e externos decorrentes da pandemia
que abala o mundo. O documento alicerça-se nas recomendações dos órgãos de
saúde. Saiba mais aqui.


Nota Pública Conjunta ATRICON/ABRACOM/AUDICON/CNPTC/IRB nº 1

Para comunicar aos jurisdicionados, demais poderes e

à sociedade, a

respeito das medidas adotadas para a atuação das entidades nacionais
representativas do sistema tribunais de contas, em conjunto com os presidentes
e demais membros dos Tribunais, no intuito de colaborar no enfrentamento dos
efeitos

internos

e

externos

decorrentes

do

coronavírus

(COVID-19),
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especialmente da a Resolução Conjunta da ATRICON/ABRACOM/AUDICON/
CNPTC/IRB nº 1 , de 27 de março de 2020 foi elaborada uma nota pública que
ser amplamente divulgada. Acesse a nota aqui.


Divulgação de Manuais de Orientações aos Gestores Públicos

A Pandemia trouxe um cenário atípico na
gestão pública e que não poderia ser
previsto pelas ferramentas de planejamento
orçamentário e financeira ordinariamente
utilizados.
Neste contexto, vários Tribunais de
Contas

passaram

a

editar

manuais

orientativos e promover cursos online para
gestores públicos e jurisdicionados, com
base na legislação vigente.
O IRB, com o intuito de divulgar e facilitar o acesso à informação, elaborou a
matéria que compilava os principais documentos. Saiba mais aqui.


3ª Reunião do CNPTC/2020 – Coronavírus e Crise Fiscal

Em 14 de abril de 2020, as entidades do Controle Externo e o Instituto Rui
Barbosa se reuniram para articular atuação conjunta na defesa das prerrogativas
dos TCs na votação do Plano Mansueto (PLP149/19). Após o destaque para o
Grupo de trabalho que coordenou a elaboração da Nota Técnica e sua
apresentação aos parlamentares, os debates se centraram na preocupação com
a situação financeiras dos entes federados e a demora da União em auxiliar
financeiramente os Estados e Municípios.
Na 3ª Reunião do CNPTC e entidades também foi aprovada a criação de
comissões técnicas para emitir parecer com orientações aos Tribunais de Contas
para fiscalização no período de pandemia. Saiba mais aqui.
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Reunião Extraordinária Atricon

A 2ª reunião da entidade em 2020 contou com a presença de toda a diretoria
do órgão, além do Presidente do CNPTC, Conselheiro Joaquim Alves de Castro
(TCMGO), do Presidente do IRB, Conselheiro Ivan Bonilha (TCEPR), de
representantes do TCU, da ABRACOM, da AUDICON, da AMPCOM e de vários
outros convidados.

Dentre outras pautas, foi discutida a Nota Técnica Conjunta 2020
ATRICON/AUDICON/AMPCON/ANTC/ABRACOM/CNPTC/CNPGC/IRB, que foi a
que tratou das mudanças propostas pelo Projeto de Lei Complementar nº
149/2019. Saiba mais aqui.


Participação nas Comissões especiais de apoio aos Tribunais de Contas

Em abril de 2020, representantes do Instituto Rui Barbosa (IRB) foram
designados para integrar três comissões especiais criadas para elaborar estudos
e emitir pareceres técnicos de orientação e de uniformização do posicionamento
dos Tribunais de Contas (TCs) do
país durante a pandemia do
coronavírus. As portarias com as
designações dos colegiados foram
emitidas no dia 17 de abril pelo
Conselho Nacional de Presidentes
de Tribunais de Contas (CNPTC).
Saiba mais sobre os representantes escolhidos aqui.
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O objetivo do CNPTC para formar as Comissões foi proporcionar uma
contribuição ao sistema de Tribunais de Contas considerando a atipicidade do
momento. As comissões foram compostas por membros de cada entidade
representativa.
Os coordenadores das comissões apresentaram seus pareceres durante a
4ª reunião Ordinária e conjunta do CNPTC (Saiba mais aqui). Posteriormente, os
pareceres foram oficializados na publicação “Contribuição ao sistema tribunais
de contas em tempos de coronavírus”:

Acesse a publicação clicando na imagem.
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Portaria n° 11

Na 5ª reunião ordinária do CNPTC (22/06/2020), com a participação do IRB, a
Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas – ATRICON, a
Associação Nacional dos Tribunais de Contas dos Municípios – ABRACOM, e
outras importantes entidades, foi apresentada a Proposta de Resolução conjunta
sobre diretrizes e recomendações quanto ao tratamento do resultado do
cruzamento de dados de possíveis irregularidades relacionadas à concessão do
Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal (Lei nº 13.982/20) aos
servidores públicos estaduais e municipais. Saiba mais aqui.


SINAQUE – ações de combate à COVID-19

O Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos (Sinaque) é uma ferramenta
padrão disponibilizada ao Sistema Tribunais de Contas para levantamento de
dados, que tem como metodologia a aplicação de questionários eletrônicos
temáticos aos jurisdicionados das Cortes de Contas brasileiras.
O objetivo é a consolidação, construção e disponibilização de base nacional
de dados das ações dos gestores públicos do país. A iniciativa tem como meta a
constante difusão da base de dados como fonte de pesquisa para auxiliar os
Tribunais de Contas. A ferramenta eletrônica foi desenvolvida pelo Tribunal de
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Contas dos Municípios do Estado de Goiás e disponibilizada às demais Cortes por
meio do CNPTC.

“A ideia da organização do Sistema é que os próximos temas possam ser
uma ramificação do primeiro assunto do Sinaque, a Covid-19, de forma mais
aprofundada, sendo levantados dados das consequências da pandemia, como o
retorno às aulas presenciais, dentre outros”, informou o superintendente de Gestão
Técnica do TCM-GO, Horácio de Moura Septimio.
A pandemia radicalmente mudou as necessidades sociais existentes, uma
vez que o avanço no contágio, rapidamente se transforma em uma crise na saúde.
Sem um tratamento ou vacina comprovadamente eficazes, a única resposta
possível está no distanciamento social, que por sua vez instaura uma Crise
Econômica e de Assistência Social.
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O que o gestor municipal pode fazer a partir desse cenário? O questionário
se propõe em verificar como os gestores municipais atuam perante esse cenário,
e que ações estão sendo tomadas para mitigar a crise.
O questionário pergunta sobre quais ações o gestor está tomando,
pretende tomar ou não pretende tomar para atender as novas necessidades e
objetivos das políticas públicas de enfrentamento à pandemia. A descrição das
ações permitirá avaliar parcialmente a realocação do orçamento e de recursos
físicos e humanos. A curto prazo, espera-se que a implementação das ações
inquiridas no questionário ajude o município a enfrentar a crise sanitária, social e
econômica decorrentes da pandemia de COVID-19, o que será avaliado no
monitoramento. Saiba mais aqui.


Apoio à Nota Pública Atricon

No dia 13 de julho de 2020, a Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil – Atricon publicou uma Nota Pública, a propósito de
manifestações que vêm sendo trazidas a público, para discordar das recentes
alterações no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina; além de graves ilações noticiadas em meios de comunicação acerca da
decisão da Corte; e reafirmando o imperativo do Controle Externo idôneo e
efetivo.
A Nota Pública teve o apoio da Abracom, IRB e CNPTC. Acesse aqui.
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Apoio à pesquisa do CNPTC sobre as etapas dos processos de Contas de
Governo e Contas de Gestão

Além dos trabalhos para buscar harmonizar o conteúdo das contas de
governo, o CNPTC levantou a situação dos procedimentos adotados pelos
Tribunais na tramitação dos processos de contas.
A fim de investigar a realidade do sistema dos Tribunais de Contas, o CNPTC
realizou um questionário, que contou com a participação de todos os Tribunais
de Contas, que trata do fluxo adotado pelos TCs nas principais etapas dos
processos de Contas de Governo e de Gestão dos Prefeitos Municipais.
Os resultados da pesquisa foram apresentados inicialmente na 7ª Reunião
Ordinária de 2020 do CNPTC, que aconteceu no dia 08 de setembro de 2020.
Participaram 21 presidentes de tribunais de contas e os presidentes do IRB, Ivan
Bonilha, da Atricon, Fábio Nogueira e o ex-presidente conselheiro Edilson de
Sousa (TCE-RO).
O projeto visa uniformizar procedimentos do Processo de Contas, sendo a
primeira ação a construção de uma proposta de modelo harmônico de
fluxograma, com melhorias dos procedimentos, relativos à análise das contas de
governo e das contas de gestão e que possa ser adotada por todos os tribunais,
respeitando as peculiaridades internas.
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IRB e Atricon propõem instituir o Direito Financeiro como matéria
obrigatória

No início de outubro, o Presidente do Instituto Rui Barbosa Ivan Bonilha e o
Presidente da Atricon Fábio Túlio encaminharam ao Ministro de Estado da
Educação, Milton Ribeiro, ofício que propõe alteração na Resolução CNE/CES nº
5, de 17 de dezembro de 2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Direito.
A pretensão é tornar obrigatória a disciplina de Direito Financeiro nos cursos
de graduação em direito, deixando de ser facultativo pelas instituições de ensino
superior, que deverão inseri-lo obrigatoriamente na grade curricular. Saiba mais
aqui.


IRB auxilia na divulgação da cartilha do CNPTC sobre a fixação de subsídios
de agentes políticos e a LC 173/2020

A Lei Complementar nº 173/2020, de enfrentamento da pandemia de covid19, modificou alguns mecanismos da conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal,
ampliando o leque de controles a serem adotados.
O advento da LC veio acompanhado por diversos questionamentos a respeito
de sua interpretação e aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas. Algumas das
dúvidas relevantes dizem respeito ao subsídio dos agentes políticos,
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especialmente em ano eleitoral para prefeitos e vereadores, com fim de mandato
e legislatura.
Reforçando seu caráter orientativo, o CNPTC elaborou a Cartilha afim de sanar
os principais questionamentos, fornecendo orientação aos jurisdicionados de
todos os Tribunais de contas que
controlam os gestores municipais.
O Instituto Rui Barbosa, com o
mesmo caráter orientador, promoveu em
agosto, em conjunto com o TCE-RS, o
evento nacional Ciclo de debates sobre a
Lei Complementar 173.



Reunião do CNPTC e Assembleia do IRB reforçam atuação conjunta das
instituições

No dia 15 de outubro de 2020, o CNPTC realizou sua 8ª Reunião Extraordinária
do ano, na mesma ocasião que o IRB realizou sua Assembleia Geral.
A videoconferência teve mais de 60 participantes, entre presidentes de TCs,
presidentes da Atricon (Fábio Nogueira / TCE-PB) e do IRB (Ivan Bonilha / TCEPR),

conselheiros

convidados,

representante da AMPCON (Associação
Nacional do Ministério Público de Contas)
e assessores. Em pauta, ações, resultados e
deliberações a serem tomadas pelas
instituições.
A reunião também celebrou o 47º aniversário do IRB, que foi homenageado
por um vídeo produzido pela Ascom do CNPTC/TCMGO:
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Saiba mais sobre a reunião conjunta aqui.



FUNDEB: CNPTC envia aos senadores Nota Pública de apoio à Nota
Técnica do IRB

Em apoio à Nota Técnica CTE-IRB nº 08/2020, sobre o Projeto de Lei nº
4732/2020, votado pela Câmara dos Deputados em 10/12/2020, o CNPTC envia
a Nota Pública nº 006/2020 ao Senado.
Por meio da Nota Técnica CTE-IRB n° 08/2020, o Comitê de Educação do IRB
manifesta seu posicionamento, colocando-se em sintonia com os dispositivos
constitucionais,

sobretudo

aqueles

recentemente

aprovados

quase

à

unanimidade, pelo próprio Congresso, na citada EC 108. Além disso, dialoga com
os dois grandes diplomas legais aplicáveis: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
e o Plano Nacional de Educação. Saiba mais aqui.
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Como entidade representativa do Controle Externo Brasileiro, o trabalho
de relações institucionais entre o IRB e demais entidades nacionais e
internacionais é de suma importância para a divulgação das ações do Instituto,
para o fortalecimento das relações institucionais, para apoiar ações de
capacitação de servidores, para se entabular novos acordos necessários às
finalidades estatutárias do IRB, para buscar a integração das entidades, dentre
outros.
O trabalho de representação do IRB, em 2020 coube a vários membros da
Diretoria do Instituto: Presidência, Vice-Presidências, Comitês e membros da
Diretoria, além de membros da equipe técnica. Durante todo o ano,
representantes do IRB participaram de reuniões das entidades parceiras visando
promover o trabalho em conjunto.
Confira outras representações do IRB:

A necessidade de isolamento social imposta pela pandemia de coronavírus
instaura também grandes desafios na manutenção de atividades de ensino e
capacitação. O ensino à distância, além de exigir professores e estudantes
empenhados na superação das adversidades, requer as ferramentas tecnológicas
adequadas.
Em

razão

dos

desafios

postos

pela

necessidade de distanciamento social importa pela
pandemia, o IRB realizou a doação de 96 tablets com
o intuito de auxiliar na manutenção das atividades
de ensino e aprendizado à distância. Duas entidades
foram

beneficiadas:

o

colegiado

de

Contabilidade Universidade do Estado da Bahia e
o PROVOPAR –

Programa

do

Voluntariado

Paranaense.
Os itens tecnológicos foram entregues pelo Administrativo Emílio Tamaki,
que representou o Presidente do IRB, Ivan Lélis Bonilha.
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Os

tablets

em

questão

foram

materiais

excedentes

do Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC). Com preocupação
com a Sustentabilidade e comprometimento com as metas de desenvolvimento
sustentável, a organização do congresso forneceu material digital para os
Congressistas, a fim de reduzir resíduos. A Diretoria aprovou a doação dos
materiais excedentes para que fossem utilizados pelas entidades citadas, que
tiveram que adequar suas atividades nesse período de quarentena. Saiba mais
sobre aqui.

Em julho de 2020, o Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos passou a
integrar o corpo diretivo eleito da Rede Internacional de Avaliação de Políticas
Públicas. É a primeira vez que um Conselheiro do Brasil integra a Diretoria da
entidade, na certeza de que será mais um espaço a serviço do Controle Externo.

O Vice Presidente de Relações Institucionais do IRB faz parte da comissão
que Preside Antonio Igea. A presidência tem duração de 2 anos, sendo possível a
reeleição. Confira a matéria completa do “El Diario de la Evaluación” aqui.
A rede de avaliação de políticas públicas tem caráter multidisciplinar e
internacional. Foi criada em 2013 por iniciativa de alunos do Mestrado
“Iberoamericano en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad
Internacional de Andalucía” e atualmente está aberta a participação de todos os
avaliadores que acompanhem seus princípios e interesses. Saiba mais sobre a
Rede aqui.
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A Perspectiva de Desenvolvimento Institucional teve uma mudança
significativa no planejamento Institucional do Instituto Rui Barbosa feito em 2020.
Com o cumprimento de todas as metas relacionados ao desenvolvimento
institucional do IRB e às relações institucionais, que visavam fortalecer o IRB
internamente, através da normatização do funcionamento dos órgãos e
ampliação da autonomia operacional e financeira, foi acordado no novo
planejamento institucional que, como uma associação dos Tribunais de Contas, o
papel integrador do IRB aparece quando apoia e auxilia as reuniões dos Comitês
Técnicos e redes colaborativas que buscam promover o desenvolvimento
institucional dos Tribunais de Contas.
Assim, verificou-se que o foco da perspectiva de Desenvolvimento
Institucional deve ser mais em relação às Cortes de Contas do país do que o
desenvolvimento interno do Instituto.
Embora repleto de adversidades, o ano de 2020 também foi marcado por
grandes eventos e encontros do Controle Externo, que celebraram a união e
trabalho conjunto do Sistema Tribunal de Contas do país. Os Tribunais de Contas,
suas respectivas escolas e entidades do Controle Externo foram um exemplo de
adaptabilidade na superação dos obstáculos do distanciamento social,
promovendo grandes eventos online que abordaram temas atuais e relevantes.
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Em 2020, os Comitês Técnicos do IRB, juntamente com seus membros e
presidentes, deram continuidade nos trabalhos e avançaram em seus objetivos.
Além de grandes encontros técnicos promovidos que resultaram em CartasCompromisso, os comitês contribuíram ao Marco de Medição de Desempenho
dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade
dos Tribunais de Contas – QATC.
O MMdTC é um dos produtos desenvolvidos pela ATRICON de grande
impacto nos Tribunais de Contas. Neste ano de 2020, foi instituída a Comissão de
Coordenação Geral do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de
Contas do Brasil, pela Portaria 2.20-ATRICON.
Considerando a parceria e integração das entidades de Controle Externo, o
IRB mobilizou seus Comitês Técnicos e Faculdades parceiras para compilar
sugestões e contribuições ao MMdTC.

O Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social, presidido pelo
Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales (TCE-RN), tem como objetivo
principal estudar e pesquisar os métodos e procedimentos de controles, externo
e interno, para promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades
de controle nas áreas das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social,
referenciando as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público-NBASP e os
Indicadores de acompanhamento de políticas públicas (IEGM, IEGE).
O Relatório completo de Atividades do Comitê está disponível clicando na
imagem:
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O Evento Nacional “Ouvidoria Day” é uma iniciativa do Comitê das
Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social, juntamente com os TCs, que visa
estimular controle social e transparência.
A ideia surgiu durante reunião ordinária do Comitê
Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do
Instituto Rui Barbosa (IRB), em meio à programação do
Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado
em Foz do Iguaçu-PR, em novembro de 2019.
Inicialmente programado para acontecer no dia 16 de março de 2020, o
evento presencial foi suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus.
Remarcado e com mudança de formato, o Ouvidoria day (TCE-AM) aconteceu
remotamente no dia 09 de julho de 2020 e teve como tema "Ouvidoria Proativa
e Interativa em tempos de pandemia".

Nos dias 9 e 10 de novembro aconteceu o Encontro Nacional de
Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil (ENCO 2020), que
reuniu virtualmente membros e técnicos dos Tribunais de Contas com o objetivo
de compartilhar conhecimentos consolidados na busca do aprimoramento e
fortalecimento das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil.
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O evento foi promovido pelo Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias
e Controle Social do IRB, numa parceria com a Atricon e CNPTC, com apoio do
Tribunal de Contas da União, e coordenado pelo Conselheiro Antônio Gilberto de
Oliveira Jales do TCE/RN e Presidente do Comitê do IRB.
Confira o resumo do evento abaixo:

O Encontro resultou em duas Cartas-Compromisso. Confira abaixo:
Carta Compromisso das Ouvidorias dos TCs 2020
Carta Compromisso das Corregedorias 2020
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Atualizada durante o ano pelo Grupo de Trabalho, a Cartilha das
Corregedorias foi oficialmente lançada durante o ENCO 2020.
Com um texto fluido e muito bem referenciado, o material apresenta as
boas práticas para o desenvolvimento da atividade de correição e um amplo
corpo normativo, sempre no sentido de proporcionar um salto de qualidade no
desempenho de tão importante missão.

Acesse a publicação clicando na imagem.

O IRB, por meio do Comitê das Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social,
participou das reuniões de 2020 do Programa de Fortalecimento de
Corregedorias – PROCOR, da CGU.
O PROCOR tem objetivo auxiliar e apoiar os órgãos
e as entidades da União, Estados, DF e Municípios na
execução de suas atividades correcionais. O Programa
oferece cursos e treinamentos sobre corregedorias,
material técnico e orientativo. Ao aderir ao PROCOR, as
entidades são incluídas na Rede das Corregedorias.
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O Comitê das Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social do IRB fomenta
a participação de todos os Tribunais de Contas no PROCOR. Veja aqui o
ofício enviado aos TCs estimulando a adesão e participação na Rede das
Corregedorias.

O Comitê de Aperfeiçoamento Profissional, que tem à frente dos trabalhos a
Conselheira do TCE-TO, Dóris Coutinho, é o comitê responsável pela coordenação
da

Rede

das

Escolas

de

Contas

–

REDUCONTAS.

Como destaque dos trabalhos desenvolvidos após várias reuniões, houve o
estabelecimento das seguintes ações:


Acompanhamento do banco de talentos e do portal IRB Conhecimento



Auxílio na Rede Nacional de Compras Públicas com indicação de
professores de licitação para participar da Rede;



Acompanhar o Termo de Adesão à Escola Virtual de Governo, e



A elaboração de uma trilha de formação do auditor de controle externo.



Organização dos encontros nacionais anuais dos técnicos de educação
profissional das escolas de contas



Contribuição para a melhoria dos critérios do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no âmbito do Projeto
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC.

Saiba mais sobre o trabalho da Reducontas clicando aqui.
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XI EDUCONTAS
Nos dias 26 e 27 de outubro de 2020 aconteceu o XI Encontro Nacional
dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de Contas (EDUCONTAS), um
evento IRB em parceria com o TCE-GO e TCE-SP.

As palestras do evento abordaram abordar a maneira como entidades
internacionais, como a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), e nacionais, como a Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP) se adaptaram às necessidades de mudança na forma de
capacitação. O encontro também contou com mesas redondas e troca de
experiências entre os órgãos de controle do país sobre planejamento, projetos
político pedagógicos e experiências de adaptação no contexto da escola remota
emergencial. Confira a íntegra do evento abaixo:
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O XI EDUCONTAS inovou em relação a sua Carta, que foi elaborada de
maneira colaborativa ao vivo pela plataforma metimeter. Os participantes
responderam, durante o encerramento do evento, a pergunta: “Que palavras
resumem cada um dos painéis do XI EDUCONTAS?”. O propósito era
elaboração de uma carta resumida a uma nuvem de palavras, que consiga
representar de maneira simples a mensagem que os participantes buscam passar
para todos os Tribunais de Conta brasileiros. O objetivo é, a partir da imagem, a
elaboração de um ofício que será encaminhado aos presidentes dos Tribunais de
Contas, para que cada Tribunal possa buscar seu aperfeiçoamento no cenário
pós-pandemia. Confira a Carta em formato de nuvem de palavras abaixo:

Saiba mais sobre a Rede aqui.
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O Comitê de Normas de Auditoria é o comitê responsável pela condução
das discussões acerca das Normas Internacionais de Auditoria que devem ser
traduzidas e publicadas no formado de “Normas Brasileiras de Auditoria
Aplicadas ao Setor Público – NBASP”. Na condução dos trabalhos, o comitê conta
com a vasta experiência do Conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo. Saiba
sobre a atuação do Comitê em 2020 aqui.

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), formado por
representantes dos órgãos de controle, objetiva desenvolver estudos e propor
medidas capazes de induzir o atendimento das metas e estratégias dos planos
de educação nacional, estaduais e municipais. A iniciativa é uma continuidade do
Grupo de Trabalho da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
e do IRB.
Conheça os projetos do CTE-IRB em: https://projetoscte.irbcontas.org.br/.
Confira as ações do CTE-IRB em 2020 aqui.
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O Comitê Técnico de Jurisprudência, Súmula e Processo é o comitê que
tem entre seus principais objetivos, o incentivo aos Tribunais de Contas para a
transparência e harmonização de suas deliberações apresenta como coordenador
o Conselheiro Manoel Pires, do TCE-TO.
No último ano reuniu-se por duas oportunidades e delineou seu plano de
trabalho, com o objetivo geral de incentivar a transparência e harmonização das
deliberações dos TCs, para, dentre outras ações:


consolidar a cultura de produção de boletins informativos e de elaboração
de ementas básicas;



desenvolver o site de jurisprudência nacional;



disseminar o uso de sistemas de busca livre;



aprimorar o Vocabulário de Controle Externo-VCE (Tesauro Nacional);



atualização e harmonização dos processos nos TCs;



realização dos Encontros Nacionais do JURISTCs e Jornada de Enunciados
IRB.



Contribuição para a melhoria dos critérios do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no âmbito do Projeto
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC.

O Relatório de Atividades completo do Comitê está disponível aqui.
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Implementação no Site do IRB com a nova versão da página JURISTCS,
instigando aos Tribunais a integração por meio do web service. Foi lançada
matéria com a informação dos Tribunais que já fazem parte da integração: TCMGO, TCE-RS, TCE-RJ e TCE-BA, além do TCM-BA, que coordena a iniciativa. Saiba
mais aqui.

Acesse o portal clicando na imagem.

Buscando ampliar o acesso às decisões das Cortes de Contas Brasileiras e
a disseminação do trabalho realizado pelos Tribunais de Contas por meio da sua
jurisprudência, o Comitê Técnico de Jurisprudência, Súmula e Processo do
Instituto Rui Barbosa, com apoio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
da Bahia, contando com a participação das Diretorias de Tecnologia e Informação
para que seja possível organizar e sistematizar as principais decisões dos
Tribunais, centralizando as informações do JURISTCs em único espaço. Assim será
permitido a consulta à jurisprudência de todos os Tribunais, conjuntamente, no
site do IRB.
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Desde 2012 o grupo JURISTCS (Jurisprudência nos Tribunais de Contas)
atua no aperfeiçoamento das estruturas de jurisprudência dos Tribunais de
Contas e a adequada divulgação das decisões, se reunindo e trocando
experiências, produtos e softwares. Em 2020, os encontros nacionais do JURISTCS
completaram 8 anos. Na ocasião, o Comitê realizou um levantamento histórico
do JURISTCS para comemoração de 8 anos de existência, com notícia divulgada
no site do IRB (acesse aqui).
Durante o ano acontecera reuniões técnicas do grupo sobre avanços na
plataforma JurisTCs. Em 21 de agosto, ocorreu a reunião para tratar de
padronização de ementas, ocorreu no dia 21 de agosto/2020, organizada pela
Comissão Permanente de Análise de Jurisprudência do TCE/SP, para troca de
conhecimento e proposição de melhorias nos setores de jurisprudência dos TCs.

O Comitê de Governança e Compliance é o comitê mais recente do
Instituto Rui Barbosa. Tem como coordenador o Conselheiro Érico Xavier Desterro
e Silva do TCE-AM. Mesmo sendo o comitê mais recente do IRB, vem
desempenhando importante papel na buscas e compilação de dados
fundamentais para a atuação do IRB.
Foi o comitê responsável, por exemplo, pela realização de levantamento
prévio junto aos Tribunais de Contas buscando identificar todos que já adotaram
normas de governança ou que estão em fase de implantação.
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Em 2020, o Comitê também contribuiu para a melhoria dos critérios do
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no
âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC. Saiba
mais sobre o comitê aqui.

O domínio TC.BR é uma iniciativa liderada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB)
junto ao Comitê Gestor que controla os domínios de internet e com apoio
inestimável do Comitê Técnico Gestor da Categoria de Domínios dos Tribunais
de Contas do Brasil, presidido pela conselheira Marianna Montebello Willerman
(TCE-RJ).
Mais do que um mero domínio na internet, o IRB acredita que esse fato
em si é um divisor de águas na consolidação da autonomia dos Tribunais, que
em sua maioria dos casos até o momento ostentava o domínio gov.br. Verifique
o vídeo realizado em parceria com o TCE-RJ sobre essa que é mais do que uma
mudança de endereço, mas da independência dos Tribunais.
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Além disso, em sintonia com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor
Público (NBASP), que estão sob responsabilidade do IRB, este feito reforça a
autonomia gerencial e administrativa dos TCs. Trata-se de uma previsão
constitucional e um princípio basilar da Independência dos Tribunais de Contas
(NBASP 10), que faz parte do conjunto de normas que estabelecem os prérequisitos institucionais para o funcionamento adequado dos TCs.
Outro ganho do referido domínio é que o tc.br une ainda mais o sistema
de controle externo, criando robustez de presença digital e maior confiança dos
atores sociais que procuram os TCs em busca de informação. Todos os TCs
reunidos em torno desse domínio demonstram seu compromisso com a
sociedade no cumprimento do seu papel como agente fiscalizador das contas
públicas.

TC.BR já consta da lista dos domínios no registro.br
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No ano de 2020, os Tribunais de Contas dos Estados de Alagoas, Espírito
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo,
Sergipe, Santa Catarina, Piauí e Paraná, junto com os Tribunais de Contas dos
Municípios de Goiás e da Bahia, tiveram suas solicitações aprovadas, e já têm
seu domínio próprio tc.br no Registro.br.

O Comitê Técnico de Gestão de Pessoas surgiu da necessidade de criar um grupo
de trabalho unificado para debater e unificar procedimentos relativos à gestão
de pessoas (Recursos humanos), de modo a evitar esforços duplicados.
Tem como objetivo disseminar boas práticas de gestão de pessoas, capacitar
servidores dos Tribunais de Contas; divulgar e apoiar a utilização das Normas
Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) e da Estrutura de
Pronunciamentos Profissionais da INTOSAI (IFPP) nos trabalhos relacionados à
gestão de pessoas; gerenciar e/ou apoiar as ações de capacitação atribuídas ao
comitê técnico por ato de ofício do Presidente do IRB.
O comitê foi presidido pelo Conselheiro Regildo Wanderley Salomão – TCE/AP
até outubro de 2020, quando o Conselheiro Joaquim Alves de Castro
Neto (TCMGO) assumiu a presidência por meio da Portaria n. 16/20.
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Em 2020, a Rede de Gestão de Pessoas, coordenada pelo Comitê, concentrouse nos seguintes trabalhos:


Contribuição para a melhoria dos critérios do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no âmbito do Projeto
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC.



Realização de oficinas de criação Trajetória Profissional junto com a
REDUCONTAS.



Participação da força tarefa de criação da norma sobre competências
profissionais em cooperação com o TCU



Encontro Técnico e outras capacitações



Criação do diagnóstico do teletrabalho nos Tribunais de Contas

A Rede de Gestão de Pessoas realizou diversas reuniões e trabalhos conjuntos
com a Rede das Escolas de Contas – REDUCONTAS no âmbito de trajetórias e
competências profissionais. Saiba mais aqui. Para mais informações sobre o
trabalho da Rede, clique aqui.

Ao fim de 2020 o Comitê de Gestão de Pessoas começou a elaboração do
diagnóstico dos Tribunais de Contas em relação ao teletrabalho cujos resultados
subsidiarão a construção de uma diretriz de normativo sobre teletrabalho.
O questionário que será base do diagnóstico foi baseado no trabalho feito
pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, com acréscimo de questões levantadas
pelo Fórum dos Secretários de Controle Externo.
O objetivo principal do diagnóstico é verificar questões relacionadas a
estrutura para o teletrabalho, a conciliação do trabalho com outras atividades, o
excesso de conexão, questões emocionais, dentre outros. O trabalho de
diagnóstico irá continuar em 2021.
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O “X Encontro Técnico e I Encontro Virtual de Gestão de Pessoas dos
Tribunais de Contas do Brasil” aconteceu virtualmente, promovido pelo TCE-AL
em parceria com o IRB e TCE-RS dos dias 8 e 9 de outubro, com o tema “Os
reflexos da pandemia na área de Gestão de Pessoas das Instituições Públicas”,
que foi escolhido em razão das condições sanitárias e das experiências diversas
que cada Tribunal de Contas estava vivenciando por conta da pandemia Covid19.

O evento contou com expressiva participação, chegando na marca de 8
mil visualizações. No encontro foram discutidos temas que permeiam a inovação,
o teletrabalho, os impactos e os desafios com a pandemia, além do
compartilhamento das melhores práticas de gestão de pessoas nos Tribunais,
tendo sido aprofundada a discussão sobre as novas formas de trabalho
experimentadas durante o período de pandemia.
Os principais pontos da detalhada discussão acerca do trabalho remoto
realizada no evento estão contidos na Carta, que apresenta os aspectos positivos,
dificuldades e aprendizados do período. Confira a íntegra da carta clicando
aqui.
Acesse aqui a transmissão do evento.
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O Comitê de Tecnologia, Governança e Segurança da Informação surgiu
de uma iniciativa em rede dos próprios Tribunais de Contas que se reuniram no
Rio de Janeiro em 2019 e decidiram por criar Grupos de Trabalhos nas áreas de
Inteligência Artificial, Análise de Dados, Negócios, Governança & Compliance e
Segurança da Informação.
O Comitê é estruturado da seguinte maneira:
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No ano de 2020, o Comitê de TI do IRB realizou 9 reuniões de trabalho,
que trataram do desenvolvimento dos grupos de trabalho e o atendimento de
demandas do Instituto, que incluiu a automatização dos portais IRB
Conhecimento, JurisTCs e Portal das Revistas Técnicas.
O Comitê também buscou aproximação com outras iniciativas já sendo
desenvolvidas pelos Tribunais de Contas, como a plataforma Conecta TCU. O
Comitê promove a mobilização para os Tribunais de Contas compartilharem o
sistema CONECTA do TCU.
Ao fim de 2020, o Comitê de TI também realizou ações para a melhoria da
segurança da informação nos Tribunais de Contas brasileiros. O Comitê, antenado
com as recentes ameaças às informações de servidores de algumas instituições
nacionais, se mobilizou para a criar um grupo permanente na área de segurança.
O grupo será composto por técnicos, indicados por cada Tribunal de Contas, que
cultivarão um ambiente para a troca constante de informações. Assim, o Comitê
de TI do IRB pode apoiar e orientar todos os Tribunais de Contas quanto a
segurança.
O Comitê também presta apoio ao INFOCONTAS, e atuou na
intermediação da parceria com a Universidade de Chicago. O convênio está
pautado no estudo da pesquisadora Mariella Gonzales, doutoranda da Escola de
Políticas Públicas da Universidade de Chicago. O estudo solicita dados de alguns
tribunais sobre a rotatividade dos funcionários no Brasil, a fim de analisar o fluxo
de pessoal para compreender o comportamento dos municípios depois das
auditorias dos Tribunais de Contas. O Convênio traria retorno para os TCs na
medida que uma parte desta investigação e pesquisa é entender como os TCs
ajudam a combater a corrupção nos Municípios, podendo mostrar causalidade
na corrupção e orientar alguma ação do TC. Detalhes do Convênio ainda não
foram finalizados.
O Comitê também contribuiu para a melhoria dos critérios do Marco de
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no âmbito do
Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC.
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O 3º Encontro Técnico de TI dos Tribunais de Contas do Brasil ocorreu
entre os dias 8 e 9 de outubro e foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE-SP) e pelo Comitê de Tecnologia, Governança e Segurança de
Informação dos TCs.
O objetivo do encontro foi proporcionar a troca de experiência e
informações entre os Tribunais de Contas, em favor de melhorias e de uma
horizontalização das ideias implantadas. O evento contou com a presença de
gestores de TI dos TCs de todo o Brasil.
Como resultado do evento, é possível destacar a criação do Grupo de
Trabalho para desenvolvimento do Teams para automatização do atendimento
de TI, inicialmente, ao público interno.
O 3º Encontro, em formato online, foi avaliado de forma bastante positiva
com destaque para a relevância dos temas abordados e alto nível de
apresentação dos palestrantes. Veja a Avaliação do 3° Encontro Técnico de TI dos
Tribunais de Contas do Brasil.
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O Comitê Técnico de Gestão da Informação dos Tribunais de Contas do Brasil,
que tem como Presidente o Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, Presidente
do TCE-CE, foi criado em decorrência de várias demandas do IRB inerentes à
gestão da informação, dentre as quais se destacam:



publicação da “Coleção IRB-FÓRUM”;



publicação da IV Edição da Revista Técnica dos Tribunais de Contas – RTTC;



organizar, consolidar e publicar os “Anais do V Congresso Internacional de
Controle e Políticas Públicas”;



necessidade de implementação das “Jornadas de Enunciados do IRB”;



necessidade de institucionalizar o Fórum de Bibliotecários, Arquivistas e
Gestores da Informação dos Tribunais de Contas – BIBLIOCONTAS; entre
outras.



Desenvolvimento do Tesauro de Contas Nacional (TCN)



Contribuição para a melhoria dos critérios do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, no âmbito do Projeto
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC.
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No ano de 2020, e em razão das novas demandas relacionadas ao período
de pandemia. O Comitê, em uma ação conjunta com o Grupo de Bibliotecários
dos Tribunais de Contas (Bibliocontas), ficou responsável pela atualização
do hotsite do IRB.
Este micro site, divulga e direciona para as ações e medidas adotadas pelas
Cortes de Contas para enfrentamento da pandemia Covid-19, causada pelo
coronavírus. Desta maneira, as medidas e ações referentes à atuação dos
Tribunais de Contas, muito exigida neste período, encontram-se reunidas em
repositório permanentemente atualizado pelo referido Comitê.

Assim, o conhecimento é compartilhado e tanto jurisdicionados quanto a
sociedade em geral, têm sua busca facilitada, podendo acompanhar, até que tudo
volte à normalidade, a situação dos Tribunais. Estão disponibilizados normativos
referentes a adoção de trabalho remoto, atendimento exclusivamente online em
determinados períodos exigidos em lei, realização de sessões virtuais, canais de
atendimento, capacitação intensiva voltada para aquisição em tempo de crise,
entre outras informações. Para acessar o repositório, via Google Drive,
clique aqui.
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Acesse aqui o Tesauro de Contas Nacional.
Tendo em vista a importância do instrumento de padronização Tesauro os
sistemas de recuperação da informação, o Tribunal de Contas do Distrito Federal
(TCDF), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), empreendeu a
iniciativa de construção de um tesauro de abrangência nacional para o domínio
do controle externo, denominado Tesauro de Contas Nacional (TCN).
O TCN conta com 3.189 termos, interligados por 5.114 relações semânticas
e 1.218 vocábulos que representam o controle de sinônimos, quase-sinôminos
ou equivalências terminológicas (termos não-preferidos). As relações semânticas
existentes no TCN foram construídas em função do significado dos termos, que
representam os conceitos do controle externo. Os termos estão agrupados em
16 (dezesseis) categorias temáticas, que podem ser consultadas no endereço
eletrônico: https://tesauro.irbcontas.org.br/index.php.
Atualmente, a responsabilidade pela gestão e atualização do TCN é do
Fórum Nacional dos Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas –
Bibliocontas – em parceria com o Comitê Técnico de Gestão da Informação do
Instituto Rui Barbosa (IRB). Saiba mais sobre aqui.
O Comitê de Gestão da Informação do Instituto Rui Barbosa também
apresentou, em formato de vídeo, o Tesauro de Contas Nacional (TCN),
plataforma que padroniza e aprimora busca de informações no âmbito do
Controle Externo. O vídeo informativo conta com a participação do Conselheiro

122

Edilberto Pontes do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e Presidente do
Comitê de Gestão da Informação do IRB. Assista a íntegra do vídeo aqui.

Em 2020, o grupo de estudos sobre a Lei n. 13.709, de 14/08/2018 - Lei
Geral de proteção de dados pessoais retomou as atividades em reunião. O grupo
é coordenado pelo Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar (TCE/TO).
Desde o ano passado, os componentes analisam a matéria, inclusive com emissão
de uma nota técnica.
A primeira reunião aconteceu em outubro de 2019 (saiba mais aqui). Duas
reuniões foram realizadas no ano de 2020:


Ata 02/2020



Ata 03/2020

ABNT

Em 2020, o IRB passou a oferecer um novo serviço a todos os Tribunais de
Contas brasileiros: acesso às Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas). A partir do contrato multiusuário, todos os 33 Tribunais possuirão seu
próprio perfil de usuário no banco de dados da ABNT Coleção.
A iniciativa foi solicitada pelo Comitê Técnico de Gestão da informação,
presidido pelo Conselheiro Edilberto Pontes Lima, visando o aprimoramento do
gerenciamento de informações.
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A unificação do contrato é um produto do IRB que beneficia toda
instituição dos Tribunais de Contas, pois além de significar a otimização de
recursos, evita o retrabalho de contratação descentralizada, uma vez que todos
os TCS já possuem perfis e podem usufruir do banco de dados da ABNT Coleção.
O valor do contrato centralizado é o equivalente ao valor pago por cada TC no
acesso, ou seja, está economizando ao erário 33 vezes o valor da contratação.
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O contrato prevê a utilização de sistema digital multiusuário para
disponibilização e gerenciamento de uma coleção de 250 Normas Técnicas
Brasileiras (NBR), Mercosul (NM), totalmente via web, com recurso de
visualização, atualização e impressão. Saiba mais aqui.

O Bibliocontas (Fórum Nacional dos Bibliotecários e Arquivistas dos
Tribunais de Contas) consiste em uma rede de cooperação e intercâmbio dos
profissionais da informação (bibliotecários, arquivistas, museólogos e áreas afins)
atuantes em unidades de informação (bibliotecas, arquivos e centros de
memórias) dos Tribunais de Contas e órgãos afins dos países de Língua
Portuguesa e Mercosul.

São objetivos do Bibliocontas: promover o intercâmbio de informações,
conhecimentos e boas práticas entre as unidades de informação dos tribunais de
contas dos Países de Língua Portuguesa e Mercosul sobre assuntos de interesse
comum em todos os campos de atividade e na gestão de processos e
procedimentos; fortalecer estreita cooperação entre os serviços de informação,
pesquisa e documentação, com vistas a apoiar o controle externo e a desenvolver
estudos comparativos; e coletar e melhorar o acesso aos conteúdos produzidos
pelos tribunais de contas.
No ano de 2020, a rede promoveu a 9ª edição do Fórum Nacional (IX
Bibliocontas) e trabalhou conjuntamente com o Comitê de Gestão da Informação
no Tesauro de Contas Nacional (TCN) e na aquisição do ABNT Coleção ao IRB.
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IX Bibliocontas
A 9ª edição do Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais
de Contas (IX Bibliocontas) aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro, promovido
pelo IRB, em parceria com o TCE-PR. 

Foram discutidos temas relevantes como a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) e a Jurisprudência no Controle Externo. O evento fomenta a cooperação
entre os serviços de informação, pesquisa e documentação, com vista a apoiar o
controle externo, atividade essencial dos Tribunais de Contas. O encontro bienal
também visa integrar as Unidades de Informações das Cortes de Contas dos
Países de Língua Portuguesa e do Mercosul, promovendo a troca de experiência
entre seus membros.
Ao final de outubro foi finalizada a Carta, que firmou compromissos
relacionados a ações acerca da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei
de Acesso à Informação, Preservação de documentos digitais, atualização do
diagnóstico das bibliotecas e incentivo ao tesauro de Contas Nacional (TCN),
entre diversos outros compromissos.
Acesse a íntegra da Carta clicando aqui.
Acesse a transmissão do evento aqui.
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A Rede de Comunicação dos Tribunais de Contas – RCTC é a rede das
Assessorias de Comunicação dos Tribunais de Contas (ASCOM) que foi criada em
2013 com o objetivo de funcionar como instância permanente de apoio,
discussão, articulação, orientação e execução de ações, composta pelos titulares
das áreas de comunicação dos TCs, ATRICON, IRB, ABRACOM, AUDICON,
AMPCON e CCO.
Em 2019, durante o Congresso Internacional dos Tribunais de Contas,
realizado em Foz do Iguaçu (PR), assessores de comunicação publicaram uma
carta manifestando a necessidade de articulação nacional das 33 Cortes de
Contas, para o fortalecimento das instituições, a necessidade de elaboração de
um plano de trabalho, com definição de temas prioritários para atuação em rede.
E, para fortalecer o trabalho das assessorias, o IRB e a ATRICON contrataram a
empresa Sabino Comunicação para realizar os serviços de assessoria de imprensa
das pautas nacionais do Comitê.
O plano de integração da comunicação do Sistema de Tribunais de Contas foi
apresentado no dia 28 de maio em uma reunião da RCTC, com participação de
Assessores de Comunicação dos 33 Tribunais e das entidades IRB, ATRICON,
CNPTC, ABRACOM e AUDICON.

Saiba mais sobre aqui.
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Em junho de 2020, a Portaria Conjunta Atricon/IRB/ABRACOM/CNPTC nº
05/2020 constituiu o Comitê de Comunicação do Sistema Tribunais de Contas,
que visa a implementação de um Plano de Comunicação Institucional do Sistema
Tribunais de Contas.
As reuniões acontecem com base em um plano de integração da
comunicação do Sistema de Tribunais de Contas, que está sendo capitaneada
pela Atricon, em a parceria do IRB, da Abracom, do CNPTC e da Audicon, para
reforçar a capacidade de produção e compartilhamento de mídias e matérias
sobre a atuação das Cortes de Contas brasileiras.
A ideia é estreitar relação com sociedade, favorecendo a um melhor
entendimento acerca do imprescindível papel dessas instituições para o
aperfeiçoamento da gestão pública e combate à corrupção.
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O grupo de Secretários de Controle Externo dos Tribunais de Contas
Brasileiros (SECONEX) que existe desde 2018, tem como objetivo efetivar a
participação dos Tribunais de Contas estaduais e municipais no processo de
discussão e planejamento dos trabalhos conjuntos demandados pelo TCU, IRB e
Atricon, além de estabelecer diretrizes para a aplicação uniforme dos critérios de
mensuração de benefícios dos Tribunais de Contas constantes do Manual de
Quantificação de Benefícios.
O fórum tem como diretrizes:
a) Institucionalizar o Fórum dos Secretários de Controle Externo como
instância de discussão dos temas técnicos relativos à atuação dos Tribunais
de Contas Brasileiros.
b) Efetivar a participação dos Tribunais de Contas estaduais e municipais no
processo de discussão e planejamento dos trabalhos conjuntos
demandados pelo TCU, IRB e Atricon.
c) Estabelecer diretrizes para a aplicação uniforme dos critérios de
mensuração de benefícios dos Tribunais de Contas constantes do Manual
de Quantificação de Benefícios.
d) Estudar uma forma de contrapartida pelas auditorias realizadas pelos
Tribunais de Contas signatários dos “Protocolos de Entendimentos”
firmados com o BID, BIRD e outros órgãos de financiamento. Tal
contrapartida poderia ser em forma de capacitação ou fortalecimento
institucional.
e) Que o IRB dê continuidade à realização dos Fóruns Locais de Auditoria
como estratégia para disseminação das NBASPS nos Tribunais de Contas.
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No ano de 2020, o SECONEX realizou 4 reuniões remotas. Saiba mais e
acesse os documentos aqui.


1ª Reunião (23 de abril): Teve como objetivo levantar as boas práticas nos
tribunais de contas na pandemia. Os tópicos abordados no encontro
subsidiaram um dos trabalhos dos comitês especiais do CNPTC. Saiba mais
sobre a reunião aqui.



2ª Reunião (16 de junho): Teve como pautas ações do IRB que podem ser
utilizadas pelos Tribunais de Contas (IRB Conhecimento, Banco de Artigos,
Agenda do Controle Externo, Trajetórias Profissionais de Gestão de
Pessoas, Convênios com Universidade de Chicago, UFPA, USP),
lançamento do SINAQUE e Trajetórias Profissionais do TCU. Saiba mais
sobre a reunião aqui.



3ª Reunião (29 de outubro): Foram apresentadas pautas das entidades IRB,
CNPTC e Atricon. Saiba mais sobre a reunião aqui.



4ª Reunião (04 de dezembro): Teve como pauta a proposta elaborada pela
Comissão Temática designada pelo CNPTC sobre o Fluxograma Uniforme
destinado a orientar o Sistema de Tribunais de Contas sobre o Processo
de Apreciação de Contas de Governo e Gestão, no contexto de
harmonização do Processo de Contas, a apresentação do Projeto Integrar,
e o Manual de Quantificação de Benefícios - Percepções dos Tribunais de
Contas sobre Possibilidades e Dificuldades em sua aplicação. Saiba mais
sobre a reunião aqui.
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O Instituto Rui Barbosa, conhecido há mais de 4 décadas como a Casa do
Conhecimento dos Tribunais de Contas do Brasil apresenta papel relevante no
contexto do sistema de controle externo brasileiro. Deste modo, faz-se mister a
existência de um registro técnico-histórico-visual com a trajetória do instituto,
desde sua fundação na década de 70 do século passado até os dias atuais, de
forma a retratar esta belíssima trajetória da instituição, seus fundadores, diretores,
presidentes e a atuação junto ao controle externo brasileiro.
Este projeto e a contratação foi aprovada pela Diretoria do IRB, na reunião
ordinária realizada em 20 de março de 2020. Após processo de contratação,
firmou-se contrato com SALUKI EDITORA, cujo jornalista responsável é Cleverson
Garrett.
Em 2020, foram realizadas entrevistas com os ex-Presidentes do Instituto,
visitas à casa Rui Barbosa e coleta de material histórico. Pelo cronograma das
atividades, o lançamento do livro ocorrerá durante o Congresso Internacional dos
Tribunais de Contas, em novembro de 2021.
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No âmbito de processos internos, o objetivo foi criar uma estrutura interna,
mapear e melhorar os processos internos com a finalidade de dar apoio à
atividade do Instituto e facilitar o processo de troca de gestão em 2022. Desta
forma, após o mapeamento dos fluxos dos processos do financeiro, da área de
comunicação e do administrativo, alguns serviços foram contratados:

O site do IRB estava hospedado em contrato que previa o compartilhamento
da hospedagem com outros clientes da empresa de hospedagem.Com a
ampliação dos serviços e bancos de dados existentes no site IRBCONTAS.ORG.BR,
como por exemplo a demanda de migração dos sistemas TCEDUCA, JURISTCS,
IEGM, TESAUROS DE CONTAS NACIONAIS, havia grandes riscos de que o
compartilhamento da hospedagem pudesse sobrecarregar a máquina e, com isto,
que o site do IRB demorasse a ser carregado, ou ficasse fora do ar.
Assim, para ampliar a segurança e estabilidade de acesso aos serviços IRB foi
necessária a contração de uma máquina dedicada exclusivamente aos serviços do
Instituto com ampliação do contrato de hospedagem.
Com o novo serviço CLOUD da empresa UOL, está sendo possível buscar
aprimorar outros serviços do IRB, como por exemplo uma máquina dedicada ao
TCEDUCA, outra para o site do IRB, com maior capacidade de armazenagem.
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O planejamento estratégico do IRB é uma ferramenta indispensável na qual a
instituição se baseia para trilhar seus passos de forma organizada, sustentável e
transparente, em uma direção firme e segura. Utilizando-se de suas técnicas
buscou-se garantir um percurso rumo ao futuro com menos percalços e
surpresas, de modo a permitir que ao final do período programado as ações
executadas alcancem os resultados esperados.
Neste sentido, a comunicação institucional do IRB apresenta-se como
fundamental para o atingimento das metas e objetivos. Ocorre que, os
provedores de e-mail padrão (gmail, hotmail, uol mail, entre outros) não eram as
ferramentas adequadas para o envio de comunicação em massa, ou seja, para o
envio de e-mails "não individuais", ou conhecidos como e-mails em grupo.
Desse modo, o IRB buscou um provedor de envio de Mailing List, que
possibilitasse a utilização dos dados gerados, como, quantidade de aberturas, de
leituras, de rejeição, entre muitos outros. Com a contratação dos serviços de
maillist da LOCAWEB, foi possível lançar o serviço de NEWSLETTER, conforme
mencionado anteriormente, bem como o envio de comunicados para listas de emails (Presidentes, Secretários de Controle, Escolas de Contas, etc) o que gerou
aumento da produtividade, redução do tempo dos processos administrativos de
envio de comunicados oficiais e maior gestão das pessoas alcançadas pelos
comunicados. Saiba sobre a newsletter do IRB aqui.

O Instituto Rui Barbosa como Associação dos Tribunais de Contas possui
atividades que envolvem Membros e servidores do Brasil todo. As reuniões
presenciais dos Comitês, Comissões, Reuniões de Diretoria e Eventos são
onerosas, pois envolvem processos de viagem, com diárias, passagens, liberação
das pessoas pelos Tribunais, e, por isto, tinham periodicidade menor.
Com a pandemia, o processo de realização de reuniões dos comitês, eventos,
reuniões de equipe e de diretoria devido ao teletrabalho ficaram mais constantes.
Desta forma, o IRB necessitou de serviços de plataforma de reuniões online com
possibilidade de transmissão pelo youtube.
Ainda, tendo em vista a necessidade de secretariamento das reuniões do
Instituto, para fins de registro e arquivo, também se buscou uma solução que
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permitisse a gravação das reuniões e espaço de armazenamento destas
gravações que também pudesse ser usado como arquivo digital.
Após a realização do processo de contratação, a proposta que mais atenderia
as necessidades do IRB foi a da Microsoft Teams. Os serviços agregados
fornecidos pela empresa também possibilitaram a construção de uma INTRANET
para organizar os fluxos processuais internos.
Assim, além dos serviços de plataforma de reuniões online, com gravação,
armazenamento e transmissão pelo youtube, foi possível organizar os arquivos
digitais com gestão eletrônica de documentos, organizar os fluxos processuais de
distribuição de tarefas entre a equipe da unidade de apoio à Presidência, criação
de grupos de trabalhos dos Comitês e Acordos para compartilhar e organizar
materiais e atividades. Estes serviços contribuirão para aumentar a facilidade na
troca de gestão, tendo sido uma grande realização no ano de 2020.

Para um bom funcionamento administrativo, operacional e fiscal do Instituto
Rui Barbosa, alguns processos dependem de serviços essenciais como:
manutenção do site, serviços contábeis e agência para aquisição de passagens
aéreas.

No início de 2020, o Instituto Rui Barbosa optou por encerrar o contrato com
a empresa NQM Comunicação Ltda, iniciado em outubro de 2019. A partir desse
ponto, a redação das matérias publicadas em irbcontas.org.br, administração das
redes sociais e outras ferramentas de comunicação passaram a ser de
responsabilidade integral da equipe técnica do IRB, sem gerar despesas
adicionais ao Instituto.
Utilizando os conhecimentos adquiridos com a NQM referentes a identidade
visual, critérios de escolha e foco no público em questão (servidores dos Tribunais
de Contas), a equipe do IRB buscou produzir conteúdo relevante, promovendo
os principais acontecimentos do controle externo assim como as atividades que
o IRB promove, apoia ou participa. Confira o alcance das ferramentas de
comunicação institucional do IRB nos tópicos abaixo:
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Para saber mais sobre os dados de acesso da Plataforma IRB Conhecimento, e
quais foram as capacitações mais acessadas, clique aqui.

A partir da pandemia do novo coronavírus, cancelamento de eventos presenciais
e o novo formato remoto das atividades, o Instituto Rui Barbosa procurou
fortalecer as ações promovidas pelas escolas de contas e entidades através da
divulgação dos eventos online na “Agenda IRB” no site irbcontas.org.br.
Além de eventos promovidos e apoiados pelo IRB, portanto, a Agenda passou
incluir diversos eventos e capacitações relacionadas com as Cortes de Contas e a
administração pública. A programação também passou a ser divulgada
semanalmente por meio das redes sociais do Instituto Rui Barbosa, em especial
o Instagram (@irbcontas) e facebook.
As redes sociais do Instituto foram utilizadas com o propósito de divulgar
informações relevantes do Controle Externo, ao mesmo tempo que buscou
promover as ações sendo realizadas no âmbito do IRB para o fortalecimento do
Sistema Tribunal de Contas. No ano de 2020, as redes sociais do IRB obtiveram o
seguinte alcance:
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Seguindo o propósito de aproximar servidores e membros do Controle
Externo e divulgar o trabalho do Instituto, o IRB passou a utilizar a ferramenta
Newsletter, um boletim informativo de distribuição regular a assinantes com os
destaques do mês. Interessados e estudiosos, que não constavam na lista original
de envios, também podem se inscrever no site do IRB, informando apenas o
endereço de e-mail.
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