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APRESENTAÇÃO 

O Instituto Rui Barbosa - IRB, conhecido como “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 externo, 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, objetivos que orientam a atuação do Instituto, conforme sua 
organização administrativa, seguindo 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 

 

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:   

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=91&wpfd_file_id=15534&token=&preview=1


• 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. 

 

Em abril de 2021, a Assembleia Geral do IRB aprovou a inclusão, como ações 
estratégicas da criação do Comitê Técnico de Concessões e Parcerias Público-
Privadas, além de acordos de cooperação técnica realizados ao longo do ano. 
Acesse aqui a ata e aqui a última versão do Planejamento Estratégico. 

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 
desenvolvimento institucional dos Tribunais de Contas. 

Tais conclusões reafirmam a missão e visão do IRB, descrita na 1ª edição do 
Planejamento estratégico:  

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=81&wpfd_file_id=19571&token=&preview=1
https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=91&wpfd_file_id=15534&token=c8e13a2f5ab5f0df849fd9e854b21db3&preview=1


 

 

 

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. 

E, considerando a estrutura do Planejamento Estratégico, as ações realizadas 
em 2021 serão apresentadas conforme as Perspectivas de Ensino, Pesquisa e 
Extensão; Desenvolvimento e Políticas Públicas; Auditoria; Relações Institucionais 
e Desenvolvimento institucional dos Tribunais de Contas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

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 e, com o relaxamento das medidas sanitárias, foi possível realizar o 
maior Congresso dos Tribunais de forma híbrida. 

No ano de 2021, com a experiência e maior conhecimento de tecnologias de 
ensino remoto adquiridas em 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, além de manter o 
irrestrito apoio à Rede das Escolas de Contas, como se verá a seguir: 

 

1.1 EVENTOS IRB  
 

1.1.1 Fórum Nacional de Auditoria (FNA) 

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.  

As NBASP são emitidas pelo IRB e constituem um instrumento para promover 
a competência, a qualidade e a credibilidade da auditoria do setor público no 
Brasil e, por conseguinte, contribuir para o melhor desempenho institucional dos 
órgãos de controle externo. Elas adotam como base as normas profissionais da 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), 
utilizadas em escala global. 

Nesses encontros técnicos, palestrantes e profissionais do controle externo 
de diferentes regiões do país, trocam experiências e aprofundam temas 
relacionados à auditoria do setor público e implementação das normas técnicas 
NBASP. 

Em 2021, com a continuidade da pandemia de coronavírus e a necessidade 
de distanciamento social e trabalho remoto, as edições do Fórum Nacional de 
Auditoria de 2021 foram realizados em formato remoto.  

Foram 2 edições, promovidas e conjunto com Tribunais de Contas brasileiros. 
Os temas foram pensados de acordo com a Carta do VII Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas, que aconteceu em 2020 e que dispõe de 21 diretrizes para 
a atuação dos Tribunais de Contas: 

 

a) (XV edição) I Fórum Nacional de Auditoria (26/03/21) – Pandemia e 

instrumentos tempestivos de controle: Acompanhamento, Controle 

Concomitante e NBASP 

Data: 26 de março  
Realização: IRB e TCE-PR 

 



A primeira edição do Fórum Nacional de Auditoria do ano de 2021, aconteceu 
dia 26 de março, promovido pelo Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, com apoio do CNPTC, ATRICON, ABRACOM, AUDICON, ANTC, 
AMPCON, CNPGC. 

O I FNA do ano teve como tema "Pandemia e Instrumentos Tempestivos de 
Controle: Acompanhamento, Controle Concomitante e NBASP", e teve a 
participação dos palestrantes Fabio Camargo (TCE-PR), Ivan Bonilha (TCE-PR/IRB), 
Fernando Augusto Mello Guimarães (TCE-PR), Sérgio Lino da Silva Carvalho (TCE-
RJ), Wilmar da Costa Martins Junior (TCE-PR), e Alipio Dias dos Santos Neto (TCU).  

Assista a transmissão do evento aqui, e para mais informações, clique aqui.  

 

b) XVI Fórum Nacional de Auditoria (9 a 13/08/22) – NBASP, Tribunais de 

Contas pós pandemia e agenda 2030 

Data: 09 a 13 de agosto 

Realização: IRB e TCE-RS 

 
 

O Instituto Rui Barbosa – IRB e o Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul (TCE-RS) promoveram, entre os dias 09 e 13 de agosto, o XVI 

Fórum Nacional de Auditoria. O evento debateu os desafios do Controle Externo 

frente à Nova Lei de Licitações. No encerramento do evento, houve palestra 

internacional e assinatura de novo acordo do IRB. Assista a transmissão do 

evento aqui, e para mais informações, clique aqui. 

https://www.youtube.com/watch?v=OHA0EueTYaI
https://irbcontas.org.br/pandemia-e-instrumentos-tempestivos-de-controle-acompanhamento-controle-concomitante-e-nbasp/
https://www.youtube.com/watch?v=ks7IMvh2bd4
https://irbcontas.org.br/abertura-do-xvi-forum-nacional-de-auditoria-com-o-tema-nova-lei-de-licitacoes/


 

1.1.2 Fórum Internacional de Auditoria (FIA) 

Data: 24 e 25 de junho 

Realização: IRB, TCU, Atricon, CNPTC e TCE-RS 

 

Nos dias 24 e 25 de junho, aconteceu o I Fórum Internacional de Auditoria do 
Setor Público, que debateu o tema “Fiscalização das ações de combate à Covid-
19”. O evento é uma realização do IRB, ATRICON, TCU e TCE-RS. O tema do 
evento foi “Fiscalização das ações de combate à COVID – 19”. 

Participaram do Fórum representantes de órgãos de fiscalização e controle 
da Argentina, Brasil, Espanha, Moçambique, Paraguai e Portugal, além da African 
Organization of Supreme Audit Institutions (AFROSAI), da Organização Latino-
Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), da 
Organização Europeia de Instituições Regionais de Controle Externo do Setor 
Público (EURORAI) e da Organização Europeia das Instituições Superiores de 
Auditoria (EUROSAI). 

O I Fórum Internacional de Auditoria do Setor Público visou promover o 
compartilhamento de experiências entre os órgãos de controle externo durante 
a pandemia de Covid-19, propiciando o intercâmbio de informações e o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de colaboração entre órgãos fiscalizadores e 
fiscalizados, a fim de garantir a eficiência e a efetividade na aplicação dos recursos 
públicos.  

Assista a transmissão do evento aqui, e para mais informações, clique aqui. 

https://www.youtube.com/watch?v=IWjsdsn0i2A&t=1676s&ab_channel=tcegaucho
https://irbcontas.org.br/i-forum-internacional-de-auditoria-debate-acoes-de-fiscalizacao-das-entidades-fiscalizadoras/


Em números, o I Fórum Internacional de Auditoria representou: 

Continentes participantes: 03 – Europa, América e África 

Países: 09 – África do Sul; Argentina; Áustria; Brasil; Espanha; Paraguai, Peru; 
Portugal; República Tcheca. 

Entidades Internacionais: 04 – EURORAI; EUROSAI; AFROSAI e OLACEFS 

Entidades Nacionais: 10 – Organizadoras: TCERS; TCU; IRB; CNPTC; ATRICOM; 
Apoiadoras: ABRACON; AUDICON; ANTC; AMPCOM; CNPGC 

Inscritos: 1.198, sendo 1.092 brasileiros, e estrangeiros, 106. 

 

Média de participantes por mesa: 820 pessoas 

Mesa de Abertura e Painel das Associações Internacionais – 870 participantes 

Painel Mercosul – 725      Painel Europa – 1.026     Painel – África - 680 

 

 



1.1.3 Eventos dos Comitês Técnicos do IRB 

a) Comitê de Gestão de Pessoas  

XI Encontro Técnico e II Encontro Virtual de Gestão de Pessoas dos Tribunais 

de Contas do Brasil 

 

O Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com o Tribunal de Contas da União 
(TCU) promoveu nos dias 02 e 03 de setembro de 2021, o XI Encontro Técnico e 
II Encontro Virtual de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, com 
o tema: “Gestão de Pessoas: relações próximas em um mundo de conexões 
remotas”. O evento contou com a presença dos Tribunais de Contas Municipais, 
Estaduais e da União, bem como demais Instituições Públicas, na busca do 
alinhamento das ações da área de gestão de pessoas. 

Foram discutidos temas que permeiam os desafios das equipes remotas, 
relações interpessoais no ambiente de trabalho, motivação e engajamento dos 
servidores e liderança, além do compartilhamento das melhores práticas de 
gestão de pessoas nos Tribunais. 

 



Live apresentação do Resultado Geral Nacional da Pesquisa sobre 

Teletrabalho 

 

Em 13/05/2021, o Comitê de Gestão de Pessoas apresentou o Relatório do 
Diagnóstico Nacional do Teletrabalho nos TCs. Participaram da apresentação, 
representando a ATRICON, o Conselheiro Cezar Miola; representando os técnicos, 
o assessor da Presidência da ATRICON, Leonardo Silveira; o Presidente do TCEES, 
Conselheiro Rodrigo Chamon; o Presidente do Comitê de Gestão de Pessoas e 
também como representante da Presidência do IRB, o Conselheiro Joaquim 
Castro Neto; e Presidentes de vários Tribunais. 

Acesse aqui o relatório final da Pesquisa do Teletrabalho e aqui a live de 
apresentação do resultado. 

 

Evento de lançamento das Diretrizes para o teletrabalho nos TCs 

 

https://irbcontas.org.br/biblioteca/relatorio-final-da-pesquisa-do-teletrabalho/
https://www.youtube.com/watch?v=Qlr8Z0cy-Z4


O Comitê Técnico de Gestão de Pessoas do IRB, coordenado pelo presidente 
Joaquim de Castro (CNPTC/TCMGO), lançou as “Diretrizes Nacionais para o 
Teletrabalho nos Tribunais de Contas” durante o Encontro Nacional de Gestão de 
Pessoas.  

 

b) Comitê de Aperfeiçoamento Profissional - XII Educontas – Os Tribunais de 

Contas e a Sociedade no pós-pandemia 

 

 

O XII Encontro Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de 
Contas (Educontas) aconteceu nos dia 14 e 15 de outubro de 2021. Organizado 
pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), em parceria com o Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Sul (TCE-RS), o seminário teve como tema “Os Tribunais de Contas e 
a Sociedade no pós-pandemia”. 

O evento anual contou com a presença de membros, servidores e órgãos 
fiscalizados pelos Tribunais de Contas brasileiros, bem como da sociedade civil.  

Na pauta do Educontas, estavam presentes as temáticas emergentes como a 
Nova Lei de Licitações e seus reflexos nas Escolas de Contas, as metodologias 
ativas de ensino em tempos de trabalho remoto, o engajamento no trabalho e 
nas ações de educação em tempos de crise, no contexto da pandemia da Covid-
19, e a importância das ações colaborativas em rede e o controle social. 

 

 

https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Diretrizes-para-o-teletrabalho-out-21.pdf
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Diretrizes-para-o-teletrabalho-out-21.pdf


c) Comitê das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social 

 

Ouvidoria Day 

O Comitê Técnico das Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social do IRB 
apoiou o Tribunal de Contas do Espírito Santo e sua Ouvidoria, em uma ação 
conjunta coma as demais Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil, para o 
Ouvidoria Day. 

Evento foi realizado em comemoração ao dia do Ouvidor com abrangência 
nacional. O evento destacou a importância das Ouvidorias como instrumentos de 
controle social e sua contribuição para o fortalecimento da democracia, por meio 
da sociedade. o IRB parabeniza a todos os Ouvidores. 

Assista o evento aqui. 

 

ENCO 2021 

 

O Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas 
do Brasil (ENCO 2021), evento coordenado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e o 
Comitê Técnico das Corregedorias e Ouvidorias, nesta edição de 2021, foi 
realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

O ENCO 2021 ocorreu de forma totalmente virtual nos dias 28 e 29 de 
setembro e sua íntegra posse ser acessada na videoteca do IRB. 

 

file:///%5C%5Cusers%5Ccrislayne%5CDownloads%5CO%20Comit%C3%AA%20T%C3%A9cnico%20das%20Ouvidorias,%20Corregedorias%20e%20Controle%20Social%20do%20IRB%20apoiou%20o%20Tribunal%20de%20Contas%20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo%20e%20sua%20Ouvidoria,%20em%20uma%20a%C3%A7%C3%A3o%20conjunta%20coma%20as%20demais%20Ouvidorias%20dos%20Tribunais%20de%20Contas%20do%20Brasil,%20para%20o%20Ouvidoria%20Day.%20%20Evento%20foi%20realizado%20em%20comemora%C3%A7%C3%A3o%20ao%20dia%20do%20Ouvidor%20com%20abrang%C3%AAncia%20nacional.%20O%20evento%20destacou%20a%20import%C3%A2ncia%20das%20Ouvidorias%20como%20instrumentos%20de%20controle%20social%20e%20sua%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20para%20o%20fortalecimento%20da%20democracia,%20por%20meio%20da%20sociedade.%20o%20IRB%20parabeniza%20a%20todos%20os%20Ouvidores.
https://irbcontas.org.br/videoteca/encontro-nacional-de-corregedorias-e-ouvidorias-dos-tribunais-de-contas-do-brasil/


d) Comitê Técnico de Educação 

Webinário de lançamento do estudo Permanência Escolar na Pandemia 

 

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), o 
Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) e os Tribunais de 
Contas  lançam, no dia 25 de novembro, às 14h, o estudo “Permanência Escolar 
na Pandemia” (PEP), que traz um panorama sobre a adesão dos estudantes da 
rede pública às atividades propostas pelas escolas durante a pandemia. A 
transmissão da pesquisa será realizada no Canal do Iede no Youtube 
(https://www.youtube.com/c/PortalIede). 

 

III SINED - Simpósio Nacional de Educação : Evidências que contam, Ações que 

transformam 

 

Evento online, o III SINED foi uma realização da Escola Superior de Contas 
(ESCon) em parceria com o TCE-RO, o MPC-RO, o IRB, o Comitê Técnico da 
Educação (CTE) do IRB, a Atricon, a Audicon, o CNPTC, a Abracom e a Ampcon 

https://www.youtube.com/c/PortalIede


O foco do debate foi o papel dos Tribunais de Contas como indutores de 
políticas públicas educacionais, Alfabetização e Primeira Infância. Desse modo, 
buscou-se a mobilização dos diversos segmentos que atuam no Controle da 
Administração Pública, em especial aqueles vinculados aos Tribunais de Contas, 
os gestores públicos, lideranças e profissionais da educação, a fim de se 
estabelecer um compromisso com a priorização de ações concretas que 
promovam aprendizagem de qualidade, contribuam para a redução da 
desigualdade educacional e gerem equidade. 

 

Workshop discute Práticas, Inovações e Aprendizados de Articulação: 

Experiências dos GAEPES-RO e GO e do CAEPE-MS 

 

O evento online “Práticas, Inovações e Aprendizados de Articulação: 
Experiências dos GAEPES RO e GO e do CAEPE-MS” teve coordenação geral do 
professor Saulo Coelho (UFG), da presidente do Instituto Articule, Alessandra 
Gotti e do Conselheiro Fabrício Motta. 

A capacitação foi transmitida ao vivo pelo canal do TCMGO no YouTube e foi 
uma organização do TCMGO, em conjunto com o Programa de Pós-graduação 
em Direito e Políticas Públicas, Articule, Comitê Técnico da Educação do IRB e 
TCEGO. 

 



Webconferência – O novo Fundeb e os Desafios para a Gestão e para o Controle 

A atividade foi promovida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCERS) em 
parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio do seu Comitê Técnico de 
Educação (CTE-IRB) e teve o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) e da Rede de Controle da Gestão Pública do RS 

 

Webnário Orientações para os Conselhos Municipais do Fundeb, realizado junto 

com TCESP 

O presidente do Comitê Técnico do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), Cezar 
Miola, participou da abertura do webinário “Orientações para os conselhos 
Municipais do Fundeb”, realizado do dia 24/06/2021. O evento, realizado pelo 
TCE-SP em conjunto com o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o seu Comitê da 
Educação (CTE-IRB), tem entre os apoiadores a Associação dos Membros de 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); a União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação (UNCME); e o Conselho Nacional dos Presidentes dos 
Tribunais de Contas (CNPTC). 

 

1.1.4 Congresso Internacional dos Tribunais de Contas – CITC e 

Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas - CICPP 

 



O II CITC aconteceu entre os dias 09 à 12 de novembro de 2021, em João 
Pessoa- PB, em formato HÍBRIDO. 

O Congresso é resultado da união dos dois maiores eventos do Controle 
Externo: o VII Congresso Internacional de Políticas Públicas do Instituto Rui 
Barbosa (IRB) e o XXXI Congresso dos Tribunais de Contas da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil da (ATRICON). 

 

 
 

O evento conjunto permitiu o compartilhamento das agendas e a otimização 
de recursos humanos e materiais, demonstrando, mais uma vez, que o sistema 
de contas está atento às novas técnicas administrativas e tecnologias e sensível 
às demandas da sociedade em relação ao trato do dinheiro público. 

O Congresso preocupou-se com a sustentabilidade das ações do controle 
externo, por isso promove a Agenda 2030 nas ações de fiscalização e nos 
processos internos dos Tribunais de Contas. 

Inclusive a organização do congresso foi pensada de modo a apoiar ações 
ligadas aos objetivos da referida agenda, entre as quais o seu formato híbrido 
(controle da pandemia de Covid-19 em curso e reduzir emissões de carbono 
referente a deslocamentos – ODS 3 e 11), a compra de materiais e divulgação do 
projeto “Castelo de Bonecas” (reinserção de mulheres privadas de liberdade na 
sociedade – ODS 5) e o aperfeiçoamento institucional dos Tribunais de Contas 
(ODS 16). 

O pré-congresso, realizado no dia 9/11/2021, em formato 100% online, 
dedicou-se a dar espaço virtual para os Encontros Nacionais e Reuniões Técnicas 
dos Comitês e Redes colaborativas do Sistema Tribunais de Contas. 

Os painéis temáticos do II CITC debateram sobre os desafios à democracia e 
o papel dos Tribunais de Contas; a Independência dos Tribunais de Contas; Novos 
horizontes do desenvolvimento sustentável e a fiscalização dos Tribunais de 
Contas; painel sobre a Agenda do Controle Externo e ações das entidades 



associativas e representativas; além da palestra de encerramento sobre a visão 
do Poder Judiciário com apresentação do Ministro do STF, Luiz Fux. 

Além dos debates técnicos, o evento contou com apresentações culturais, 
lançamento de livros, entrega de homenagens e honrarias. E, por fim, foi 
encerrado com a apresentação da Carta de João Pessoa em que consolidou as 
principais conclusões e diretrizes aos Tribunais, além da publicação dos anais do 
Congresso. 

Assista o evento na íntegra aqui.  

  

https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/11/carta-de-joao-pessoa.pdf
https://irbcontas.org.br/videoteca/ii-citc-congresso-internacional-dos-tribunais-de-contas/


1.2 EVENTOS EM PARCERIA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES  
 

1.2.1 Eventos com MBA em PPP e Concessões/FESPSP/University 

College London 

 

a) TV PPP 

Baseados na experiência bem-sucedida do PPP War Room – Controle Externo 
(2020), o MBA PPP e Concessões, a Sociologia e Política – Escola de Humanidades 
(FESPSP), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Instituto Serzedello Corrêa (ISC), com 
o apoio dos parceiros ANTC, CNPTC, AUDICON, AMPCON, IBRAOP, CNPGG e 
ATRICON, desenharam esta série de cinco encontros, titulada “TV PPP Controle 
Externo”, a fim de disseminarem conhecimentos sobre PPPs e concessões dentro 
da realidade do mundo do controle externo.  

Nessa série de encontros, convidados especialistas em infraestrutura, 
parcerias público-privadas e concessões discutiram os cenários do setor e 
responderam às perguntas da audiência.  

Os encontros abordaram os seguintes temas: Setor de saneamento (03 de 
maio) e Projetos de Infraestrutura – experiência chilena (15 de junho). 

 

 

O TV PPP é mais um 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 University College London. Pelo convênio, todos os servidores de Tribunais 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=162&wpfd_file_id=3628&token=&preview=1


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.  

Os encontros da trilha de conhecimento “TV PPP Controle Externo” estão 
disponíveis na Videoteca do IRB. Acesse aqui. 

 

b) PPP Lab – Saneamento Básico 

Além do TV PPP, a parceria também desenvolveu uma oficina prática de 
planejamento de uma auditoria de PPP em saneamento básico, denominada PPP 
Lab. 

Este primeiro laboratório ocorreu em maio, e tratou do estudo de um caso 
prático de PPP em saneamento fiscalizado pelo TCERS.  

Confira a íntegra da oficina aqui. 

 

c) 3º Encontro Técnico sobre fiscalização de concessões e PPPs pelos 

Tribunais de Contas 

 

Na semana do dia 06 de agosto de 2021, aconteceu o 3º encontro técnico, 
que promoveu debates sobre as fiscalizações realizadas pelos órgãos de controle. 
O Encontro é uma realização do Instituto Rui Barbosa em parceria com o MBA 
PPP e Concessões e a Sociologia e Política – Escola de Humanidades. 

Ao longo dos últimos anos, as concessões e PPPs têm aumentado sua 
importância no contexto da infraestrutura nacional, suprindo as carências fiscais, 
técnicas e operacionais tipicamente enfrentadas pela administração pública. Em 
regra, tratam-se de contratos complexos, vultosos e com longo prazo de duração, 
abrangendo serviços de relevante interesse público, o que obriga os órgãos de 

https://irbcontas.org.br/videoteca-grupo/tv-ppp-controle-externo/
https://irbcontas.org.br/video/ppp-lab-controle-externo-maio-de-2021/


controle externo a implementarem modernos e eficientes mecanismos de 
acompanhamento dos projetos e respectivos editais licitatórios. 

O evento contou com 5 dias de  ricas apresentações e discussões. Carlos 
Alexandre Nascimento, Rafael Castilho e Moises Marques, foram os moderadores 
dos 10 painéis da semana (6 abertos ao público e 4 exclusivos para servidores e 
membros dos TCs). 

 

 

1.2.2 Curso completo de Auditoria Financeira com Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC e Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil – IBRACON 

O Instituto Rui Barbosa (IRB), o Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil (Ibracon) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) uniram esforços 
visando contribuir para o desenvolvimento profissional dos auditores de controle 
externo quanto às Normas de Auditoria Aplicadas ao Setor Público. 

As entidades construíram, a partir do acordo de Cooperação Técnica realizado 
entre as entidades, o curso “Auditoria no Setor Público (NBASP e NBC TASP)”. 

O curso foi voltado aos auditores indicados pelos Tribunais de Contas, sendo 
parte do compromisso das entidades com o interesse público, considerando que 
o aperfeiçoamento da auditoria é um passo significativo para a melhoria da 
gestão orçamentária, transparência e lisura da administração estatal. 

O curso foi estruturado da seguinte maneira:  

• 07 e 08/04: Módulo I – Contextualização 
• 05 e 06/05: Módulo II – Planejamento do trabalho 
• 10 e 11/06: Módulo III – Execução do trabalho – Parte 1 
• 30/06 e 01/07: Módulo III – Execução do trabalho – Parte 2 
• 25 e 26/08: Módulo IV – Relatório do trabalho 
• 01/09: Simpósio de encerramento 

Todos as aulas do curso foram disponibilizadas gratuitamente no canal 
do CFC no Youtube. Acesse aqui. 

 

 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=145&wpfd_file_id=23472&token=&preview=1
https://www.youtube.com/cfcbsb


1.2.3 Curso – Auditoria, Políticas Públicas e Agenda 2030, realizado com 

TCERS 

 

Nos dias 28/06, 30/06, 02, 05 e 07/07, das 10 às 12h30 aconteceu o curso 
"Auditoria, Políticas Públicas e Agenda 2030", ministrado por Nelson Nei Granato 
Neto (IRB/TCEPR). O curso foi realizado em parceria pelo TCERS e Instituto Rui 
Barbosa. As seguintes aulas foram ministradas: 

• Normas de Auditoria parte I 
• Normas de Auditoria parte II 
• Controle de Políticas Públicas parte I 
• Controle de Políticas Públicas parte II 
• Controle de Políticas Públicas orientadas para os ODS 

 

Este curso faz parte da ação estratégica, na área de desenvolvimento e 
políticas públicas, de formação de multiplicadores na área de fiscalização das ODS 
e Agenda 2030. 

 

 

https://youtu.be/morNrKXiK2M
https://youtu.be/ZJ0L8EM0o0k
https://youtu.be/Y8XZDIWznj8
https://youtu.be/iM0qmfwNXyY
https://youtu.be/PgljEVVtv74


1.2.4 Série Nova Lei de Licitações realizado com o TCE-PR 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da Escola de Gestão 
Pública, com apoio e realização do Instituto Rui Barbosa (IRB), promoveu a 
Websérie sobre a Nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/21. No total de 30 Lives, 
amplas discussões sobre todos os temas da lei, com 10 encontros programados 
para a primeira temporada, , com temas como questões gerais sobre a Nova Lei 
de Licitações, Princípios, Processo Licitatório, Plano Anual de Compras, Controle 
das Contratações, Modalidades, Responsabilização do parecerista, dentre outros. 

A cada episódio foram convidados nomes de relevância nacional. E, a ação 
conjunta continuará em 2022 com mais 15 episódios que discorrerão sobre 
praticamente a totalidade dos temas da nova lei. Acesse todos os episódios 
aqui. 

 

 

1.2.5 Semana da Produtividade realizado com ISC/TCU e outras 

entidades 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRMT4aCH-5I&list=PLKPuHFv0AIzKHieHTS-7LttHrKDd6VCms&ab_channel=EscoladeGest%C3%A3oP%C3%BAblicaTCE-PR


A Semana da Produtividade, que contou com o apoio e patrocínio do IRB, é 
evento realizado pelo TCU para explorar boas práticas para uma produtividade 
sustentável com foco no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Com o 
escopo de debater as transformações da Educação corporativa, o novo conceito 
de EAD e aproximação digital, a Mesa Redonda contou com a participação do 
IRB, representado pela Presidente do Comitê de Aperfeiçoamento Profissional, a 
Cons. Doris de Miranda Coutinho. Saiba mais sobre aqui. 

 

 

1.2.6 Webinar - Panorama sobre a Nova Lei de Licitações nº 14.133/21: 

Desafios e Oportunidades, realizado com TCE-PI e Faculdade Polis 

Civita 

 

Na sexta 28 de maio, o Presidente do IRB participou da abertura do Webinar 
“Panorama sobre a Nova Lei de Licitações nº 14.133/21: Desafios e 
Oportunidades” promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). 
O evento conta com a parceria do Instituto Rui Barbosa (IRB) e da Faculdade Pólis 
Civitas.  

Acesse a transmissão aqui. 

 

 

https://portal.tcu.gov.br/eventos/lista-de-eventos/semana-da-produtividade-2021.htm
https://youtu.be/RgMMj2WPzqk


1.2.7 IRB, ATRICON e TCU promovem evento sobre Fiscalização 

Conjunta na Segurança Pública do Brasil (implementação do 

IGGSeg) 

 

O Índice de Governança e Gestão em Segurança Pública (IGGSeg) visa a medir 
periodicamente a maturidade de governança e gestão nas organizações de 
segurança pública do País. 

A iniciativa de trabalho conjunto foi discutida no âmbito da Rede Integrar de 
Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas, e tem previsão de realização 
entre abril e setembro de 2022. 

A reunião do dia 30/11, objetivou apresentar os aspectos da auditoria e 
esclarecer pontos de dúvida. 

A fiscalização busca formular diagnóstico completo da segurança pública no 
Brasil e dar transparência por meio do cálculo de um índice de governança e 
gestão, permitindo, ainda, a comparabilidade entre as diferentes unidades 
federativas. 

O índice é calculado a partir de respostas obtidas de gestores e de dados 
disponíveis em bases públicas, abrangendo as áreas de policiamento ostensivo, 
investigação criminal, serviços penais, política estadual de segurança pública e 
estatísticas criminais. 

   



1.3 EVENTOS DE TERCEIROS APOIADOS PELO IRB 
 

1.3.1 Eventos do TCERS apoiados pelo IRB 

 

a) Ciclo de Debates sobre Governança Institucional 

 

Promovido pelo Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), 
IRB e Atricon, o Ciclo de Debates sobre Governança Institucional contou com três 
encontros, que discutiram, respectivamente, “Governança e Tribunal de Contas 
no século XXI”, “Mecanismos de governança: liderança, estratégia e controle”, e 
“Governança nos Tribunais de Contas: Experiências e Desafios”, nos dias 15, 22 e 
29 de abril de 2021.  

O Ciclo de Debates buscou fazer um alinhamento conceitual sobre a 
Governança Institucional, debatendo a importância do tema para o Tribunal de 
Contas do Século XXI, as diretrizes da Atricon, e o referencial teórico para a 
implantação da governança nos órgãos públicos, além de apresentar experiências 
práticas dos TCs e os respectivos desafios. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3nW3H4SeOQ&ab_channel=tcegaucho
https://www.youtube.com/watch?v=B3nW3H4SeOQ&ab_channel=tcegaucho
https://www.youtube.com/watch?v=WSaeTv5CW5A&ab_channel=tcegaucho
https://www.youtube.com/watch?v=IasPRzYhwpY


b) Seminário: Diálogos Jurídicos e Interinstitucionais Concretizadores da 

Sustentabilidade –TCE-RS 

 

Nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, quinta e sexta-feira, aconteceu o 
Seminário: Diálogos Jurídicos e Interinstitucionais Concretizadores da 
Sustentabilidade, uma realização do TCE-RS e Comissão de Sustentabilidade do 
TCE-RS, com apoio do IRB, ATRICON, AUDICON, CNPTC, CEDIM, AJUFERGS e 
ESMAFE-RS. Acesse a transmissão aqui. 

 

 

c) Webconferência: Os tribunais de contas, os ODS e a Tutela do Meio 

Ambiente 

 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou, no dia 06 de maio de 2021, 
por meio de sua Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena (ESGC), 
de sua Comissão de Sustentabilidade e do Programa de Gestão Ambiental e de 

https://www.youtube.com/watch?v=d_9HbGM1Fsg&ab_channel=tcegaucho


Responsabilidade Social do TCE (ECOTCE), e em parceria com o Instituto Rui 
Barbosa (IRB), com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) e com a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos 
dos Tribunais de Contas (Audicon), a webconferência “Atuação dos Tribunais de 
Contas na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na tutela 
do Meio Ambiente”. 

A atividade contou com a participação, como debatedores, da assessora de 
Desenvolvimento Territorial do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Ieva Lazareviciute; da coordenadora do Observatório 
do Futuro do TCE-SP, Manuela Prado Leitão; da técnica de Controle do TCE-PR, 
Adriana Lima Domingos; e do auditor do TCE-PR, Nelson Granato. A mediação 
ficou a cargo da conselheira substituta do TCE-RS Letícia Ayres Ramos.  

Ao fim do evento, o auditor do TCE-PR e Assessor da Presidência do IRB, 
Nelson Granato, fez uma análise sobre como os Tribunais de Contas podem agir 
para auxiliar os gestores a atingirem os ODS. Para ele, os órgãos de controle já 
trabalham, intencionalmente ou não, na fiscalização da Agenda 2030. “Toda vez 
que estamos fiscalizando políticas públicas, na verdade, já estamos mirando 
aspectos dos ODS. Educação, saúde, infraestrutura e tudo relacionado à ação do 
Estado na sociedade e na economia são pontos tratados pela Agenda 2030. 
Então, nosso grande trabalho não é começar do zero, nem inventar a roda com 
relação à fiscalização dos ODS, mas aproveitar as estruturas já existentes e passar 
a orientá-las para os ODS”, concluiu. Acesse a transmissão do evento aqui. 

 

 

1.3.2 Curso Gestão Financeira na Escola, do TCEAL 

 

A Escola de Contas do TCE/AL, em parceria com a Secretaria de Educação do 
Estado de Alagoas e o Instituto Rui Barbosa, realizou o curso "Gestão Financeira 

https://irbcontas.org.br/aconteceu-no-irb-07-05/


na Escola: Prestação de Contas", nos dias 9 a 11 de junho, no Canal da Escola de 
Contas do TCE/AL no Youtube. 

O curso foi destinado aos técnicos das escolas estaduais de Alagoas e teve 
como objetivo promover capacitação sobre programa semelhante ao Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que envia recursos diretamente às escolas, 
conferindo responsabilidade e autonomia aos seus respectivos diretores, os 
quais, junto com professores, pais e alunos, definem como os recursos serão 
aplicados. 

O curso contou com os seguintes palestrantes e temas: 

• 10 de junho - Leomir Ferreira de Araújo: "Políticas de Financiamento 
da Educação".  

• 11 de junho - Marinalva Santos de Oliveira: “Ações Integradas ao 
PDDE"; Genilma Alves Barros: “Conselho Escolar"; e Leomir Ferreira de 
Araújo: “PNAE". 

• 12 de junho - Jarbas Sena Cavalcanti Melo Junior: “Prestação de 
Contas: Como prestar contas?  Quais os documentos? ”; e Adriana Dantas 
Cavalcanti: “Execução dos recursos”. 

 

1.3.3 V Simpósio Nacional das Ouvidorias ocorre no TCE-AM 

 

Aconteceu nos dias (25 e 26/11), o 5º Simpósio Nacional de Ouvidorias no 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM, O evento acontece de forma híbrida. 

Toda a programação do evento contou com transmissão, ao vivo, pelos perfis 
oficiais do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceam) e Instagram 
(@tceamazonas). 

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, e o ouvidor-
geral do TCE-AM e vice presidente de desenvolvimento institucional do IRB, 
conselheiro Érico Desterro, fizeram a abertura do Simpósio, que foi marcado por 
discussões que tratam do cenário atual das ouvidorias do país. 



A programação trouxe três mesas virtuais. No primeiro dia de eventos, serão 
tratados os temas “Ouvidoria Brasileira: cenário, avanços e desafios”, “Cidadania 
Digital, Governo Digital e Eficiência Pública”, e “Como grandes líderes na história 
se comunicaram com o povo”. 

As mesas foram ministradas pelo conselheiro do TCE-RN e Presidente do 
Comitê de Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social do IRB, Gilberto Jales; do 
secretário de Controle Interno da Presidência da República, Edson Teles; da 
diretora de publicações da revista científica da ABO Nacional, Luciana Bertachini, 
e da ouvidora do Sistema Único de Saúde, Danielle Ventura. Para as temáticas de 
Governança, os palestrantes foram o conselheiro Érico Desterro; a assessora de 
Controle Externo do TCM-SP, Christianne Stroppa; a advogada e professora 
universitária, Ana Maria Pedreira; a advogada e doutora pela Universidade de São 
Paulo (USP), Vivian Gregori, e o vice-presidente do TCE-CE e Vice-Presidente de 
Auditoria do IRB conselheiro Edilberto Pontes Lima. 

 
 

1.3.4 Eventos do TCEMG apoiados pelo IRB 

 

a) Tribunal do futuro e Lançamento do Planejamento Estratégico do 

TCEMG 

 
Fechando a série de webnários TRIBUNAL DO FUTURO, iniciada em maio de 

2020 com o objetivo de fomentar a discussão acerca de temas altamente 
relevantes para a ação dos Tribunais de Contas do Brasil, o TCEMG realizou a 
apresentação da ESTRATÉGIA 2026. 

Realizadas com o apoio do Instituto Rui Barbosa – IRB – e a participação de 
renomados especialistas no cenário nacional e internacional, as primeiras quatro 
edições do evento contaram com ampla participação do público interno e 



externo, chegando a mais de 8 mil visualizações na TV TCE, no Youtube. Foram 
abordados temas relevantes sobre as perspectivas do controle externo da gestão 
pública em tempos de constante transformação, iniciando com discussões sobre 
a atuação colaborativa dos Tribunais frente à pandemia, passando pela 
tecnologia, inteligência artificial e avaliação de políticas públicas pelos órgãos de 
controle externo, até a Agenda 2030 da ONU. 

Na última edição do evento, a palestra inicial abordou as estratégias, 
tendências e convergências do controle externo no cenário pós-pandemia. 
Considerando que as discussões promovidas no TRIBUNAL DO FUTURO 
constituem parte dos trabalhos de formulação do novo Plano Estratégico do 
TCEMG, foram apresentadas, ainda, palestras sobre o processo de construção da 
Estratégia 2026, por meio de importante parceria com a academia, bem como os 
resultados alcançados e o que foi planejado para os próximos seis anos. Acesse 
a transmissão completa aqui. 

 

b) Webinário Desafios para Aplicação da Justiça Restaurativa nos Órgãos de 

Controle - TCE-MG 

 

O Conselheiro Corregedor Durval Ângelo Andrade (TCEMG) e o Instituto Rui 
Barbosa convidaram para o Webinário Desafios para Aplicação da Justiça 
Restaurativa nos Órgãos de Controle, que contou com três palestrantes 
especialistas no tema, além da participação do Conselheiro Gilberto Jales, 
conselheiro do TCE-RN e presidente do Comitê Técnico das Corregedorias, 
Ouvidorias e Controle Social do IRB. Acesse a transmissão aqui. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dpb7SStPZU
https://eeventos.tce.mg.gov.br/restaurativa


1.3.5 Diálogo “A Nova Lei de Licitações e Contratos” – TCERJ 

 

O projeto Diálogo, sob a responsabilidade da Coordenação de Estudos e 
Pesquisas, com a colaboração da Biblioteca Sergio Cavalieri Filho, teve como 
objetivo convidar especialistas para abordar temas relevantes e atuais que 
interessem tanto os servidores do TCE-RJ quanto a sociedade como um todo. O 
evento foi um convite ao diálogo entre os especialistas e o público, estimulando 
o debate intelectual. 

O projeto contou com apoio do IRB e foi composta por um conjunto de 4 
lives temáticas: nos dias 25 de fevereiro, 4, 11 e 18 de março, na plataforma Zoom, 
nos seguintes temas: “O processo de construção da nova lei e suas principais 
inovações”, “Planejamento das contratações públicas e as novidades trazidas pela 
nova lei”, “Seleção de fornecedores e as inovações da nova lei”, e “Gestão 
contratual na nova lei”.  

 

 



1.3.6 Edição Regional do Fórum Nacional de Auditoria - Tardes de 

conhecimento 

 

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.  

O projeto, iniciado em 2020, contou com as seguintes edições em 2021: 

• 1ª edição (16/março) - No 1º encontro da Edição Regional TCM-SP 
do Fórum Nacional de Auditoria de 2021, foram realizadas as palestras “A 
evolução financeira do município de São Paulo em tempos de pandemia”, 
com os auditores de Controle Externo do TCMSP, Ana Amélia Botelho e 
Marcos Chust; e “O acompanhamento do TCU (Tribunal de Contas da 
União) das ações do Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia”, 
com o auditor federal de Controle Externo do TCU, Marcelo Aragão. 

• 2ª edição (13/abril) – Palestras “Agenda 2030 e os Desafios para os 
Municípios Brasileiros” e “Fiscalização nos Municípios e o Atendimento aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Cenário Pandêmico”. 

• 3ª edição (11/maio) – “As interações entre os órgãos de Controle no 
Combate à Fraude e Corrupção”. Essa terceira edição do projeto contou 
com a participação dos debatedores Álvaro Rodrigo Costa, Auditor de 
Controle externo (TCE-RO); Antônio Tarciso Carvalho, Procurador Geral de 
Contas (MPC-BA), e Camila Moura e Silva, Promotora de Justiça (MP-SP). 

https://www.youtube.com/watch?v=oNQheaLdH8g
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/26055
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/noticias/2660-proxima-edicao-do-projeto-tardes-de-conhecimento-tera-como-tema-os-orgaos-de-controle-no-combate-a-fraude-e-corrupcao?highlight=WyJ0YXJkZXMiLCJkZSIsImNvbmhlY2ltZW50byIsInRhcmRlcyBkZSIsInRhcmRlcyBkZSBjb25o


• 4ª edição (22/junho) – Em sua 14ª edição, o projeto Tardes de 
Conhecimento, realizado na última terça (22), discutiu primeiramente o 
tema “Principais alterações na Legislação do Fundeb”, apresentado pelo 
analista de controle externo do Tribunal do Paraná e assessor da 
Presidência do IRB, Nelson Nei Granato. Seguida, a segunda palestrante e 
auditora de controle externo do TCU Lucieni Pereira abordou o tema “A 
fiscalização do Orçamento destinado à educação”. 

• 5ª edição (20/julho) – Palestras “Aspectos Normativos de Controle 
de Caixa e Equivalentes de Caixa” e “Auditoria Financeira da Conta Única: 
a Experiência do TCE-RJ”. 

• 6ª edição (17/agosto) - "Aspectos teóricos das demonstrações 
contábeis aplicadas ao setor público" e "Auditoria das demonstrações 
contábeis aplicadas ao setor público". 

• 7ª edição (20/setembro) – Palestras sobre: “Auditoria operacional 
em gestão de pavimento urbano” 

• 8ª edição (19/outubro) – Palestras “Controle Internos e Integridades 
na gestão pública” e “Auditoria operacional de controles internos”  

Todos os encontros da série Tardes de Conhecimento estão disponíveis 
aqui. 

 

 

1.3.7 Fórum Nacional INAE 

 

 O Fórum Nacional é a associação dos principais economistas, sociólogos e 
cientistas políticos do país, iniciada em 1988 com a finalidade de oferecer 
propostas concretas para a modernização da sociedade brasileira. Em 1991, o 
Fórum Nacional foi formalizado e adquiriu permanência, com a criação do 
Instituto Nacional de Altos Estudos – INAE, sociedade civil sem fins lucrativos. 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/32843
https://irbcontas.org.br/eventos/tardes-de-conhecimento-forum-nacional-de-auditoria-edicao-regional-tcmsp-2021-aspectos-normativos-de-controle-de-caixa-e-equivalentes-de-caixa-e-a-auditoria-financeira-da-conta-unica-a-experienci/
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1450/17/tardes-de-conhecimento-aspectos-teoricos-das-demonstracoes-contabeis-aplicadas-ao-setor-publico-e-auditoria-das-demonstracoes-contabeis-aplicadas-ao-s
https://www.youtube.com/channel/UCNltjnub4Ehmybo21Q79U9w


Ele promove os Fóruns Nacionais, os Fóruns Especiais, os Fóruns Extras, os 
Fóruns Exclusivos e outros eventos ou iniciativas que integrem os programas 
anuais de trabalho do Fórum Nacional. 

O Fórum Nacional não é uma simples instituição de pesquisa, ou órgão de 
debates. Funciona como agente da sociedade civil, em caráter independente e 
apartidário e com sentido pluralista. Sua preocupação é contribuir para o diálogo 
das lideranças nacionais, públicas e privadas (Poder Executivo, Congresso, Poder 
Judiciário, organizações empresariais, sindicais, acadêmicas, confessionais, 
comunitárias, personalidades de prestígio e influência). Diálogo orientado pela 
busca de caminhos para o desenvolvimento do país, em suas múltiplas 
dimensões: econômica, social, política, ambiental, cultural. E voltado para o 
processo de tomada de decisões relevantes para o futuro nacional. Acesse aqui 
para saber mais: inae.org.br/sobre/ 

Durante o ano de 2021, representantes do Controle Externo participaram das 
edições do Fórum Nacional promovido pelo Instituto Nacional de Altos Estudos 
(INAE), que passou a receber apoio e patrocínio do Instituto Rui Barbosa.  

Confira as edições que tiveram participação do IRB em 2021:  

• 33º Fórum Nacional (1ª Sessão Extra) - Gestão Macro para Investir 
Mais 

O Fórum Nacional promoveu 
nesse evento, que aconteceu no dia 
12 de março, um intenso debate 
sobre a gestão macroeconômica do 
País, com dois economistas de peso, 
André Lara Resende e José Márcio 
Camargo, ambos doutores egressos 
do prestigiado departamento de 
economia do MIT – Massachussets 
Institute of Technology, onde 

receberam o título de Ph.D. em Economia, com mediação do Presidente do Fórum 
Nacional Raul Velloso. Acesse a transmissão aqui. 

 

• 33º Fórum Nacional (2ª Sessão Extra) - A hora e vez da Infraestrutura 

https://www.inae.org.br/sobre/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tXHg7tRLX2c&t=1s&ab_channel=F%C3%B3rumNacionalINAE


O 33º Fórum Nacional de 2021, que aconteceu no dia 19 de março, deu toda 
a ênfase possível à retomada dos 
investimentos— tanto públicos 
como privados— pensando em uma 
rápida retomada do crescimento da 
economia, no momento sob a 
ameaça do difícil quadro relacionado 
com a COVID-19. 

Diante disso, o Fórum Nacional 
INAE colocou em discussão no 
evento direcionado às questões da 

infraestrutura. O debate aconteceu entre o presidente da Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias - ABCR, um dos dirigentes da maior empresa da 
área de concessões (CCR S.A.), e a visão de um economista de destaque que tem 
estudado o assunto em profundidade. Acesse a transmissão aqui. 

 

• 33º Fórum Nacional (1ª Sessão) Pandemia e a Crise Estadual - Visão 
do Piauí e Santa Catarina 

A 1ª Sessão, que aconteceu no dia 03 de junho, foi dedicada ao debate da 
Pandemia e a Crise Estadual no Piauí 
e Santa Catarina com Raul Velloso, 
Wellington Dias, Leonardo Rolim e 
Adircélio Ferreira Junior. A sessão 
abordou principalmente sobre os 
desafios ligados ao equacionamento 
da previdência pública e à retomada 
dos investimentos regionais. Especial 
atenção foi dedicada às 
necessidades ligadas à retomada da 
economia local na fase pós Covid. 

Acesse a transmissão aqui. 

 

• 33º Fórum Nacional (2ª Sessão) Pandemia e a Crise Estadual - Visão 
de São Paulo 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RXrjGdA99kM&t=2s&ab_channel=F%C3%B3rumNacionalINAE
https://www.youtube.com/watch?v=pt_ntkAc3XE&t=8s&ab_channel=F%C3%B3rumNacionalINAE


A 2ª Sessão foi dedicada ao 
debate da Pandemia e à Crise 
Estadual em São Paulo com Raul 
Velloso, João Dória e Leonardo 
Rolim, onde foram debatidos os 
desafios ligados ao 
equacionamento da previdência 
pública e à retomada dos 
investimentos regionais. Especial 
atenção foi dedicada às 
necessidades ligadas à retomada 

da economia local na fase pós Covid. Acesse a transmissão aqui. 

 

• 33º Fórum Nacional (3ª Sessão) Papel dos Tribunais de Contas nas 
Concessões 

A 3ª Sessão foi dedicada ao 
debate do Papel dos Tribunais de 
Contas nas Concessões com Raul 
Velloso, César Borges, Ivan Bonilla, 
Ricardo Castanheira e Weder de 
Oliveira que debateram sobre o 
paradoxal viés antiprivado nas 
concessões brasileiras de 
infraestrutura e à ajuda que a ação 
dos tribunais de contas poderá 

representar nesse processo, com vistas a promover os tão ansiados investimentos 
locais em infraestrutura. Acesse a transmissão aqui. 

 

• 33º Fórum Nacional (4ª Sessão) Questão Fiscal e a Previdência 
Estadual 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q3hZTyo98Ww&ab_channel=F%C3%B3rumNacionalINAE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P1xs7POrkT8&t=5432s


A 4ª Sessão foi dedicada à 
Questão Fiscal e Previdenciária 
Estadual com Raul Velloso, Fábio 
Nogueira, Sebastião Helvécio, 
Edilberto Pontes e Guilherme 
Mercês, que acaba de deixar a 
secretaria da fazenda do RJ, que 
debateram principalmente sobre 
os desafios ligados ao 
equacionamento da previdência 

pública e à retomada dos investimentos regionais. Especial atenção foi dedicada 
às necessidades ligadas à retomada da economia. Acesse a transmissão aqui. 

 

• 33º Fórum Nacional (3ª Sessão Extra) Pandemia e a Crise Estadual - 
Visão de São Paulo 

O Presidente do Fórum 
Nacional Raul Velloso convidou 
Everardo Maciel, renomado 
tributarista, e habitual debatedor 
do Fórum Nacional, para explicar 
por que, segundo ele publicou em 
artigo recente no Estadão, o 
projeto é “uma requintada 
combinação de ressentimentos, 
desinformação e demagogia, 
resultando na mais ousada 

pretensão de aumento da carga tributária”. Acesse a transmissão aqui. 

 

 

1.3.8 Eventos do CNPTC apoiados pelo IRB 

As mulheres mudam o mundo - Comemoração do Mês da Mulher 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PZWTjDyaG0o&t=1s&ab_channel=F%C3%B3rumNacionalINAE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DVe9TwyCt3U&ab_channel=F%C3%B3rumNacionalINAE


 

No dia 29 de março, o CNPTC e TCM-GO realizaram o Talkshow do CNPTC 
em homenagem às mulheres do Sistema Tribunais de Contas. O evento contou 
com apoio do AMB, ATRICON, IRB, ABRACOM, ANTC, AMPCON, CNGPC. Acesse 
a transmissão aqui. 

 

As Live Lançamento Hotsite Nacional dos Tribunais de Contas: Monitoramento 
da vacinação 

 

O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil 
(CNPTC) lançou no dia 15 de abril, o hotsite VacinaCovid-19TC. O portal vai 
monitorar a campanha de vacinação contra a Covid-19 nos estados, municípios e 
Distrito Federal, além de reunir informações sobre fiscalização e boas práticas de 
gestão relativas aos planos de imunização. Acesse a transmissão aqui. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6mAaUSVrHIE&ab_channel=CNPTC
https://www.cnptcbr.org/cnptc-lanca-hotsite-dos-tcs-com-informacoes-sobre-vacinacao-contra-a-covid-19/


1.3.9 Lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção 

(PNPC) 

Voltado aos gestores públicos de todo o País, o Programa disponibiliza 
ferramenta de autoavaliação, orientações e treinamentos para implantação de 
boas práticas de controle e prevenção à corrupção.  

Acesse a transmissão aqui. 

 

1.3.10 Evento CONIP  

 
Nos dias 01 a 03 de Setembro aconteceu a 16 ª Edição do CONIP Judiciário e 

Controle,  o evento foi realizado de forma virtual, tradicional evento realizado 
anualmente, com foco em tecnologia da informação e governança dentro do 
âmbito do poder judiciário e de órgãos de controle. O evento contou com o apoio 
do Instituto Rui Barbosa, com a participação de representantes da Diretoria do 
IRB, como o Vice-Presidente de Auditoria do IRB e Vice-presidente do TCE-
CE, Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, e do Comitê de Tecnologia da 
Informação do IRB,  Douklas Avedikian-Chefe da CGE do TCE-MS, Fábio Correa 
Xavier-Diretor do Departamento de TI do TCE-SP, Lucio Camilo Oliva Pereira– 
Diretor Geral de Tecnologia da Informação do TCE-RJ, Pedro Vieira- Assessor 
Especial da Presidência do TCM-BA e Wilter de Araújo Cavalcante – Diretor de TI 
do TCE-RR, que realizaram palestras durante o evento. 

   

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1mhBbN5rpRE&feature=youtu.be&ab_channel=TribunaldeContasdaUni%C3%A3o


1.4 PARTICIPAÇÃO DO IRB EM OUTROS EVENTOS 
 

1.4.1 Campanha Contas Públicas são da nossa conta 

 

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. 

A edição de 04 de fevereiro da campanha “Contas Públicas São da Nossa 
Conta”, contou com a participação do Presidente do IRB, Conselheiro Ivan 
Bonilha. O tema foi “Controle Externo – Cenários para 2021”, em que os 
participantes discutiram sobre os desafios e avanços do setor de controle externo 
para 2021, sob o prisma das novas realidades vividas a partir da pandemia da 
Covid-19. Acesse a transmissão aqui. 

 

 

https://contaspublicasdanossaconta.com.br/a-campanha/
https://www.youtube.com/watch?v=gg3OEfeCnu0


1.4.2 Colóquio Luso Brasileiro – A Dívida Pública, o Direito Financeiro e 

a Pandemia – TCE-CE 

 

No dia 30 de junho, “A Dívida Pública, o Direito Financeiro e a Pandemia” 
estiveram em pauta durante o Colóquio Luso-Brasileiro realizado pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará em parceria com a Sociedade Brasileira de Direito 
Financeiro (SBDF). O vice-presidente do TCE Ceará e de Auditoria do Instituto Rui 
Barbosa (IRB) e da SBDF, conselheiro Edilberto Pontes, coordenou a sequência de 
palestras do evento virtual. Acesse a transmissão aqui. 

 

1.4.3 IRB participa do curso de recepção de auditores e Semana de 

capacitação do TCE-RS 

O curso de recepção dos novos auditores do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Sul (23/02) contou com a presença de Nelson Granato, assessor 
da presidência do IRB, para apresentar e debater a aplicação dos princípios das 
NBASP nos diversos trabalhos do Tribunal de Contas. Saiba mais aqui. 

Já, a Semana de Capacitação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Sul contou com a presença do Nelson Nei Granato Neto, 
assessor da presidência do IRB. Na palestra seguida de debates proferida no dia 
22/04/22,, os princípios metodológicos contidos nas NBASP foram apresentados 
a mais de 250 auditores do TCE-RS. Saiba mais sobre aqui. 

 

https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4618-desafios-e-estrategias-do-direito-financeiro-frente-a-pandemia-sao-abordados-em-coloquio-luso-brasileiro
https://irbcontas.org.br/aconteceu-no-irb-26-02/
https://irbcontas.org.br/aconteceu-no-irb-23-04/


1.4.4 Presidência do IRB participa de evento da EUROSAI 

 

O presidente do IRB Ivan Bonilha participou, no dia 18 de março, do seminário 
promovido pela EUROSAI (Organização Europeia das Instituições Superiores de 
Auditoria) “Social Security Audit During the COVID-19 Pandemic”, que contou 
com a presença de diversas entidades, nacionais e internacionais, do controle 
externo. 

 

1.4.5 Reunião Anual das Assembleias de Governadores do BID e do 

BID Invest 

O IRB foi convidado a participar da Reunião Anual das Assembleias de 
Governadores do BID e do BID Invest, que aconteceu entre os dias 17 a 19 de 
março. 

Esse encontro oficial é um fórum de discussões para os Governadores dessas 
instituições, em sua maioria ministros da fazenda, presidentes de bancos centrais 
ou outras altas autoridades dos países membros. Representantes de instituições 
financeiras multilaterais de desenvolvimento e bancos privados também 
participam destes encontros. 

 

1.4.6 Posse da Diretoria AMPCON e CNPGCO 

Tomaram posse no dia 25 de março a nova Diretoria das entidades 
representativas dos Procuradores de Contas, CNPGC – Conselho Naional dos 
Procuradores Gerais de Contas e AMPCON – Associação Nacional do Ministério 
Público de Contas. 



O CNPGC passou a ser Presidido pela Procuradora de Contas Cibelly Farias, 
do TCESC, enquanto que a AMPCON terá à frente de sua gestão o Procurador de 
Contas José Américo da Costa Jr, do TCMGO. 

A cerimônia de posse foi realizada virtualmente e transmitida pela youtube 
no Canal da AMPCON. Na cerimônia, o IRB foi representado pelo seu Vice 
Presidente de Relações Institucionais, Cons. Sebastião Helvécio (TCEMG). Assista 
aqui. 

 

1.4.7 Debate da Câmara dos Deputados sobre a Primeira Infância 

O assistente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-
IRB), Leo Arno Richer, participou, no dia 22/03/2021, do evento virtual “A primeira 
infância e o orçamento público”, promovido pela Câmara dos Deputados. O 
debate, organizado pela Comissão Externa de Políticas Públicas para a Primeira 
Infância, teve como objetivo conscientizar a sociedade da importância de 
investimentos em ações voltadas às crianças de 0 a 6 anos. A íntegra do debate 
pode ser acessada aqui. 

 

1.4.8 Posse Diretoria AUDICON 

 

Após a eleição ocorrida na Assembleia Geral do dia último dia 08 de abril, 
ocorreu no dia 29 de abril de 2021, a cerimônia de posse virtual da Diretoria eleita 
da AUDICON.  

O evento teve como convidada especial a Ministra Presidente do TCU Ana 
Arres, contou com a presença de várias autoridades como o Ministro Benjamim 
Zymler, Ministro Raimundo Carrero, ambos do TCU, e da Procuradora Geral do 
Ministério Público Junto ao TCU, Cristina Machado, bem como dos Presidentes 
das Cortes de Contas do Estado de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de 
Alagoas e de Minas Gerais. 

https://www.youtube.com/watch?v=f99ErVPQMzU
https://www.youtube.com/watch?v=9WocpW2Ut0Q


Também estiveram presentes, os Presidentes das Entidades ligadas ao 
controle externo nacional, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira da ATRICON, Joaquim 
Alves de Castro Neto do CNPTC, José Américo da Costa Júnior da AMPCOM, 
Ismar Viana da ANTC, Alison Souza do SINDILEGIS, Wederson Osmar Moreira da 
AUDITAR, além de Conselheiros, Conselheiros Substitutos, membros do 
Ministério Público de Contas e servidores de diversos Tribunais de Contas. Saiba 
mais aqui.  

 

1.4.9 III Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos Municipais de 

Educação 

 
O presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-

IRB), Cezar Miola, participou do segundo dia de debates do III Fórum Nacional 
dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação, no dia 29/04/2021,, que 
teve como tema “Os desafios da atribuição normativa e de controle social: papeis 
dos conselhos municipais de educação”. Confira o evento aqui. 

 

1.4.10  Evento "Planejando o Futuro" do TCE-PR 

Durante a fase de criação de um novo planejamento estratégico do TCE-PR, 
eram discutidos semanalmente sobre pontos importantes de planejamento. No 
encontro de 10 de maio, Nelson Nei Granato Neto, Assessor da presidência do 
IRB e Analista do TCE-PR, apresentou sobre a atuação do Tribunal de contas no 
Controle de Políticas Públicas Já no encontro de 17 de maio, o evento contou 
com o Presidente do IRB, Ivan Bonilha, Magdalena Cordero Valdavida, da Corte 
de Contas Europeia e o Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais 
Sebastião Hévecio, para debater e trazer as reflexões pertinentes as mudanças e 
expectativas. Saiba mais aqui. 

 

https://www.audicon.org.br/site/cerimonia-de-posse-da-diretoria-eleita-da-audicon/
https://youtu.be/YxW_18q216A
https://irbcontas.org.br/aconteceu-no-irb-14-05/


1.4.11 Webinário “Planejar para Superar Novos Desafios” do TCE-PA 

 

Representando o IRB, Nelson Nei Granato participou do Webinário “Planejar 
para Superar Novos Desafios” do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), 
que ocorreu nos dias 24 e 25 de maio. A apresentação foi sobre o tema 
“Planejamento Estratégico nas NBASP 12 e 100”. O evento também contou com 
a presença de Sebastião Helvecio, Vice-Presidente do IRB. Acesse a transmissão 
aqui. 

 

1.4.12  SAEG – Avaliação das Escolas de Governo- IV Edição da SAEG – 

Avaliando e construindo Redes para um novo hoje e amanhã 

 

Apresentar e discutir os principais resultados das Redes de Escolas de 
Governo do Brasil. Esse foi um dos principais objetivos da IV Semana da Avaliação 
em Escolas de Governo (SAEG), que aconteceu nos dias 1º e 2 de junho, das 9 às 
12 horas, com o tema “Avaliando e construindo redes para um novo hoje e 
amanhã”. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q2_X48gnHmw&ab_channel=TCEPA


No primeiro dia do evento, participou das mesas a servidora do TCECE, Hilária 
Barreto, que também é membro do Comitê de Aperfeiçoamento Profissional do 
IRB. Hilária Barreto apresentou o trabalho que é feito no Instituto Plácido Castelo, 
Escola de Contas do TCECE, junto à Rede das Escolas de Governo do Estado. 

No dia 2/6, foi a vez da apresentação da REDUCONTAS – Rede das Escolas de 
Contas dos Tribunais de Contas, feita por Crislayne Cavalcante, coordenadora do 
IRB. Acesse a transmissão aqui. 

 

1.4.13  IX Seminário de Gestores Públicos 

 

O TCE-CE realizou seminário de Gestão pública e conta com participação de 
Vice Presidente do IRB. “Orçamento e finanças” foi o tema do 2º Painel, no dia 20 
de julho, com palestra do vice-presidente do TCE- Ceará, conselheiro Edilberto 
Pontes. Ele destacou quatro pilares fundamentais para as gestões públicas: 
profissionalização, planejamento, realismo orçamentário e transparência. Saiba 
mais aqui. 

 

https://youtu.be/i_4yCVidEpo
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4631-papel-orientativo-do-tce-ceara-e-destacado-durante-ix-seminario-de-gestores-publicos


1.4.14  IX Edição Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2021 

 

9º Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2021, aconteceu nos dias 
20 e 21 de julho (terça e quarta-feira), de forma 100% virtual. A iniciativa contou 
com o apoio institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, dentre 
outros parceiros. Foram abordados aspectos da gestão pública em tempos de 
Corona vírus, proporcionando aos gestores públicos janelas de oportunidades 
diante dos desafios de encontrar novos caminhos. O Seminário Gestores Públicos 
– Prefeitos Ceará 2021 foi uma realização do Instituto Future e da Associação dos 
Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e contou com a participação do Vice 
Presidente de Auditoria do IRB, Cons. Edilberto Pontes Lima. 

 

1.4.15  Webinário Educação para Transformar 

 
O encontro, organizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 

(TCMPA), no dia 01/01/2021, foi destinado a prefeituras, câmaras de vereadores, 
conselhos municipais de educação, servidores públicos e profissionais da área 
educacional e contou com a participação do Comitê Técnico de Educação do IRB. 



A concretização do direito à educação, o retorno às aulas no período de 
pandemia, o uso de ferramentais digitais para captar recursos na área 
educacional, orientações sobre programas federais, entre eles, a nova lei do 
Fundeb, estiveram entre os assuntos abordados 

 

1.4.16  Sessão especial “Bicentenário do nascimento de Anita Garibaldi” 

do TCE-SC 

 

O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCESC) realizou, no dia 11 de agosto 
(quarta-feira), sessão especial telepresencial em homenagem ao bicentenário de 
nascimento de Ana Maria de Jesus Ribeiro — Anita Garibaldi —, a ser celebrado 
em 30 de agosto. O evento foi transmitido, ao vivo, pelo canal do TCE/SC no 
Youtube. 

Na oportunidade, houve a entrega de honrarias a personalidades, presidentes 
e ex-presidentes das entidades de controle externo, incluindo o Presidente do 
Instituto Rui Barbosa e Vice Presidente do TCE/PR, Ivan Bonilha. Saiba mais aqui. 

https://irbcontas.org.br/presidente-do-irb-e-homenageado-em-sessao-especial-bicentenario-do-nascimento-de-anita-garibaldi-do-tce-sc/


1.4.17  Fórum Mundial de Entidades Fiscalizadoras com Poderes 

Jurisdicionais 

 
O Tribunal de Contas de Portugal foi o anfitrião do Fórum dos Tribunais de 

Contas com funções jurisdicionais membros da INTOSAI (Organização Mundial 
dos Tribunais de Contas), que trouxe a Lisboa dezenas de responsáveis dos 
diferentes continentes, num momento em que se discutem os efeitos da 
pandemia e a recuperação das economias. 

A reunião da INTOSAI, organização de que o Tribunal de Contas de Portugal 
é membro do Conselho Diretivo, decorreu no dia 19/10/2021 e em debate 
estavam, entre outros assuntos, a forma como a função jurisdicional dos Tribunais 
de Contas contribui para o combate à fraude e corrupção. 

As experiências dos diferentes Tribunais de Contas e os novos poderes 
jurisdicionais também foram debatidos, assim como a mais valia da colaboração 
multilateral no âmbito da luta à fraude e à corrupção. 

Saiba mais aqui. 

 

https://irbcontas.org.br/aconteceu-22-10/


1.4.18  XI Assembleia Geral dos Tribunais de Contas da Língua 

Portuguesa 

Também em Portugal, no dia 21/10/21, o IRB participou da Assembleia Geral 
dos Tribunais de Contas da Língua Portuguesa promovido pela Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa. 

A Assembleia Geral aprovou por unanimidade uma proposta com o objetivo 
de tornar a Língua Portuguesa como língua oficial da Organização Mundial dos 
Tribunais de Contas (INTOSAI). A proposta em causa será apresentada no 
próximo Congresso da INTOSAI, que decorrerá em novembro do próximo ano. 

Mais informações acesse aqui. 

 

1.4.19  Audiência com o Presidente do Tribunal de Contas de Portugal e 

com o Presidente da República Portuguesa 

 

A Assembleia Geral aprovou por unanimidade uma proposta com o objetivo 
de tornar a Língua Portuguesa como língua oficial da Organização Mundial dos 
Tribunais de Contas (INTOSAI). A proposta em causa será apresentada no 
próximo Congresso da INTOSAI, que decorrerá em novembro do próximo ano. 

Na programação da Assembleia Geral da Organização das Instituições 
Superiores de Controle (ISC) da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

https://irbcontas.org.br/aconteceu-22-10/


(CPLP), os Presidentes das Instituições membros foram recebidos pelo Presidente 
da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. 

Seguindo todos os protocolos sanitários, o Presidente do IRB, Cons. Ivan Lelis 
Bonilha, foi recebido na audiência que também contou com a participação da 
Presidente do TCU, Min. Ana Arraes. 

Na oportunidade da viagem para o evento, a comitiva do IRB também foi 
recebida pelo Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, o Juiz Conselheiro 
José F. F. Tavares em seu gabinete, para a troca de boas práticas e 
estabelecimento de acordos de cooperação em capacitação. 

 

 

1.4.20 III TCE na Comunidade: Orientação, Controle Social e Transparência 

 



Nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2021, no município de Laranjal do Jari-
AP,  acontece o “III TCE na Comunidade: Orientação, Controle Social e 
Transparência” .O projeto é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá e tem como finalidade aproximar os órgãos públicos da comunidade, 
orientar os jurisdicionados e a sociedade sobre controle social, bem como 
incentivar os parlamentares estaduais e federais a implementarem ações ao 
desenvolvimento local. Serão três dias de atividades, com a seguinte 
programação: 

25/11/2021 (quinta-feira), ABERTURA OFICIAL, prevista para ocorrer no 
Fórum da Comarca de Laranjal do Jari, às 18h30; 

26/11/2021 (sexta-feira), SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, na 
Câmara Municipal de Laranjal do Jari, das 9h30 às 12h; CURSO DE CAPACITAÇÃO 
e “PALESTRAS” (em fase de planejamento e definição do local, que ocorrerão 
paralelamente à Sessão Itinerante; 

27/11/2021 (sábado), AÇÃO SOCIAL, na Escola Municipal Raimunda 
Capiberibe, das 8h às 12h; e REUNIÃO TÉCNICA, das 9h às 12h, com membros do 
TCE/AP, Governador do Estado, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, 
Prefeitos, Vereadores e a Comunidade em geral, no Auditório da Escola Municipal 
Raimunda Capiberibe. 

O Assessor Luciano Caldas representou o presidente do Instituto Rui 
Barbosa. 

 

1.4.21 XXVI Congresso Internacional Del CLAD 

 
Aconteceu em Bogotá, Colombia, na data de  24 a 26 de novembro,  o XXVI 

Congresso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 



Administración Pública”. O evento foi organizado pelo “Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo (CLAD)” e pelo “Governo da Colombia”, 
através do  Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) e  Escola 
Superior de Administração Pública (ESAP)”.  

O Instituto Rui Barbosa foi convidado para participar em um dos painéis do 
evento para apresentar as ações promovidas pelas Associações do sistema 
Tribunais de Contas durante a pandemia. 

O Tema principal proposto para o painel foi “Os impactos da pandemia de 
COVID 19 nas atividades dos organismos de controle brasileiros”. No formato 
online, Crislayne Cavalcante (coordenadora do IRB), Sergio Lino (assessor do GC-
6- do TCE-RJ) e Marcus Vinícius de Azevedo Braga (pesquisador, atuante Hospital 
Universitário Gaffée e Guinle e da UFRJ) debateram sobre a temática “Evalucion, 
gestion de calidade e innovación como herramientas para la efectividad de las 
instituiciones públicas”. 

Saiba mais sobre os painéis e temas do XXVI Congresso Internacional se 
cadastrando e acessando as salas virtuais do Congresso em ACESSE AQUI 

 

1.4.22  Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos organizado 

pelo Instituto de Direito Aplicado – IDISA 

O conselheiro Dr. Sebastião Helvecio participou, no dia 03/12, como 
palestrante, do evento “Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 
organizado pelo Instituto de Direito Aplicado – IDISA . Na nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos – Lei 14.133/21, o instituto do credenciamento está 
elencado como um dos procedimentos auxiliares das licitações e das 

https://xxvicongresoclad2021.rebus.com.co/user/login?redirect=%2Fembed%2F-Mnm87HMpiCxyUDEM9yI%2F-MnWKiV364UpsfZJpwr7


contratações (Art. 78, I), estando ainda enumeradas as hipóteses de aplicação, 
bem como algumas regras (Art. 79) de observância compulsória no novel 
estatuto. 

O evento está disponível no canal do Youtube do IDISA. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCw9xcpSHp14OhFZfQuV-ATQ


1.5 PUBLICAÇÕES 

O Instituto Rui Barbosa, por meio da Vice-Presidência de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, visando dar continuidade ao compromisso de promover a construção 
e a difusão de conhecimentos para o aprimoramento do Sistema de Contas, 
possui previsto em seu planejamento estratégico ações de publicações tais como: 
a Revista Técnica dos Tribunais de Contas, o livro da Coleção IRB-Fórum e os 
Anais do Congresso Internacional de Políticas Públicas. 

Para dar cumprimento as metas estabelecidas no planejamento estratégico 
foram realizadas as seguintes ações no ano de 2021: 

 

1.5.1 Revista Técnica dos Tribunais de Contas (RTTC) 

 

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. 

Em 2021, houve uma inovação para a submissão dos artigos tanto para a 
Revista Técnica dos Tribunais de Contas como para os Anais do Congresso. 

Neste ano, aprimorando os processos internos para ampliar a eficiência na 
publicação dos periódicos do IRB, foi implementado o SISTEMA OJS que recebeu 
os artigos de forma automática.  

https://publicacoes.irbcontas.org.br/index.php/rttc/about/submissions


Assim foi publicado o Edital n. 01/21 IRB  chamada  de artigos para a edição 
do 5º Volume da RTTC, tendo como tema “Tendências e Perspectivas do 
Controle Externo: um olhar para o futuro”,  incluindo questões afetas ao 
controle externo, tais como: auditoria e controle, dados informação e 
conhecimento, desenvolvimento gerencial, educação e docência, gestão 
estratégica, gestão de pessoas, gestão de políticas públicas, governança e gestão 
de riscos, governo digital e transparência, inovação, logística e compras públicas, 
orçamento e finanças, políticas públicas setoriais, tecnologia da informação, 
transferências voluntárias, ética e cidadania. 

A RTTC, em suas 4 edições anteriores, apresentou trabalhos de servidores dos 
tribunais de contas e pesquisadores da área de administração pública. Em 2021, 
o comitê constitui um subgrupo para o 5º volume da revista, contando com a 
parceria IRB/Comitê de Gestão da Informação/Rede Bibliocontas que garantiu 
mais uma vez um trabalho de excelência. 

A 5ª edição pode ser acessada aqui. E, para acesso as outras edições da RTTC 
acesse aqui a Biblioteca do IRB. 

 

1.5.2 Coleção IRB-Fórum - “Os Tribunais de Contas, a pandemia e o 

futuro do controle” 

 
A Coleção IRB-Fórum foi idealizada com o objetivo de aproximar a academia 

e os grandes escritores da área da gestão pública e do Direito dos Tribunais de 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1865&wpfd_file_id=16477&token=ace20992a365984d11cc6627102f792f&preview=1
https://irbcontas.org.br/biblioteca/revista-tecnica-dos-tribunais-de-contas-_-ano-5-no-1/
https://irbcontas.org.br/biblioteca-colecao/rttc/


Contas. A ideia é ter várias publicações sobre diversos temas que estão em curso 
nos Tribunais de Contas e lançar reflexões que levem a um crescimento conjunto. 

Ao somar esforços com a Editora Fórum, de reputação incontestável na 
publicação de livros e periódicos em direito, controle e administração pública, o 
IRB consolida seus objetivos e dá um passo decisivo como instituição criadora e 
disseminadora de pensamento. 

A coleção IRB-Fórum, nas duas primeiras edições, convidou dois renomados 
professores para refletir o papel do controle externo brasileiro. Em 2019, a terceira 
edição trouxe a visão dos membros das cortes em relação aos “Tribunais do 
Século XXI”. A coleção já se consagrou como importante referência técnica sobre 
os Tribunais de Contas Brasileiros que, inclusive, foi citada em decisão recente do 
Supremo Tribunal Federal. 

Em 2021, o 4º Volume da Coleção IRB-Fórum, com o título “Os Tribunais de 
Contas, a pandemia e o futuro do controle”, foi coordenado pelo Conselheiro 
Edilberto Carlos Pontes Lima (TCECE). 

A partir de uma crise sanitária sem precedentes nos últimos cem anos, que 
provocou tanta dor e sofrimento e resultou em perdas irreparáveis, a iniciativa de 
reunir em um livro reflexões sobre o futuro das instituições de controle em face 
das experiências institucionais com a pandemia do coronavírus tem o condão, em 
primeiro lugar, de prestar homenagem às vítimas diretas e indiretas dessa 
catástrofe. 

A obra joga luz sobre os possíveis caminhos para a adaptação do sistema de 
contas a este novo paradigma e, como consequência, aponta para a reconstrução 
de um dos alicerces sobre os quais se desenvolvem as políticas públicas, em 
termos ainda mais resilientes e efetivos, para atender às necessidades que se 
apresentam. 

A obra é um excelente e variado retrato da diversidade de assuntos com que 
se deparam os Tribunais de Contas, os quais refletem o rol de competências 
constitucionais ao encargo dessas instituições, além de matéria para que sejam 
pensadas soluções inovadoras e lançados novos olhares sobre antigos desafios. 

Soma-se à obrigação de enfrentamento da corrupção e do desperdício, a 
necessidade de ampliar a noção da função fiscalizatória, incorporando 
definitivamente o papel orientativo e pedagógico ao Controle Externo. 



O anseio por maior efetividade demanda do controle uma atuação preventiva 
e colaborativa que promova a correção de rumo tempestiva, calcada na 
segurança jurídica, no diálogo e na transparência. 

A aplicação massiva da tecnologia da informação e, como corolário, da 
imprescindível governança em TI, permite que se reduzam os tempos e os 
espaços e que sejam ampliados o alcance e a velocidade das ações de controle. 

A natureza descentralizada de várias das políticas públicas exige o 
fortalecimento da coordenação entre os componentes do Sistema de Contas e a 
instrumentalização e a promoção do Controle Social. 

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e as alterações de 
natureza provisória e permanente da Lei de Responsabilidade Fiscal reafirmam a 
importância do permanente aperfeiçoamento das instituições de controle e 
reforçam, agora em nível legislativo, as tendências apontadas anteriormente. 

Por fim, deve-se destacar que esta crise sanitária, que impacta 
profundamente as políticas de Saúde, coloca em relevo a natureza complexa das 
políticas públicas e traz para a ordem do dia as consequências da pandemia para 
a Educação e para a Assistência Social. 

A construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os 
níveis supõe o desenvolvimento institucional em direção à conformação de 
procedimentos e estruturas de controle que permitam a implementação efetiva 
de políticas de Estado calcadas no conhecimento técnico-científico e que 
privilegiem a ação impessoal e transparente, bem como o desenvolvimento 
sustentável. 

A edição pode ser acessada aqui. 

 

 

https://irbcontas.org.br/biblioteca/forum-irb-04-os-tribunais-de-contas-a-pandemia-e-o-futuro-do-controle/


1.5.3 A Lei Complementar n. 173/2020 e seus desafios 

 

Em 2021, foi publicado, ainda, o livro digital “A Lei Complementar n. 173/2020 
e seus desafios”, fruto do Ciclo de Debates sobre a Lei Complementar n. 173/2020 
realizado pelo IRB e TCE-RS, tendo sido coordenado por Leandro Menezes 
Rodrigues, auditor do TCE-PR e assessor técnico do IRB na Câmara Técnica de 
Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais – CTCONF, e CRISLAYNE 
CAVALCANTE, auditora do TCE-PR e Coordenadora do IRB , com o Prefácio do 
Presidente do IRB e Apresentação do Presidente do TCE-RS ESTILAC MARTINS 
RODRIGUES XAVIER. 

Publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio, a Lei Complementar nº 
173/2020 estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19), prevendo, entre outras iniciativas, a entrega de recursos 
da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no exercício de 2020. 

O Instituto Rui Barbosa (IRB), a Casa do Conhecimento dos Tribunais de 
Contas, ciente de sua missão de promover o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento técnico do sistema de contas brasileiro, não poderia deixar de 
contribuir para que a geração de conhecimento sobre este novo regramento 
emergencial se fizesse da forma mais célere e efetiva possível. 

Em parceria com o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o IRB promoveu 
o ciclo de debates sobre a LC nº 173: evento nacional, composto por cinco painéis 
de discussão, nos quais foram abordados aspectos gerais da lei e seus reflexos 



orçamentários, contábeis e fiscais, bem como na área de pessoal e na análise das 
contas de governo. 

Este livro reúne artigos sobre os temas discutidos ao longo dos debates 
realizados e representa o esforço de profissionais comprometidos com a causa 
pública para sintetizar o conhecimento acumulado de forma a permitir sua 
difusão e sua multiplicação. 

A obra está disponível aqui. 

 

1.6 FÓRUM DE DISCUSSÕES 
 

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 Discussão 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. 

A ferramenta é utilizada pelo Comitê de Jurisprudência, Súmula e Processo, 
Comitê de Gestão da Informação e pelo Fórum de Secretários do Controle 
Externo.  

https://irbcontas.org.br/biblioteca/a-lei-complementar-no-173-2020-e-seus-desafios/


Em 2021, a Rede Bibliocontas também usufruiu da ferramenta, que viabilizou 
um espaço para compartilhamento de documentos e categorização de tópicos 
de discussão. 

O acesso a plataforma se dá por intermédio do link: 
https://forum.irbcontas.org.br/ 

 

 

1.7 REDE DAS ESCOLAS DE CONTAS 

 

O Comitê de Aperfeiçoamento Profissional, que tem à frente dos trabalhos a 
Conselheira do TCE-TO, Doris de Miranda Coutinho, é o comitê responsável pela 
coordenação da Rede das Escolas de Contas – REDUCONTAS. 

Em 2021, a Rede concentrou seus esforços para a realização do Encontro 
Técnico das Escolas de Contas – EDUCONTAS, realizando reuniões e oficinas 
online para levantamento de questões relevantes que deveriam ser objeto de 
debate no seu grande evento, tendo sido escolhido os seguintes temas: 
Metodologias ativas de ensino, o papel das Escolas e a Nova Lei de Licitações; o 
engajamento de estudantes em momentos de crise e a atuação das Escolas junto 
com o Controle Social. 

Além dos debates, a Rede levantou as boas práticas existentes nos Tribunais 
em relação a cada um destes temas, divulgando o levantamento na página que a 
rede tem no site do IRB: 

 

https://forum.irbcontas.org.br/


Acesse a íntegra do levantamento aqui. 

 

Neste ano também, a rede, juntamente com a Rede de Gestão de Pessoas, 
finalizou o documento Trajetórias Profissionais de Gestão de Pessoas (acesse o 
documento aqui), em que definiu um quadro de competências técnicas para as 
pessoas que trabalham nas Escolas de Contas, além dos requisitos para a 
caminhada na trajetória profissional. 

 

 

 

 

A continuação dos trabalhos de mapeamento de competências profissionais 
em auditoria, que teve início em 2020, culminou no ano de 2021 no lançamento 
do quadro nacional de auditoria do setor público, um importante instrumento 
para atualizar o Programa de Formação do Auditor de Controle Externo e para 
embasar os planejamentos de capacitação dos servidores dos Tribunais de 
Contas: 

 

Acesse a íntegra do documento aqui. 

https://irbcontas.org.br/rede-escolas-de-contas/
https://irbcontas.org.br/biblioteca/trajetorias-profissionais-gestao-de-pessoas/
https://irbcontas.org.br/biblioteca/trajetorias-profissionais-gestao-de-pessoas/
https://sites.google.com/view/competenciasprofissionaistc/in%C3%ADcio
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Programa-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-do-Auditor-de-Controle-Externo.pdf
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2020/10/quadro-nacional-de-competencias-profissionais-de-auditoria.pdf


E, como objetivo estratégico de dar irrestrito apoio às Escolas de Contas, a 
unidade de Presidência do IRB manteve e fortaleceu as ferramentas de apoio às 
Escolas: Portal IRB Conhecimento, Banco de Talentos, Portal das Revistas Técnicas, 
dentre outros. Além de custear, com co-rezalização ou apoio, a participação de 
palestrantes em alguns eventos de Escolas que solicitaram tal custeio. 

 

 

1.8  PORTAL IRB CONHECIMENTO 

 

O Portal IRB Conhecimento é uma plataforma 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). 

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.) 

Em um 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. 

Por intermédio do Portal, as ações de capacitação podem ser acessadas por 
servidores de Tribunais de Contas, servidores da Administração Pública e 
sociedade em geral (observadores públicos, conselheiros de políticas públicas e 
demais interessados).  

http://enccla.camara.leg.br/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-aperfeicoamento-profissional/#146-reducontas


O Portal IRB Conhecimento foi oficialmente lançado numa campanha 
realizada simultaneamente por todas as entidades parceiras, em 9 de dezembro 
de 2020, no dia internacional de combate à corrupção, e pouco tempo após o 
lançamento, o Portal IRB Conhecimento já passou a ser a página mais acessada 
no site do Instituto Rui Barbosa, sendo: 

• Período 01/01/20 – 31/12/20, teve mais de 11.000 visualizações de página.  

• Período de 01/01/21- 31/12/21, subiu para 18.252 visualizações da página. 

 

A partir da análise acima, observa-se que o Portal de Capacitações do IRB, 
teve um acréscimo de 65,92% de acessos em 2021, e está sendo um instrumento 
importante na capacitação dos usuários.  

O resultado somente foi possível com o trabalho e parceria das Escolas de 
Contas dos Tribunais e entidades que aderiram o Portal.  

Atualmente já estão disponibilizadas 1042 ações de capacitações, onde os 
usuários poderão facilitar suas buscas por meio dos seguintes filtros: Escola, 
Temática, Tipo de capacitação ou público-alvo: 

 

Em análise aos dados referente as temáticas dos cursos oferecidos no Portal 
IRB Conhecimento, os 20 cursos mais acessados em 2021: 

 

 



Os grupos de comunicação da Rede das Escolas de Contas são locais de 
compartilhamento de boas práticas e, por meio, deles foi possível às Escolas uma 
rápida adaptação de suas atividades no início da pandemia. E, uma destas boas 
práticas foi a criação de trilhas de capacitação para os servidores que tiveram que 
ingressar em trabalho remoto até a adaptação dos processos internos para o 
processo eletrônico. 

Por meio de um levantamento de ações de capacitação relacionadas ao Plano 
Político Pedagógico ou Plano de Capacitações das Escolas, foi possível utilizar o 
Portal IRB Conhecimento como fonte de pesquisa para fazer trilhas de 
conhecimento por competência. 

Em 2020, a Rede das Escolas de Contas e Rede de Gestão de Pessoas iniciou 
uma série de oficinas sobre Trajetórias Profissionais, juntamente com o TCU, e 
desenvolveu o projeto Trajetória Profissional de Gestão de Pessoas e Escolas dos 
TCs, que representa uma sequência de papeis ou funções de complexidade 
crescente que podem ser ocupados pelo servidor em um dado contexto de 
atuação profissional, associados aos respectivos perfis profissionais. 

O mapeamento da trajetória profissional incluiu a definição das competências 
profissionais e os níveis em que o servidor pode atuar. E, uma das ferramentas 
para o desenvolvimento das competências e o avanço na trajetória é justamente 
a disponibilização, em um único local, das capacitações relacionadas com cada 
competência. Sobre isto, o Portal IRB Conhecimento passou a ser fonte de 
pesquisa das capacitações disponibilizadas pelas Escolas. 

Assim, com o lançamento do Programa de Formação do Auditor de Controle 
Externo e o Quadro Nacional de Competências Profissionais em Auditoria, a Rede 
das Escolas de Contas prevê padronizar a subcategorização da temática 
“Auditoria e Controle” do Portal IRB Conhecimento conforme cada competência 
profissional. 

 



O objetivo desta subcategorização é organizar e disponibilizar capacitações 
por competência profissional à todos os servidores dos Tribunais de Contas. No 
momento em que for possível classificar todas as capacitações de Auditoria e 
Controle por competências, vai ser possível visualizar possíveis lacunas de 
capacitação que poderão ser incluídas nos planos anuais de capacitação do IRB 
ou das Escolas que se voluntariarem a fazer a ação. 

Outra grande vantagem com o uso conjunto das Competências Profissionais 
com o Portal IRB Conhecimento será a economia gerada nas escolas, já que, em 
se encontrando capacitações no Portal IRB Conhecimento, a Escola poderá indicar 
a trilha de Capacitação e trabalhar na criação de cursos específicos, mais 
detalhados ou até mesmo oficinas práticas. 

Atualmente, a Rede das Escolas e Rede de Gestão de Pessoas conseguiram 
padronizar as competências profissionais das temáticas de “Auditoria e Controle” 
e “Gestão de Pessoas”. 

Já há demandas para se criar subcategorias em outras temáticas, mas isto 
dependerá de um trabalho conjunto com todas as Escolas envolvidas. 

 

 

1.9 BANCO DE ARTIGOS 

 

O Banco de Artigos do IRB, foi lançado em maio de 2020, na busca do 
Instituto Rui Barbosa atender e cumprir sua Missão de “Promover a integração, o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos métodos e procedimentos de controle 
externo, aproximando instituições e sociedade de modo a fortalecer ações que 
beneficiem a coletividade” e a sua Visão “Ser referência no conhecimento e na 



promoção da qualificação e da integração dos órgãos de controle externo”, 
idealizou o Banco de Artigos. 

O Banco de Artigos 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. 

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. 

Destaca-se abaixo, o detalhamento de visualizações da página do banco de 
artigos do IRB.  

 

A partir dos dados expostos acima detalha-se o crescimento de acessos ao 
Banco de Artigos do IRB tendo como data de referência: abril 2020 a 31 de 
dezembro de 2021, os pontos azuis evidenciam o mês a mês. 



 

TOP 20 – ARTIGOS MAIS ACESSADOS 

 Artigo Autor (a) Categoria Sessões 

1 O nepotismo nas 
administrações públicas 
e o direito fundamental 
à igualdade 

Reinaldo Gomes 
Ferreira 

 

Governo Digital e 
Transparência 

4133 

 

2 Para não perder 
recursos municípios 
precisam se adequar à 
reforma da previdência 

 
Domingos Augusto 

Taufner 

Gestão de Políticas 
Públicas 

3618 

3 O Controle dos Atos da 
Administração Pública 
em Tempos de 
Pandemia Diante da 
Supremacia do Direito à 
Vida 

Kézia Sayonara Franco 
Rodrigues 

Auditoria e Controle 3454 

 

4 Crise e execução do 
orçamento público no 
contexto atual brasileiro 

 

André Luiz de Matos 
Gonçalves, Bruno 

Damas, Júlio Edstron S. 
Santos, Paulo 

Henrique Perna 
Cordeiro 

Orçamento e 
Finanças 

2203 

 

5 Dano ao Erário: o STF, a 
prescrição e os Tribunais 
de Contas 

 
Ismar Viana 

Auditoria e Controle 2089 

 

6 Atos Políticos e Atos de 
Administração Reflexões 
sobre os Critérios de 
Distinção das Funções 
do Estado e Demais 
Entidades Públicas 

José Tavares Auditoria e Controle 2085 

 

7 O Seguro-Garantia na 
Nova Lei de Licitação e 
os Problemas de Seleção 
Adversa e Moral Hazard 

Marcos 
Nóbrega, Pedro Dias 

de Oliveira Netto 

Logística e Compras 
Públicas 

1505 

 

8 A Pendência de 
Nomeação de 
Candidatos Aprovados 
em Concurso Público e a 
Contratação Temporária 
Durante a Situação da 
Pandemia do 
Coronavírus 

Kézia Rodrigues Orçamento e 
Finanças 

1242 

 

9 A PEC 188 de 2019 e a 
viabilidade municipal 

Ivan Lelis Bonilha Auditoria e Controle 1099 

 

https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/reinaldo-gomes-ferreira/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/reinaldo-gomes-ferreira/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/kezia-sayonara-franco-rodrigues/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/kezia-sayonara-franco-rodrigues/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/andre-luiz-de-matos-goncalves/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/andre-luiz-de-matos-goncalves/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/bruno-damas/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/bruno-damas/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/julio-edstron-s-santos/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/julio-edstron-s-santos/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/paulo-henrique-perna-cordeiro/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/paulo-henrique-perna-cordeiro/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/paulo-henrique-perna-cordeiro/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/jose-tavares/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/marcos-nobrega/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/marcos-nobrega/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/pedro-dias-de-oliveira-netto/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/pedro-dias-de-oliveira-netto/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/kezia-rodrigues/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/ivan-lelis-bonilha/


10 Corrupção e Covid-19 Inaldo da Paixão 
Santos AraújoElisa Dias 

Lucas 

Auditoria e Controle 1064 

 

11 A Eficácia Limitada da Lei 
Geral de Proteção de 
Dados Pessoais e as 
Funções Típicas dos 
Tribunais de Contas 

Diego Antonio Diniz 
Lima 

Governo Digital e 
Transparência 

1036 

 

12 Termo de Ajustamento 
de Gestão é uma 
ferramenta de 
modernização que exige 
coragem 

Severiano José 
Costandrade de Aguiar 

Gestão de Políticas 
Públicas 

902 

 

13 Encontro de Contas – 
Uma visão 
Interdisciplinar das 
Contas 

José Tavares, Maria da 
Luz Faria 

Gestão de Políticas 
Públicas 

784 

 

14 Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD): 
desafios da adequação à 
lei para as instituições 
públicas e privadas 

Carlos Albuquerque 
Lemos 

Dados, Informação 
e Conhecimento, 
Governo Digital e 

Transparência 

 

731 

 

15 Introdução à 
Amostragem de 
Unidades Monetárias 
com Aplicações em R 

Marcos F Silva Auditoria e Controle 520 

 

16 Avaliação de Políticas 
Públicas: O Papel dos 
Tribunais de Contas no 
Controle da Educação 
sob a Ótica da Auditoria 
Operacional 

 

Cristiane Vanessa 
Lehnen, Ryan Brwnner 
Lima Pereira, Taciana 

Lopes de Souza 

Auditoria e 
Controle, Políticas 
Públicas Setoriais 

519 

 

17 A Nova Lei de Licitações 
e as inovações nos 
contratos 
administrativos 

Luiz Henrique Lima Logística e Compras 
Públicas 

469 

 

18 Inteligência Artificial no 
setor público: ficção ou 
realidade? 

Fábio Correa Xavier Tecnologia da 
Informação 

447 

 

19 A Nova Lei de Licitações 
e o Controle Interno 

Luiz Henrique Lima Logística e Compras 
Públicas 

410 

 

20 A Jurimetria e sua 
Aplicação aos Tribunais 
de Contas: Análise de 
Estudo sobre o Tribunal 

Gilson Piqueras 
Garcia, Juliana Cristina 

Luvizotto 

Gestão Estratégica 367 

https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/inaldo-da-paixao-santos-araujo/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/inaldo-da-paixao-santos-araujo/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/elisa-dias-lucas/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/elisa-dias-lucas/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/diego-antonio-diniz-lima/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/diego-antonio-diniz-lima/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/jose-tavares/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/maria-da-luz-faria/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/maria-da-luz-faria/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/carlos-albuquerque-lemos/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/carlos-albuquerque-lemos/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/marcos-f-silva/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/cristiane-vanessa-lehnen/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/cristiane-vanessa-lehnen/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/ryan-brwnner-lima-pereira/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/ryan-brwnner-lima-pereira/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/taciana-lopes-de-souza/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/taciana-lopes-de-souza/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/fabio-correa-xavier/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/luiz-henrique-lima/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/gilson-piqueras-garcia/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/gilson-piqueras-garcia/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/juliana-cristina-luvizotto/
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/artigo-autor/juliana-cristina-luvizotto/


de Contas da União 
(TCU) 

 

Além dos artigos o menu do banco de artigos possui uma lista de teses e 
dissertações que podem ser consultadas, observando a POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE do IRB e da Tese ou Dissertação acessada. 

 

O Banco de Artigos pode ser acessado aqui. 

 

1.10 ANAIS DO II CITC 

Em 2021, foi realizada a chamada de trabalhos para o II  Congresso 
Internacional dos Tribunais de Contas, conforme o Edital n. 03/21 IRB, o tema 
para os trabalhos foi “Os Tribunais de Contas e o Mundo em Transformação”. 

Os trabalhos, teóricos ou empíricos, para composição dos Anais do 
Congresso, configuraram pautados, com, pelo menos, um dos seguintes 
conteúdos relacionados à:  

• Rumo a 2030 – Novos horizontes do desenvolvimento sustentável e a 
fiscalização dos Tribunais de Contas; 

• Os desafios à democracia e o papel dos Tribunais de Contas:  
• Modernização e aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas: 
• Independência dos TCs;  
• Auditoria e controle. 

Os Trabalhos Científicos foram recebidos pelo Sistema OJS que foi 
implantado em 2021 pelo IRB para o recebimento e organização dos trabalhos. 
Os trabalhos aprovados foram apresentados pela plataforma virtual no dia 
09/11/21, no II CITC, no período da manhã e tarde. Os trabalhos da parte da 
manhã foram conduzidos pelo moderador Gleison Mendonça Diniz do TCE/CE e 
na parte da tarde foi conduzido pelo moderador Nelson Nei Granato Neto. 

Foram selecionados 12 artigos, para composição dos Anais do II Congresso 
Internacional dos Tribunais de Contas. 

Veja a matéria em https://irbcontas.org.br/pre-congresso-ii-citc-
apresentacao-dos-trabalhos-cientificos/ 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=172&wpfd_file_id=8918&token=0162bf19b40b95f28e77314eebd0e00d&preview=1
https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=172&wpfd_file_id=8918&token=0162bf19b40b95f28e77314eebd0e00d&preview=1
https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/
https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1865&wpfd_file_id=19922&token=0896ae21412eb4ea2c955b47c4fe4993&preview=1
https://irbcontas.org.br/pre-congresso-ii-citc-apresentacao-dos-trabalhos-cientificos/
https://irbcontas.org.br/pre-congresso-ii-citc-apresentacao-dos-trabalhos-cientificos/


Os links dos vídeos da apresentação dos Trabalhos na íntegra parte da manhã 
e tarde seguem abaixo:  

 

https://irbcontas.org.br/video/manha-sala-01-anais-do-congresso/ 

 

https://irbcontas.org.br/video/tarde-sala-01-anais-do-congresso/ 

 

Os trabalhos aprovados e apresentados no II CITC, foram encaminhados para 
a normatização e diagramação pela Editora Fórum. Em breve os Anais estarão 
disponíveis na biblioteca do IRB. 

 

 

https://irbcontas.org.br/video/manha-sala-01-anais-do-congresso/
https://irbcontas.org.br/video/tarde-sala-01-anais-do-congresso/
https://irbcontas.org.br/video/manha-sala-01-anais-do-congresso/
https://irbcontas.org.br/video/tarde-sala-01-anais-do-congresso/


1.12 BANCO DE TALENTOS 

 

O Banco de Talentos foi lançado em 2020, 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. 

Está configurado por categorias estratégicas de atuação, onde o instrutor 

interessado poderá escolher mais de uma temática de interesse para se 

inscrever. Assim, o banco é uma ferramenta de cooperação entre as Escolas 

para compartilharem seus talentos.  As temáticas estão divididas em:  

• Auditoria e Controle (25) 

• Dados, Informação e Conhecimento (7) 

• Desenvolvimento Gerencial (5) 

• Educação e Docência (5) 

• Ética e Cidadania (8) 

• Gestão de Pessoas (5) 

• Gestão de Políticas Públicas (12) 

• Gestão Estratégica (4) 

• Governança e Gestão de Riscos (13) 

• Governo Digital e Transparência (6) 

• Inovação (4) 

• Logística e Compras Públicas (8) 

• Orçamento e Finanças (19) 



• Políticas Públicas Setoriais (6) 

• Tecnologia da Informação (2) 

• Transferências Voluntárias (5) 

https://talentos.irbcontas.org.br/ 

 

1.13 PORTAL DAS REVISTAS TÉCNICAS 

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 são divulgados os editais abertos e seus respectivos 
prazos para submissão de artigos.  

https://irbcontas.org.br/portal-das-revistas-tecnicas/ 

 

 

1.14 SITE: IRB TERRITÓRIO, BIBLIOTECA E VIDEOTECA 

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 das Cortes de Contas e Entidades Parceiras. 

https://talentos.irbcontas.org.br/
https://irbcontas.org.br/portal-das-revistas-tecnicas/


Ao fim de 2019, o Site irbcontas.org.br 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, em que 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. 

 

 

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.   

https://irbcontas.org.br/eventos/
https://irbcontas.org.br/categoria/noticias/


A Biblioteca do IRB foi outra grande ferramenta que disponibiliza um grande 
acervo publicando e divulgando entre os associados e usuários,  obras nacionais 
e estrangeiras, trabalhos técnicos apresentados em Congressos e outros eventos 
internacionais de órgãos de controle das finanças públicas, relatórios, manuais, 
livros, revistas técnicas dos Tribunais de Contas, cartilhas, materiais fruto de 
trabalhos das Redes de Escola dos Tribunais Comitês de Educação, de 
Aperfeiçoamento Profissional, de Gestão de Pessoas, Trajetórias Profissionais, 
Normas de Auditorias, entre outros. 

A busca do material ofertado na biblioteca pode ser realizada por filtros, 
pesquisando por temática, coleção, título ou tipo, conforme exposto na figura 
abaixo:  

 

 

 

Os 25 produtos mais acessados da biblioteca em 2021 foram: 

https://irbcontas.org.br/biblioteca/
https://irbcontas.org.br/biblioteca/


 

 

Os dados analíticos da página da biblioteca, retrata que desde o seu 
lançamento, ela mantém um acesso constante de mais de 2000 mil acessos mês.  

 

 

Outra ação importante do Instituto Rui Barbosa em 2021, relacionado ao Site, 
foi a atualização do menu da Videoteca, local que congrega os vídeos de vários 
eventos, Congressos Nacionais, Congressos Internacionais, CITC, Educontas, 
Jornadas Científicas, Fórum Nacional de Auditoria, PPP War Room, TV PPP de 
Controle Externo, Rede Indicon entre outros. São mais de 70 eventos que podem 
ser assistidos e pesquisados no menu por temáticas ou por grupo de eventos:   



 

2 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2.1  REDE INDICON (IEGE/IEGM) 

 

A Rede Nacional de Indicadores Públicos (Rede Indicon) é uma rede de 
técnicos de Tribunais de Contas formada em decorrência do Acordo de 
Cooperação Técnica e Operacional IRB/TCE-SP/TCE-MG nº. 01/2016. Ela tem 
como finalidade compartilhar instrumentos de medição do desempenho da 
gestão pública brasileira, boas práticas e o conhecimento deles advindos na 
avaliação da gestão pública, bem como auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória 
exercida pelo controle externo. Os seus principais produtos são o Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) e o Índice de Efetividade da Gestão 
Estadual (IEGE). 

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. No ano seguinte, a sua expansão começou sendo 
implantada no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). 



Atualmente, todos os Tribunais de Contas que fiscalizam municípios aplicam 
e utilizam o IEGM. Trata-se de um instrumento de fiscalização do nível de 
maturidade dos municípios na implantação de processos que são necessários 
para executar as políticas públicas que estão sob sua responsabilidade. Por sua 
vez, o IEGE está em processo de implantação em todo o Brasil.  

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.  

Cada Tribunal de Contas mantém uma equipe de técnicos responsáveis pela 
aplicação e utilização desses indicadores. Regularmente, esses técnicos se 
reúnem para discutir os rumos desse trabalho a nível nacional. 

No 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:  

https://redeindicon.irbcontas.org.br/2021/01/26/tabela-estruturada-de-
dados-do-iegm/ 

Por fim, em 09 de novembro, no âmbito dos encontros técnicos promovidos 
pelo Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, houve uma reunião da 
Rede Indicon comandada pelo Dr. SIDNEY BERALDO (Conselheiro do TCE-SP e 
vice-presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas do IRB), que contou com 
a presença do auditor do TCE-PR NELSON NEI GRANATO NETO e do professor e 
doutorando pela Unicamp MARCOS REHEDER.  

O encontro foi virtual e está disponível na videoteca do IRB: 

https://irbcontas.org.br/video/manha-sala-06-encontro-nacional-da-rede-
indicon/ 

Saiba mais sobre a Rede aqui: https://redeindicon.irbcontas.org.br/ 

 

https://redeindicon.irbcontas.org.br/2021/01/26/tabela-estruturada-de-dados-do-iegm/
https://redeindicon.irbcontas.org.br/2021/01/26/tabela-estruturada-de-dados-do-iegm/
https://irbcontas.org.br/video/manha-sala-06-encontro-nacional-da-rede-indicon/
https://irbcontas.org.br/video/manha-sala-06-encontro-nacional-da-rede-indicon/
https://redeindicon.irbcontas.org.br/


2.2 AÇÕES DO COMITÊ DE EDUCAÇÃO 

 

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. 

Nesse sentido, o CTE-IRB sugere parâmetros nacionais de controle das metas 
dos planos de educação aos Tribunais de Contas brasileiros, visando à melhoria 
da oferta do serviço. Os planos têm força de lei e estabelecem metas para que a 
garantia do direito à educação de qualidade avance nos próximos anos, 
abrangendo diferentes modalidades de ensino, das creches às universidades. 

Além disso, desde o início da pandemia o CTE-IRB realiza esforços para 
minimizar os impactos negativos das ações de enfrentamento a covid-19 na área 
da educação, orientando as ações de fiscalização dos Tribunais de Contas e dos 
gestores públicos.  

Conheça os projetos do CTE-IRB em: https://projetoscte.irbcontas.org.br/. 

Em 2021, o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) 
lançou o “Educação de A a Z”, um relatório das ações desenvolvidas entre 2018 
e 2021.  

Acesse aqui: Relatório CTE-IRB 2018-2021 – Educação de A a Z 

A publicação, organizada em verbetes, contempla, de forma sintética, as 
principais ações desenvolvidas. Nos últimos dois anos, as iniciativas estiveram 
centradas na mitigação dos efeitos da pandemia na educação e na mobilização 
dos órgãos de controle, dos gestores públicos e da sociedade em torno do 
tema. 

 

https://projetoscte.irbcontas.org.br/
https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-EDUCACAO_DE_AZ-4versao08nov.pdf


2.3 GAEPE BRASIL 

 

O GAEPE (Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação 
no Brasil) é um grupo interinstitucional, idealizado pelo Instituto Articule e 
resultado de um acordo de cooperação com a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio 
do Comitê Técnico da Educação do IRB, 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.  

Criado ineditamente em Rondônia e presente também nos estados de Goiás 
e Mato Grosso do Sul, a experiência foi ampliada em âmbito nacional com o 
lançamento, do GAEPE BRASIL em 26 de abril de 2021. 

Entre as ações previstas pelo GAEPE estão a oferta de orientações aos 
gestores da área da educação, com proposição de ações técnicas ou 
administrativas para a superação dos desafios identificados e a sugestão de 
providências específicas a órgãos e entidades, de âmbito nacional ou local, que 
detenham competência para atuar na solução dos obstáculos advindos da 
pandemia para a efetividade da política pública. 

Além da ampliação mencionada, teve continuidade a parceria com a 
Universidade Federal de Goiás, por meio do PPGDP-UFG, que propõe 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 essa iniciativa em https://gaepebrasil.com.br 

 

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Firbcontas.org.br%2Fwp-admin%2Fadmin-ajax.php%3Fjuwpfisadmin%3Dfalse%26action%3Dwpfd%26task%3Dfile.download%26wpfd_category_id%3D1625%26wpfd_file_id%3D12905%26token%3D51aae138fa327f4852811bacc3196e1a%26preview%3D1&chunk=true
https://gaepebrasil.com.br/


2.4 REDE INTEGRAR 

 

A Rede Integrar de Políticas Públicas Descentralizadas, ou somente Rede 
Integrar, é uma rede colaborativa, formada pelos Tribunais de Contas do Brasil, 
por meio do Acordo de Cooperação Técnica entabulado entre IRB, ATRICON, TCU 
e Tribunais de Contas aderentes, no final de 2020, com o objetivo de estabelecer 
cooperação técnica para fiscalização e aperfeiçoamento do ciclo de 
implementação de políticas públicas descentralizadas no Brasil. 

Esta rede surgiu após o êxito dos trabalhos do Projeto Integrar, que foi um 
piloto realizado na área de educação, para a construção colaborativa de 
metodologia para a coordenação das fiscalizações nesta política pública 
descentralizada e que contou com a consultoria da OCDE. Saiba mais aqui.  

Em 2021, após dezenas de reuniões do Comitê Técnico, Grupo de trabalho 1 
– Regimento Interno, Grupo de Trabalho 2 – Educação e Grupo de 
Assessoramento ao PAT, a Rede Integrar se estruturou, criando um Regimento 
Interno que disciplinou sua forma de funcionamento e organização; deu 
continuidade aos trabalhos de validação da ferramenta desenvolvida no Projeto 
Integrar na área da educação, por meio dos trabalhos do GT 2; e desenvolveu um 
plano de trabalho para 2022: 

 

Clique aqui para acessar a íntegra do documento 

Clique aqui para ver a reunião que aprovou o PAT  

https://irbcontas.org.br/biblioteca/projeto-integrar-propostas-para-o-fortalecimento-do-controle-externo-de-politicas-publicas-descentralizadas/
https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1863&wpfd_file_id=20683&token=&preview=1
https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1863&wpfd_file_id=20683&token=&preview=1
https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=2046&wpfd_file_id=23394&token=&preview=1
https://irbcontas.org.br/video/tarde-sala-09-reuniao-orginaria-do-comite-tecnico-da-rede-integrar/


 

3 AUDITORIA 

 

O Comitê de Normas de Auditoria é o comitê responsável pela condução das 
discussões sobre as Normas Internacionais de Auditoria que devem ser 
traduzidas, adaptadas e publicadas no formato de “Normas Brasileiras de 
Auditoria Aplicadas ao Setor Público – NBASP”. Ele é Presidido pelo Conselheiro 
Inaldo da Paixão (TCEBA). 

Na condução dos trabalhos, o comitê contou com a experiência do 
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima (TCECE) no biênio 2020/2021. 

No ano de 2021, os membros do Comitê concentraram esforços na 
apreciação da tradução e comentários da IFPP – P50 da INTOSAI, que trata dos 
Princípios Fundamentais da Atividade Jurisdicional dos Tribunais de Contas. Em 
2021, além dessa Norma, o Comitê também finalizou o texto das NBASP – grupo 
3 – 9020 Orientações para Avaliação de Políticas Públicas. 

No dia 22/04/2021 foram aprovadas na Assembleia Geral do IRB a NBASP 
9020 e NBASP 50. As Resoluções nº 3/2021 e nº 4/2021, aprovadas em 
Assembleia Geral, composta pelos Presidentes dos TCs, autorizou a para 
incorporação às NBASP das normas NBASP 50 e NBASP 9020, disponíveis no 
endereço eletrônico https://irbcontas.org.br/documento/resolucoes/ 

Em 2021, o Comitê de Normas de Auditoria avaliou as alternativas e aprovou 
a nova logomarca das Normas Brasileiras de Auditoria, que foram criadas pelo 
Núcleo de Comunicação do TCU. 

https://irbcontas.org.br/documento/resolucoes/


 
 

Também neste exercício, em agosto de 2021, o Instituto Rui Barbosa abriu 
consulta pública para incorporar duas normas que trazem orientações para a 
realização dos trabalhos que analisam o desempenho da administração pública: 
as auditorias operacionais. A consulta pública atendeu ao devido processo de 
incorporação de normas à NBASP, estabelecido pela Portaria IRB nº 16/2019. 

A primeira norma submetida a consulta foi a Central Concepts for Performance 
Auditing, recepcionada como NBASP 3910 – Conceitos Centrais para Auditoria 
Operacional. Esta norma contém uma série de definições e explicações sobre os 
conceitos relacionados a este tipo de trabalho, como os 5 Es (economicidade, 
eficiência, eficácia, efetividade e equidade), bem como traz orientações adicionais 
para os auditores cumprirem os princípios gerais de auditoria ao longo de todas 
as fases do trabalho. Neste primeiro momento, o IRB irá publicar o texto principal 
da NBASP/GUID 3910. Já o seu anexo “Construindo uma função de auditoria 
operacional”, incorporado recentemente pela INTOSAI, será incorporado 
oportunamente. 

A outra norma foi a GUID 3920 – The Performance Auditing Process, 
recepcionada como NBASP 3920 – O Processo de Auditoria Operacional. Essa 
norma traz uma série de orientações e explicações para os auditores conduzirem 
cada uma das fases do processo de trabalho da auditoria: planejamento, 
execução, relatório e monitoramento. 

Mesmo sendo direcionadas para trabalhos com viés operacional, as 
definições, explicações e dicas constantes dessas duas normas são facilmente 
adaptadas para o contexto de trabalhos com viés de conformidade e/ou 
financeiro. Assim, elas são de interesse para todos os auditores preocupados com 
a qualidade e o aperfeiçoamento dos trabalhos dos Tribunais de Contas do Brasil. 

Após a análise das contribuições recebidas, o Comitê de Normas enviou o 
texto final para a Presidência incluir na pauta da Assembleia Geral do IRB ocorrida 
durante o II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. A votação da 
incorporação das traduções às NBASPs ocorreu de forma online, durante os dias 



1 a 11/11/2021 e o resultado foi homologado em Assembleia Geral ocorrida no 
dia 12/11/2021. 

Em 15 de outubro de 2021, a Assembleia Geral do IRB aprovou a Resolução 
nº. 03/2020, que estabeleceu a nova estrutura das Normas Brasileiras de Auditoria 
do Setor Público (NBASP). O objetivo foi o de promover o seu alinhamento com 
a nova Estrutura de Pronunciamentos Profissionais da INTOSAI, o IFPP (INTOSAI 
Framework of Professional Pronoucements). 

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, onde 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. 

No grupo 2 estão presentes os princípios e requisitos aplicáveis às atividades 
de controle, bem como os pronunciamentos profissionais da INTOSAI que 
mantiveram a sigla ISSAI. 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. 

Já no grupo 3 encontram-se as orientações aplicáveis às atividades de 
controle. São 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. 
Basicamente, são normas que trazem boas práticas para a realização dos 
trabalhos nos 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. 



Em dezembro de 2021, o Instituto Rui Barbosa lançou a nova página das 
NBASPs num formato mais dinâmico, acessível e seguindo a mesma estrutura das 
normas internacionais de auditoria. As normas podem ser acessadas diretamente 
no endereço https://irbcontas.org.br/nbasp/ ou por meio do site do Instituto, no 
menu “Auditoria/NBASP” ou diretamente no ícone das NBASP. 

 

Cada NBASP é separada por um quadrante que indica o nome da norma, o 
grupo ao qual ela pertence, o número dela, um breve resumo e um botão “Saiba 
mais” que direciona para mais informações, como sua evolução na INTOSAI e no 
IRB, além do acesso a íntegra da norma. 

Além disso, em 2021, o IRB lançou um canal de comunicação com os Tribunais 
de Contas para esclarecer dúvidas sobre a implementação das NBASP: o Auditoria 
em questão. 

 

Por meio de formulário eletrônico no site auditoria.irbcontas.org.br ou por 
meio de envio de email auditoria@irbcontas.org.br, o interessado envia suas 
dúvidas sobre auditoria que serão respondidas e publicadas na plataforma, de 

https://irbcontas.org.br/nbasp/
https://auditoria.irbcontas.org.br/
mailto:auditoria@irbcontas.org.br


forma organizada conforme a estrutura dos princípios de auditoria delineadas no 
diagrama constante no site: 

 

As dúvidas também são explicadas em vídeos e em episódios de podcast que 
são publicados e podem ser acessados a qualquer momento. 

 

  



 

4 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Atualmente, as relações institucionais do IRB com seus membros associados 
(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 Externodos 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. 

 

4.1 ACORDO STN – CTCONF - Câmara Técnica de Normas Contábeis e de 

demonstrativos fiscais da federação 

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. 



De acordo com a apresentação do Manual de Demonstrativos Fiscais da 
STN: 

“A segunda metade da década de 80 foi marcada pelo reordenamento das 
finanças públicas do País, momento em que se destacaram três grandes 
conquistas: A criação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN (1986), a 
implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI (1987) e a instituição da Conta Única do Tesouro Nacional 
(1988). Nos anos 2000 surgiram novas ações em prol da modernização e da 
austeridade na contabilidade e na gestão das finanças públicas, destacando-se 
a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (2000)(LRF), o início do 
processo de convergência das práticas deda contabilidade do setor público 
brasileiro às normas internacionais de contabilidade em (2008), bem como e a 
edição da Lei Complementar 131/2009, popularmente conhecida como Lei da 
Transparência. Ressalta-se que em todas essas iniciativas houve um papel 
preponderante do Tesouro Nacional e do Ministério da Economia. 
Nesse contexto, a STN criou em , por meio das Portarias 135 e 136, de 6 de 
março de 2007, atualizadas por meio das Portarias 511 e 510 de 28 de agosto 
de 2014, os Ggrupos Ttécnicos de Padronização de Relatórios e Demonstrativos 
Fiscais e de Procedimentos Contábeis, para promover discussões sobre assuntos 
relativos à padronização contábil (GTCON) e gestão fiscal (GTREL) no âmbito 
da Federação. Com a Portaria no 767, de 15 deEm setembro de 2017 os grupos 
técnicos foram fundidos e aprimorados e, foi criada a Câmara Técnica de 
Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF), cujo 
objetivo é propor recomendações baseadas no diálogo permanente, com a 
finalidade de reduzir divergências e duplicidades, em benefício da transparência 
da gestão fiscal, da racionalização de custos nos entes da Federação e do 
controle social de forma a exercer, em caráter supletivo, as funções do Conselho 
de Gestão Fiscal para fins de consolidação das contas públicas (§ 2o do art. 50 
da LRF). As recomendações da CTCONF constituem-sesão os pilares atuais do 
processo de aperfeiçoamento do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)” e do 
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)”. 

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 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=192&wpfd_file_id=10108&token=0d4df128006773921dec86804566b9d9&preview=1


orçamento e finanças em um Grupo Técnico de Alinhamento – GTA (saiba mais 
aqui).  

Assim, atualmente, a Câmara Técnica de Normas Contábeis e de 
Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF) é responsável por subsidiar a 
elaboração, pela Secretaria do Tesouro Nacional, das normas gerais relativas à 
consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem caráter técnico e consultivo, manifestando-se 
através de recomendações consignadas em atas, e deve nortear-se pelo diálogo 
permanente, tendente a reduzir divergências e duplicidades, em benefício da 
transparência da gestão contábil e fiscal, da racionalização de custos nos entes 
da Federação e do controle social. 

Maiores informações sobre os Membros e assistentes técnicos do IRB na 

CTCONF acesse aqui  

Em 2021, foram realizadas quatro reuniões a seguir especificadas: 

Reunião extraordinária da CTCONF (01/02/2021) 

Data: 01 de fevereiro de 2021. 

Link para a transmissão pelo canal do YouTube 

TEMA: Fonte e Destinação de Recursos 

O material disponível e a ata da reunião podem ser acessadas aqui.  

 

Na 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 01/02/21, as entidades 
participaram e apresentaram voto pela aprovação da proposta de padronização 
das fontes de recursos, com ressalvas. A reunião extraordinária da Câmara Técnica 

https://irbcontas.org.br/grupo-de-alinhamento-ctconf/
https://irbcontas.org.br/ctconf-acordo-stn/
https://youtu.be/nWMx7whjVxo
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/informacoes-e-eventos/ctconf/copy2_of_28a-ctconf


foi convocada após a criação de um grupo de trabalho para discussão da 
padronização das fontes, GT-Fontes, que foi coordenado pela STN. 

Os membros titulares do IRB-ATRICON na CTCONF indicaram 
representantes e suplentes dos Tribunais de Contas para participarem do grupo 
“GT-Fontes” para discussão da nova estrutura, rol mínimo de codificações e 
alinhamento de conceitos. Esse grupo foi formado por todas as entidades/órgãos 
representados na CTCONF, além de representantes da Saúde, Educação e 
Previdência. 

Integraram o grupo: Raquel Simões– TCEMG; Marcos Portella – TCESP, 
Luciane Heldwein Pereira – TCERS, Jorge Carvalho – TCMSP, Sandi Kutianski – 
TCEPR e Mazerine Lima – TCEPI. 

O grupo de alinhamento técnico formado por um representante de cada 
Tribunal participou do processo na elaboração de um diagnóstico inicial da 
situação dos órgãos de controle. Os dados foram compilados e apresentados em 
forma gráfica nas reuniões do GT-FONTES. 

Após diversas reuniões deste Grupo de Trabalho, chegou-se a uma 
estrutura mínima a ser adotada pelos entes federativos, assim como conceituação 
que será inserida no MCASP. Esse conteúdo final foi levado à 1ª. CTCONF 
Extraordinária de 2021, para fins de deliberação dos membros. 

Desde o início desse processo, ficou claro que as entidades IRB e ATRICON 
apoiam a adoção da padronização de conceitos e codificação dessa estrutura. 
Entretanto, sabe-se que existiu um vácuo de vinte anos desde a edição da LRF 
para que isso ocorresse. Nesse ínterim, os Tribunais de Contas, para fins de 
cumprimento de sua atribuição constitucional, estabeleceram seus próprios 
modelos de codificação. Por isso, entende-se que a alteração será bastante 
significativa, tanto para os Tribunais de Contas, como para os entes 
jurisdicionados. Mas, de toda a maneira, mesmo que em tempos distintos, 
acredita-se que todos os Tribunais de Contas adotarão a nova estrutura, assim 
como já ocorreu com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). 

Seguindo o procedimento definido em portaria conjunta, um grupo de 
alinhamento técnico formado por um representante de cada Tribunal debateu e 
assessorou os representantes do IRB, Cons. Inaldo da Paixão (TCEBA) e Cons. 
Sebastião Helvécio (TCEMG) e ATRICON, Cons. Celmar Rech (TCEGO) e Auditor 
Josedilton Diniz (TCEPB), na CTCONF, nesta votação. 



O voto das entidades foi pela aprovação da proposta, mas com as 
seguintes ressalvas: 

1. Papel do IRB e da Atricon como incentivadores (e não como 

mandatários dos TCs no quesito da adesão, dadas as necessidades de 

adequação dos seus sistemas e processos);  

2. a questão de não ser recomendado a padronização de codificação de 

fontes de recurso de caráter eventual ou temporário, como no caso dos 

repasses oriundos da LC 173/2020, ou para enfrentamento da COVID-

19. 

30ª Reunião da CTCONF 

Data: 11 a 14 de maio de 2021. 

Link para a transmissão pelo canal do YouTube 

TEMAS:  

Dia 1: Definição de Caixa e Equivalentes de Caixa. 

Dia 2: Matriz de Saldos Contábeis - MSC e Ranking da Qualidade da 

Informação no Siconfi; e Registro de Receita/Despesa Intraorçamentária 

x Descentralização Financeira. 

Dia 3: Alterações da LC 178/21 - MDF; e Fontes ou destinação de 

Recursos e Anexo 8 do RREO. 

Dia 4: Precatórios em Regime Especial; e Ementário da Natureza da 

Receita 2022 e MCASP 9ª Ed. 

O material disponível e a ata da reunião podem ser acessadas aqui.  

 
A discussão da reunião de 11/05 iniciou com informes gerais, incluindo o 

andamento do Acordo de Cooperação Técnica entre IRB, ATRICON e STN nº 01.18 
(acesse mais informações sobre o acordo aqui). Renato Pucci, Coordenador de 
Contabilidade do Tesouro, fez um histórico tratando de cada grupo do ACT 01/08 
para todos os participantes da CTCONF. Na discussão do tema que foi para 
deliberação, “Caixa e equivalente de Caixa”, o grande cerne do debate foi 
principalmente o conceito de caixa e equivalente de caixa. 

https://www.youtube.com/tesouronacional
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/informacoes-e-eventos/ctconf/30a-ctconf


Na sequência, debateu-se a questão de depósitos de terceiros e de 
aplicações financeiras, onde devem ser lançados e os reflexos disto nos 
demonstrativos. Muito embora o debate sobre os reflexos não tenha sido objeto 
da deliberação, para definição do conceito o debate sobre os reflexos tornou-se 
importante. 

Várias entidades se manifestaram pela ausência de maturidade em colocar 
o tema na pauta, pelo volume de lacunas e impactos da decisão. Contudo, o 
Tesouro ponderou pela importância da deliberação ante a necessidade de 
implantação da alteração do plano de contas, que está com prazo se findando; e 
pelo prazo da publicação das alterações do MCASP. Por isto, não se poderia 
postergar a deliberação do tema. O encaminhamento da questão foi incluir o 
tema para deliberação em reunião extraordinária em data a ser definida. 

Matriz de saldos contábeis e ranking da qualidade da informação no 
SICONFI 

Foram apresentadas pela STN as estatísticas e análises a respeito dos 
dados recebidos ao longo do exercício, relacionados à MSC, bem como 
apresentar a estratégia a ser adotada no exercício de 2022, com as evoluções 
promovidas no Siconfi.  A data de corte para o Ranking e a consolidação das 
contas públicas será  03/06/2021, com os dados encaminhados até 02/06/2021.  
A partir de 2021, a STN pretende divulgar um ranking diário. 

Registro de Despesa/Receita Intraorçamentária X Descentralização 
Financeira 

Esse assunto foi proposto na CTCONF com a ideia de definir as situações 
que ensejam registros de despesa e receita intraorçamentárias e as situações em 
que deve ocorrer descentralização financeira. O objetivo da STN é incluir um texto 
explicativo na nova versão do MCASP. 

Os representantes ofereceram contribuições ao tema, mas não houve 
votação por não ter sido programada e também pela ausência de uma minuta do 
texto final. A STN encaminhará uma minuta do texto aos membros, e deverá ser 
agendada uma CTCONF extraordinária para votação ainda a tempo de incluir, se 
for o caso, o texto na nova versão do MCASP. 

Alterações da LC 178/21-MDF 

O 3° dia da CTCONF começou com a apresentação de Ana Karolina, 
servidora da STN, a respeito dos artigos 15 e 16 da LC 178, que tratam de 



alterações no cálculo da despesa com pessoal e das regras transitórias para 
recondução aos limites no caso de excesso ao final de 2021. 

Foram apresentadas algumas considerações colhidas no grupo 1 do ACT 
01/2018, que trata da harmonização de conceitos. Foi destacado que, ainda que 
estejam suspensas as medidas do art 23 nesse ano, as vedações do parágrafo 
único do art 22 estão vigentes, ou seja, se o poder ou órgão exceder o limite 
prudencial, deverá observar as vedações. Com relação à despesa total com 
pessoal em 2021, a STN trouxe ainda duas situações: 

• sugestão aos entes de aplicar o disposto na portaria 377/2020 ainda em 
2021, mesmo que o prazo seja 2022. 

• proposta de incluir no texto do MDF a exclusão da RCL do valor dos 
rendimentos de aplicações financeiras do RPPS. 

 

Esse segundo tópico foi para votação, e a maioria dos representantes votou 
pela aprovação, pois essa discussão já vem sendo feita há várias reuniões e 
entendeu-se que esse seria o melhor momento, já que existe um prazo maior 
para recondução aos limites (dez anos). 

Fontes ou destinação de Recursos e Anexo 8 do RREO 

O segundo assunto do dia 13/05 foi a codificação padronizada de fontes de 
recurso e as alterações feitas no anexo 8 do RREO devido ao novo FUNDEB. 
Claudia, da STN, fez a apresentação , sugerindo a inclusão de duas novas fontes 
de recurso padronizadas para 2023, que haviam ficado de fora. Após várias 
manifestações dos presentes, ficou decidido que a atualização da tabela 
padronizada de fontes será semelhante à do PCASP e ementario da receita, sendo 
levado o assunto à CTCONF somente em caso de alteração relevante na estrutura. 

Precatórios em Regime Especial 

Ana Karolina, da STN, apresentou um breve resumo da evolução do assunto, 
lembrando que o histórico das discussões envolvendo a contabilização de 
precatórios foi objeto da 29ª reunião da CTCONF.  A partir das discussões, foi 
elaborada uma proposta de contabilização, a qual encontra-se disponível para 
consulta pública, ainda com prazo aberto para contribuições. 

Vários representantes destacaram a falta de uniformização nas rotinas dos 
Tribunais de Justiça, inclusive em relação a detalhamentos das informações, 
prazos, o que dificulta muitas vezes uma padronização contábil. 

A STN Incentivou a participação de todos na consulta pública, pois, a partir 
dessas contribuições e em conjunto com a AGU e PGFN, conversarão com o 
Conselho Nacional de Justiça para verificar a questão da uniformização de 
procedimentos nos Tribunais.  A STN solicita as contribuições na consulta pública 



que não sejam somente em apontar problemas, mas apresentar alternativas. 
Após a conversa com o CNJ, pensam em fazer uma CTCONF extraordinária para 
deliberação da padronização, para poder compor o novo MCASP que será 
lançado antes do final do ano de 2021. 

Ementário da Natureza da Receita 2022 e MCASP 9ª Ed 

Gabriela apresentou as principais alterações para a 9ª. edição do MCASP, que 
terá vigência a partir de 2022, informando as Normas de Contabilidade (NBCT SP) 
a serem incorporadas na nova edição. 

Foram detalhadas as alterações realizadas no ementário da receita, que são 
mais significativas em relação às anteriores, pois uma parte da estrutura foi 
modificada, de forma a permitir maiores possibilidades de codificações para 
detalhamentos de estados e municípios. Na sequência, foram demonstradas os 
principais pontos da mudança. 

Foi proposta uma alteração no prazo de obrigatoriedade da adoção do novo 
Ementário da Receita, para que exista a possibilidade de envio das informações 
em 2022 para a STN utilizando “de-para”, mas que seja obrigatório na execução 
de 2023. A maioria dos representantes votaram pela aprovação da proposta. 

Ao final, foram apresentados os encaminhamentos dessa reunião, sendo 
informado que a próxima CTCONF será mantida em formato virtual, a princípio 
no início de outubro de 2021. 

 

4ª Reunião extraordinária da CTCONF 

Data: 02 de junho de 2021. 

Link para a transmissão pelo canal do YouTube 

TEMA: Caixa e Equivalentes de Caixa 

O material disponível e a ata da reunião podem ser acessadas aqui.  

 

No dia 02 de junho aconteceu a 4ª Reunião Extraordinária da CTCONF 
(Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da 
Federação), que discutiu, dentre outros temas, Caixa e Equivalentes de Caixa. A 
reunião contou com a participação de representantes do IRB e Atricon.  

O objetivo da reunião foi definir conceitualmente o que deve ser entendido 
como Caixa e Equivalentes de Caixa, realizar a proposição de ajustes das contas 
contábeis, com possível reclassificação da conta de depósitos restituíveis e 
valores vinculados de contas de aplicações financeiras. 

https://youtu.be/zP5HSuK0Hwk
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/informacoes-e-eventos/ctconf/copy3_of_28a-ctconf


 

31ª Reunião da CTCONF 

Data: 09 a 12 de novembro de 2021 

Link para a transmissão pelo canal do YouTube 

TEMAS:  

Dia 1: Abertura; e Alterações MDF - 13ª Edição - Demonstrativo dos 

Resultados Primário e Nominal. 

Dia 2: Aspectos de CEC – Caixa e Equivalentes de Caixa: Rendimentos 

Negativos e uso do Caixa Único. 

Dia 3: Siconfi e MSC; Ranking da Qualidade da Informação no Siconfi; 

e Contabilização das Deduções de VPA (descontos, devoluções e outras). 

Dia 4: Revisão da IPC 14 – RPPS; e Encaminhamentos finais e 

encerramento. 

O material disponível e a ata da reunião podem ser acessadas aqui.  

 

4.2 GAEPE BRASIL 

 

Em 26 de abril de 2021, o Gabinete de Articulação para Enfrentamento da 
Pandemia na Educação no Brasil (Gaepe-Brasil) foi lançado durante uma reunião 
de trabalho entre diversas instituições, órgãos e entidades. Idealizado pelo 
Instituto Articule, a iniciativa é resultado de um acordo de cooperação com a 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto 
Rui Barbosa (IRB), por meio do Comitê Técnico da Educação do IRB. 

Entre as ações previstas pelo Gaepe estão a oferta de orientações aos 
gestores da área da educação, com proposição de ações técnicas ou 
administrativas para a superação dos desafios identificados e a sugestão de 
providências específicas a órgãos e entidades, de âmbito nacional ou local, que 

https://www.youtube.com/tesouronacional
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/informacoes-e-eventos/ctconf/copy2_of_31a-ctconf
https://irbcontas.org.br/documento/acordos-e-convenios/#197-2259-wpfd-gaepe-brasil-2021
https://irbcontas.org.br/documento/acordos-e-convenios/#197-2259-wpfd-gaepe-brasil-2021
https://irbcontas.org.br/documento/acordos-e-convenios/#197-2259-wpfd-gaepe-brasil-2021


detenham competência para atuar na solução dos obstáculos advindos da 
pandemia para a efetividade da política pública. 

Participaram do lançamento, entre outras autoridades, a presidente da 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende, o presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de 
Contas (CNPTC), Joaquim Castro, o presidente do Tribunal de Contas de 
Rondônia, Paulo Curi Neto, e o presidente da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia, além de 
representantes da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, do 
Colégio Nacional de Procuradores Gerais, do Conselho dos Tribunais de Justiça, 
do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, do Conselho Nacional de 
Educação, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional dos 
Procuradores Gerais, da Comissão Permanente de Educação, do Fórum Nacional 
dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação e da União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação. 

 
Saiba mais sobre essa iniciativa aqui. 

Em ação importante, no dia 29 de julho de 2021, o Gabinete de Articulação 
para Enfrentamento da Pandemia na Educação no Brasil (Gaepe-Brasil) lançou um 
manifesto pela necessidade de retorno gradual às aulas presenciais. 

O documento estabelece como diretrizes a prioridade absoluta ao direito à 
vida e à educação de crianças, adolescentes e jovens; a implementação de 
protocolos para o retorno seguro das aulas presenciais, e sua elaboração imediata 
por aqueles entes federativos que ainda não o fizeram, levando em consideração 
a realidade local e abordando os aspectos de biossegurança, socioemocional, 
cognitivo e normativo; e o retorno gradual às aulas presenciais no formato de 
aprendizagem híbrida, dentro e fora da escola, priorizando os alunos de educação 
infantil, bem como os com maiores dificuldades de acesso às atividades escolares 
de aprendizagem. 

https://gaepebrasil.com.br/


O encontro também debateu questões que tratam da segurança para o 
retorno às aulas presenciais, a vacinação dos profissionais da área da educação e 
estratégias para a recuperação da aprendizagem, entre outros temas. Os 
participantes abordaram, ainda, os resultados das articulações realizadas junto ao 
Ministério das Telecomunicações e ao Tribunal de Contas da União voltadas à 
oferta de conectividade aos estudantes e aos estabelecimentos de ensino. 

Ao longo do ano, diversas outras reuniões do GAEPE Nacional resultaram em 
publicação de manifestos, notas técnicas e eventos de capacitação. Saiba mais 
sobre os resultados do acordo no site oficial do Gaepe Brasil. 

E, todas as atividades do GAEPE Nacional foram Secretariadas pela 
Universidade Federal de Goiás-UFG, por meio de um Convênio assinado com o 
IRB que, além desta atribuição, também previu o acompanhamento do Gaepe por 
bolsistas para realização de estudos científicos sobre as ações desenvolvidas pelo 
gabinete de articulação. 

Assim, 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 científico-prático disponível ao GAEPE, notadamente quanto à experiência 
de articulação no Ciclo das Políticas de Educação, conforme estabelecido no 
ACORDO DE  PARCERIA SEI Nº 004/2021. 

 

 

4.3 PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO 

O Pacto Nacional pela Educação é um documento que objetiva ser um 
instrumento formal que rege a sua atuação e as atribuições das organizações-
membro, destacando-se no documento: 

• O entendimento de que as deliberações acordadas entre os 
Pactuantes, de forma horizontal e desprovida de hierarquia, podem 
proporcionar maior eficiência na superação dos desafios e incrementar 
a segurança jurídica na tomada de decisão dos gestores públicos, 
minimizando a judicialização das questões relativas à gestão da 
educação no período de pandemia e pós-pandemia. 

• O compromisso em compartilhar informações e dados, de forma que 
evidências possam contribuir para decisões referentes a ações do 
grupo; 

• O compromisso em dar publicidade ao conhecimento produzido no 
âmbito do Gaepe-Brasil, de forma que notas técnicas e recomendações 
possam chegar a todos e todas que atuam no campo da Educação. 
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O documento estabelece, ainda, que são os coordenadores do Gaepe-Brasil 
o Instituto Articule, idealizador do modelo dos Gaepes e responsável pela 
mediação das reuniões, o Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê Técnico 
de Educação, e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon). 

As entidades que manifestaram adesão ao Pacto Nacional pela Educação: 

• Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 

• Conselho Nacional das Defensoras Públicas e Defensores Públicos-

Gerais (Condege) 

• Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) 

• Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação 

(Foncede) 

• Instituto Articule 

• Instituto Rui Barbosa (IRB) 

• União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) 

• União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) 

 

O Pacto Nacional pela Educação foi lançado durante sessão na Câmara dos 
Deputados, em 17 de novembro de 2021. 

 

Assista a íntegra da sessão aqui. 

 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64055


4.4 CONIP GESTÃO PÚBLICA 

O acordo de parceria com o Conecta Latam possibilitou a realização do 
Evento CONIP Judiciário e Controle – Promovendo a Transformação Digital no 
Setor Público pela Inovação e Colaboração. 

O CONIP Judiciário & Controle, em seus 17 anos de experiência, tem 
procurado contribuir para a conscientização a respeito da necessidade de 
transformação da jornada do usuário, auxiliando no uso das ferramentas por 
meio da apresentação de estudos de casos e também de tecnologias capazes de 
oferecer maior fluidez nos processos e maior efetividade nas ações dos órgãos 
ligados ao judiciário nacional. 

O evento recebe, a cada edição, mais de 600 gestores dentre os quais 
magistrados, secretários, Diretores e técnicos de tecnologia da informação, assim 
como profissionais ligados à inovação dentro das atividades do Poder Judiciário 
brasileiro. Representantes de órgãos ligados à Presidência da República, órgãos 
ministeriais, Tribunais de Contas, Ministérios Públicos, Defensorias e advocacia 
também contribuem fortemente nos debates, em parceria com empresas de 
tecnologia que apresentam novidades do mercado em equipamentos, sistemas 
e tendências. 

O CONIP já se transformou em um evento marcante no calendário dos 
gestores públicos das áreas de tecnologia da informação e afins dentro do 
judiciário nacional e nesses anos vem contando com o apoio do Instituto Rui 
Barbosa. 

 
Nos dias 01 a 03 de Setembro aconteceu a 16 ª Edição do CONIP Judiciário e 

Controle,  o evento foi realizado de forma virtual, tradicional evento realizado 
anualmente, com foco em tecnologia da informação e governança dentro do 
âmbito do poder judiciário e de órgãos de controle.  

O evento contou com a participação de representantes da Diretoria do IRB, 
como o Vice-Presidente de Auditoria do IRB e Vice-presidente do TCE-CE, 
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, e do Comitê de Tecnologia da 
Informação do IRB,  Douklas Avedikian-Chefe da CGE do TCE-MS, Fábio Correa 
Xavier-Diretor do Departamento de TI do TCE-SP, Lucio Camilo Oliva Pereira– 
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Diretor Geral de Tecnologia da Informação do TCE-RJ, Pedro Vieira- Assessor 
Especial da Presidência do TCM-BA e Wilter de Araújo Cavalcante – Diretor de TI 
do TCE-RR, que realizaram palestras durante o evento. 

Confira a programação e os temas abordados pelos palestrantes aqui. 

 

4.4 IRB, ATRICON, ABRACOM, CNPTC, AUDICON e TCEPB - II CITC 

Em 31 de maio de 2021, foi assinado o Termo Convênio n.º 001/2021 por IRB, 
ATRICON, ABRACOM, CNPTC, AUDICON e TCEPB, para fins de cooperação 
técnica, operacional e financeira para realização do VII Congresso Internacional 
de Controle e Políticas Públicas e XXXI Congresso dos Tribunais de Contas, ou 
seja, II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas – II CITC. 

Outras informações sobre o II CITC, acesse o item 1.1.4 deste Relatório. 

 

 

4.5 Acordo pela Acessibilidade e Inclusão – IRB, AMPCOM, CNPGC e CNPTC 

 

Assinado em setembro de 2021, o Acordo de Cooperação tem por objetivo 
estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes para a criação de um grupo 
nacional, formado a partir de comitês locais, encarregado de pensar medidas, 
soluções, estratégias comuns e de compartilhar práticas para a promoção da 
acessibilidade e inclusão nas próprias instituições e nos municípios brasileiros. 

O Plano de trabalho, a ser desenvolvido ao longo de 2022, prevê o 
levantamento das condições de acessibilidade e inclusão dos Tribunais de Contas 

https://www.conipjud.com.br/
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e relatório com proposições de adequações para melhoria da acessibilidade e 
inclusão. 

O documento estabelece a criação de um grupo nacional, formado a partir 
de comitês locais, encarregado de pensar medidas, soluções, estratégias comuns 
e de compartilhar práticas para a promoção da acessibilidade e inclusão nas 
próprias instituições e nos municípios brasileiros. 

Entre as primeiras ações está a indicação dos membros para compor os 
comitês locais. De acordo com o protocolo de intenções, pelo menos um dos 
integrantes do comitê deve possuir formação acadêmica diretamente relacionada 
a obras, tendo em vista que uma das ações mais significativas a ser desenvolvida 
se relaciona à fiscalização do cumprimento das normas de acessibilidade nas 
edificações públicas urbanas e nas vias de espaço público por jurisdicionados dos 
Tribunais de Contas. Deve ser dada, ainda, prioridade à participação de servidores 
com deficiência. 

Acesse a íntegra do Acordo aqui. 

 

 

4.6 Acordo com USTDA e entidades para melhoria das auditorias operacionais 

em compras públicas 

 
A assinatura do acordo ocorreu no encerramento do Fórum Nacional de 

Auditoria – Nova Lei de Licitações, no dia 13 de agosto de 2021. O objetivo do 
Acordo é a melhoria das auditorias operacionais em compras públicas no Brasil, 
com apoio de consultoria internacional que será custeada pela agência americana 
de comércio, USTDA. 
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Pelo acordo, a empresa de consultoria fornecerá serviços de assessoria para 
realizar avaliações, desenvolver recomendações, prestar serviços de assessoria e 
realizar treinamentos para auxiliar o Governo do Brasil na avaliação do custo-
benefício em auditorias de compras públicas de acordo com a Lei 14.133 e 
melhorar a capacidade da equipe de auditoria em todo o Governo do Brasil. No 
âmbito da Assistência Técnica, o IRB selecionará quatro tribunais de contas 
estaduais brasileiros para compor um “comitê de projeto” junto com o IRB. O 
Instituto e os Tribunais de Contas Estaduais do comitê do projeto, serão os 
beneficiários diretos da Assistência Técnica, e o IRB também trabalhará para 
aplicar as recomendações e lições aprendidas a outros tribunais de contas 
estaduais e municipais em todo o Brasil. 

A Assistência Técnica se concentrará em como realizar auditorias de custo-
benefício, também conhecidas como auditorias baseadas em desempenho, de 
acordo com a Lei 14.133. Para fazer isso, a Assistência Técnica avaliará as práticas 
atuais de auditoria de aquisições do Governo do Brasil e desenvolverá 
recomendações práticas relacionadas a processos, políticas e necessidades de 
capacitação. A Contratada trabalhará com o IRB e os Tribunais de Contas 
Estaduais no comitê do projeto para progredir nas recomendações da Contratada 
durante a vigência da Assistência Técnica, e também realizará treinamentos sobre 
os conceitos cobertos e áreas prioritárias de foco para a Assistência Técnica, 
incluindo desempenho de auditoria baseada. Os treinamentos contribuirão para 
a profissionalização e o desenvolvimento da capacidade da força de trabalho de 
compras sustentáveis no Sistema Tribunais de Contas Brasileiro. 

Para fortalecer a iniciativa, as entidades representativas do Sistema Tribunais 
de Contas, IRB, ATRICON e CNPTC, assinaram um outro acordo de cooperação 
com o objetivo de mútuo esforço na execução do projeto de melhoria das 
auditorias operacionais em compras publicas. 

Pelo Acordo, as entidades se comprometeram a criar um Comitê 
interinstitucional para coordenar as ações. E, o Comitê foi criado pela Portaria 
Conjunta n. 05/2021 e é composto pelos seguintes membros: 

 
Os dois acordos se mostram relevantes ante as novas atribuições de 

fiscalização trazidas pela Nova Lei de Licitações que enfoca justamente um papel 
de linha de defesa aos Tribunais de Contas. 

Acesse o Acordo com USTDA aqui e o acordo com as entidades para apoio 
ao projeto aqui. 
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Grupo de Trabalho – Portal Nacional de Compras Públicas-PNCP 

Quando das tratativas para a execução do Plano de trabalho do Acordo, o 
TCEPE demandou o IRB para se envidar esforços conjuntos para o acesso ao 
Portal Nacional de Compras Públicas, bem como para estabelecer vínculo de 
cooperação com o Ministério da Economia para a proposição de melhorias no 
PNCP. 

Com o objetivo de coordenar todas as iniciativas relacionadas à Nova Lei de 
Licitações, e considerando a criação do Comitê Técnico inter-institucional 
responsável pela gestão do Acordo de Cooperação Técnica com a USTDA, optou-
se pela criação de um Grupo de Trabalho do Portal Nacional de Compras Públicas 
no âmbito do acordo, mas que congregasse IRB, ATRICON, CNPTC, Comitê 
Técnico de TI, Rede Infocontas, Comissão para análise da Nova Lei de Licitações-
ATRICON, Rede Integrar, dentre outros. E, com isto, foi criado o GT PNCP por 
meio da Portaria n. 17/21. 

 
Em 29/09/21, o GT se reuniu, juntamente com representantes do Ministério 

da Economia responsáveis pelo desenvolvimento do PNCP. Os principais 
encaminhamentos da reunião foram:  

1) Fomentar o credenciamento dos Tribunais no PNCP enquanto unidades 
gestoras; 

2) Levantar as sugestões de melhoria do PNCP; 

3) Consolidar as sugestões de melhoria; 

4) Acompanhar a disponibilização dos dados do PNCP aos TCs; 

5) Acompanhar e Incentivar que os jurisdicionados se credenciem no Portal; 
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Assim, o GT PNCP oficiou os TCs informando sobre as ações e objetivos do 
GT e iniciou o trabalho de receber as sugestões de alteração na estrutura dos 
dados do PNCP, por meio de formulário eletrônico. 

Agora, o Comitê trabalha na fase de consolidação das propostas de alterações 
e melhorias e, em 2022, finalizará a ação encaminhando ao Ministério da 
Economia todas as propostas sugeridas. 

 

 

4.7 Acordo com Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

IRB, ATRICON e CVM assinaram Acordo de Cooperação Técnica com o 
objetivo de promover intercâmbio de dados, informações, conhecimentos, 
estudos e experiências acerca do mercado de valores mobiliários e das aplicações 
financeiras realizadas pelo Regimes Próprios de Previdências Social da União, 
Estados, DF e Municípios. 

Saiba mais sobre o acordo aqui. 

 

 

4.8 Acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

 
Com o objetivo de disciplinar o compartilhamento e intercâmbio de 

tecnologias, conhecimentos e base de dados, o FNDE, IRB e ATRICON assinaram 
em 2021, o acordo de cooperação técnica. 

O intercâmbio de tecnologias e de bases de dados está entre as ações 
previstas por um acordo, firmado entre os Tribunais de Contas e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que objetiva ampliar a 
fiscalização dos recursos do Fundeb. Outra possibilidade gerada pela iniciativa é 
a aferição da fidedignidade e confiabilidade das informações declaradas pelo 
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Distrito Federal, os Estados e os Municípios sobre os orçamentos públicos na área. 
O FNDE é uma autarquia ligada ao Ministério da Educação. 

O acordo também visa capacitar e orientar administradores públicos, técnicos 
e executores do controle social, que lidam no dia a dia com a gestão do Fundo, 
garantindo, assim, uma maior efetividade da aplicação desses recursos em prol 
de uma educação pública de qualidade. O documento prevê a formação de um 
grupo de técnicos para elaborar relatórios de avaliação e monitoramento, a fim 
de apurar o cumprimento dos compromissos assumidos e apontar eventuais 
revisões. O acordo foi publicado no Diário Oficial da União. 

Acesse o Acordo aqui. 

 

 

4.9 Acordo Todos pela Educação - TPE 

Em dezembro de 2021, o IRB, ATRICON e a organização Todos Pela Educação 
assinaram o Acordo de Cooperação Técnica para realizar atividades de 
capacitação e intercâmbio de conhecimentos voltados ao aperfeiçoamento da 
atuação dos Tribunais de Contas Brasileiros na área de educação. 

As atividades previstas pelo documento assinado, serão desenvolvidas de 
comum acordo entre o IRB, ATRICON e TPE, e poderão envolver a produção de 
estudos conjuntos, desenvolvimento de campanhas de sensibilização, elaboração 
de cartilhas, participação em atividades de capacitação, compartilhamento de 
informações e sistematização de dados oficiais, entre outras formas de 
cooperação técnico- científica e intercâmbio, voltadas à melhoria da educação 
básica na rede pública. 

Todos os Tribunais de Contas poderão aderir às ações objeto desta parceria. 

Saiba mais aqui. 

 

 

4.10 Acordo com FESPSP/MBA PPP e Concessões/University College London 

Pelo sucesso da parceria realizada desde 2018, o IRB renovou a cooperação 
técnica com o curso de MBA em PPP e Concessões da FESPSP e da University 
College London para promover ações de cooperação mútua na capacitação em 
PPPs, além de garantir descontos para todos os Membros e servidores de 
Tribunais de Contas no curso. 
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O Plano de Trabalho da parceria previu a realização de entrevistas no evento 
denominado TV PPP Controle Externo, a organização conjunta do Encontro 
Nacional dos Auditores de Controle Externo de Concessões e PPP, a realização 
de oficinas práticas de planejamento de auditorias – PPP Lab, a disponibilização 
aos Tribunais de mini curso em EAD sobre relativos ao Acordo e apoio técnico ao 
Comitê de Concessões e PPP do IRB. 

O detalhamento das ações realizadas pela parceria foi feito no item 1.2.1 
deste Relatório. E, para mais informações sobre o acordo, acesse aqui. 

 

 

4.11 Memorando de Entendimento com Auditoria Geral da Colômbia 

 
Durante a abertura do II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, o 

IRB e a Auditoria Geral da Colômbia, representada pela auditora geral, Sra Alma 
Carmenza Erazo Montenegro, assinaram o acordo de cooperação técnica para 
estabelecer bases de um espaço de colaboração entre as entidades a fim de 
fortalecer e promover a capacitação em auditoria do setor público. 

Acesse a íntegra do Acordo aqui. 
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4.12 1º Aditivo do Acordo de Cooperação com CFC 

 
Foto da assinatura do Acordo em 2019 

 

Desde 2019, IRB e Conselho Federal de Contabilidade-CFC envidam esforços 
para a promulgação e divulgação da tradução das normas internacionais de 
auditoria financeira. 

Enquanto em 2020 o foco da cooperação se centrou na aprovação das 
normas na estrutura das NBCT e das NBASPs, o ano de 2021 concentrou esforços 
na realização de um curso completo de auditoria financeira descrito no item 1.2.2 
deste Relatório. 

E, com o objetivo de ampliar a cooperação mútua, em dezembro de 2021, as 
entidades assinaram um aditivo para prorrogar até 2024 o Acordo de Cooperação 
que tem gerado muitos resultados. 

Confira a íntegra do aditivo aqui. 

 

 

4.13 Acordo para divulgação da RTTC com Editora Fórum 

O IRB e a Editora Fórum entabularam parceria para que as edições da Revista 
Técnica dos Tribunais de Contas sejam divulgadas no sistema eletrônico de 
publicações da Editora Fórum denominado Plataforma Fórum de Conhecimento 
Jurídico divulgará a RTTC. 

Neste ano de 2021, a parceria entre a Editora Fórum e o IRB também contou 
com o lançamento de dois produtos, o 4º volume do Livro da Coleção IRB-Fórum, 
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com o título “Os Tribunais de Contas, a pandemia e o futuro do controle”, tendo 
como coordenador o vice- presidente de Auditoria do IRB e presidente do Comitê 
Técnico da Gestão da Informação o conselheiro do TCE-CE, Edilberto Carlos 
Pontes Lima, com o prefácio do Presidente do IRB, conselheiro Ivan Bonilha, e o 
livro digital “A Lei Complementar n. 173/2020 e seus desafios”, que é fruto do 
Ciclo de Debates sobre a Lei Complementar n. 173/2020 realizado pelo IRB e TCE-
RS, tendo sido coordenado por Leandro Menezes Rodrigues, auditor do TCE-PR 
e assessor técnico do IRB na Câmara Técnica de Normas Contábeis e de 
Demonstrativos Fiscais – CTCONF, e Crislayne Cavalcante, auditora do TCE-PR e 
Coordenadora do IRB , com o Prefácio do Presidente do IRB e Apresentação do 
Presidente do TCE-RS Estilac  Martins Rodrigues Xavier. 

E, para 2022 há a previsão da publicação dos anais do II CITC que está sendo 
diagramado e editado pela Editora Fórum. 

Acesse aqui o acordo. 

 

 

4.14 Permanência Escolar na Pandemia 

 
Após exitosos resultados em parcerias anteriores com a organização 

Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE), em 2021, IRB e 
IEDE assinaram novo acordo para a realização de atividades de capacitação, 
intercâmbio e cooperação técnico-científica sobre a Permanência Escolar na 
Pandemia, especificamente, para o desenvolvimento de um indicador de 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1896&wpfd_file_id=17089&token=&preview=1


permanência escolar para acompanhar o impacto do fechamento das escolas na 
evasão e abandono escolar. 

O fruto do acordo foi a publicação do estudo sobre a Permanência Escolar, 
na aba Biblioteca do site do IRB. Após ampla divulgação, o estudo já um dos 
documentos mais acessados no site do IRB, conforme relatado no item 1.14 
anteriormente. 

Mais informações sobre o acordo aqui. E para acessar a íntegra do estudo 
clique aqui. 

 

 

4.15 Rede Indicon 

 
Em outubro de 2021, o IRB e o TCESP renovaram o Acordo de Cooperação 

Técnica para manutenção da Rede Indicon e de seu indicador padrão o Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal – IEGM. 

A Rede Nacional de Indicadores Públicos (Rede Indicon) é uma rede de 
técnicos de Tribunais de Contas formada em decorrência do Acordo de 
Cooperação Técnica e Operacional IRB/TCE-SP/TCE-MG nº. 01/2016. Ela tem 
como finalidade compartilhar instrumentos de medição do desempenho da 
gestão pública brasileira, boas práticas e o conhecimento deles advindos na 
avaliação da gestão pública, bem como auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória 
exercida pelo controle externo. Os seus principais produtos são o Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) e o Índice de Efetividade da Gestão 
Estadual (IEGE). 

Entenda o acordo clicando aqui e saiba mais sobre a rede aqui. 

 

 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1929&wpfd_file_id=18547&token=&preview=1
https://irbcontas.org.br/biblioteca/pesquisa-permanencia-escolar-na-pandemia/
https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=2192&wpfd_file_id=22124&token=&preview=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7obT7-_X1AhXYqZUCHcm8CfoQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fredeindicon.irbcontas.org.br%2F&usg=AOvVaw0seNsgOYerhq86ZiNUkVgY


4.16 Pós-graduação em Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes 

Contábeis e Financeira com MPPR 

 
Em 2021, IRB e Ministério Público do Paraná firmaram parceria para o 

desenvolvimento de um programa de pós-graduação. Pelo acordo, o IRB ficou 
responsável por ministrar o módulo de Normas Brasileiras de Auditoria do Setor 
Público e, em contra partida, garantiu 5 (cinco) vagas da pós para servidores dos 
Tribunais de Contas. 

Em 14 de outubro de 2021, o  Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR 
realizou a aula magna do curso de pós-graduação lato sensu em Auditoria, Perícia 
e Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras. 

 
Saiba mais sobre o Acordo aqui. 

E, as informações sobre a pós graduação, tais como Edital, Módulo, 
Programação, podem ser acessadas aqui. 

 

 

4.17 Desconto em cursos – Faculdades Polis Civita 

Outra parceria na área educacional foi com a Faculdades Pólis Civita. Pelo 
termo de cooperação, os Membros e servidores dos Tribunais de Contas que se 
inscreverem nos cursos de MBA em Licitações e Contratos ou MBA em Direito 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=2003&wpfd_file_id=20041&token=&preview=1
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=511


Financeiro e Orçamentação ou MBA em Compliance e Gestão de Risco teria 
direito a um desconto de até 60%. 

Além disto, a Faculdades Polis Civita também contribuiu com a realização de 
um Webinário sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos juntamente com a 
Escola de Contas do TCEPI, evento descrito no item 1.2.6 deste Relatório. 

Confira a íntegra do Acordo. 

 

 

4.18 Acordo de Cooperação Técnica com a STN 

Assinado em 2018, o ACT 01/18 – IRB, ATRICON, STN continuou a execução 
do seu Plano de Trabalho ao longo de 2021. Foram dezenas de reuniões e ações 
dos oito grupos de trabalhos e do Comitê Gestor. 

No pré-congresso do II CITC, foi realizado o Fórum do Acordo e cada 
coordenador de grupo de trabalho pôde apresentar o relatório de atividades de 
2021. Confira a reunião na íntegra: 

 
Uma das grandes novidades em 2021 foi a participação do Banco Mundial 

como parceiro para o fortalecimento do Acordo. Com base em seu programa de 
fortalecimento das IPSAS no Brasil, cujo objetivo é criar ações de apoio ao Brasil 
implantar as normas internacionais de contabilidade, o Banco Mundial entabulou 
com a Secretaria do Tesouro Nacional cooperação para apoiar e fortalecer o 
Acordo de Cooperação Técnica nº 01/18 com os Tribunais de Contas. 

Para isto, o Banco Mundial se propôs a realizar uma avaliação sobre o Acordo 
e após o diagnóstico, propor e custear ações para o seu fortalecimento. O 
resultado do diagnóstico, que utilizou como metodologia a Análise documental 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1919&wpfd_file_id=18148&token=&preview=1
https://www.youtube.com/watch?v=dTtQFYWYawM


produzida pelos grupos técnicos, entrevistas com atores-chaves e questionário, 
foi a elaboração de um relatório que foi apresentado ao Comitê Gestor do Acordo 
no dia 2/8/21. 

 
Agora a parceria com o Banco Mundial está em fase de proposição de ações 

de apoio ao Acordo 01/18 e formas de custeio destas ações. 

 

 

4.19 Acordo de Cooperação Técnica com o ISC/TCU 

Também assinado em 2018, o Acordo com o Instituto Serzedello Corrêa- ISC 
tem por objetivo o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias para 
a capacitação, aperfeiçoamento e especialização técnica de recursos humanos. 

Veja a íntegra do acordo aqui. 

Em 2021, as entidades parceiras promoveram eventos em parceria, conforme 
descrito no item 1 deste Relatório, fomentaram a Rede das Escolas de Contas e 
concederam vagas para cursos de especialização e cursos de curta duração para 
servidores dos Tribunais de Contas de todo o país, dentre eles: 

- 3 vagas em curso de extensão em controle da regulação do setor de energia 
elétrica; 

- 2 vagas no curso de aperfeiçoamento em controle da regulação do setor de 
infraestrutura urbana; 

- 5 vagas para o curso tópicos especiais em controle da regulação do setor 
de telecomunicações; 

- 4 vagas para o curso tópicos especiais em controle da regulação do setor 
de mineração; 

- 5 vagas na pós-graduação em Análise Econômica do Direito  

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=126&wpfd_file_id=2910&token=&preview=1


 

5. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

A Perspectiva de Desenvolvimento Institucional prevê o papel integrador do 
IRB e aparece quando apoia e auxilia as reuniões dos Comitês Técnicos e redes 
colaborativas que buscam promover o desenvolvimento institucional dos 
Tribunais de Contas. 

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.  

 

5.1 AÇÕES DOS COMITÊS TEMÁTICOS 
 

Os Comitês Técnicos do IRB, juntamente com seus membros e presidentes, 
deram continuidade nos trabalhos e avançaram em seus objetivos.  

 



5.1.1 Comitê das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-das-corregedorias-
ouvidorias-e-controle-social/ 

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). 

As Ações do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social 
do IRB no ano de 2021 foram as seguintes: 

 

A - OUVIDORIA DAY  

 

 

No dia 16 de março, os Tribunais de Contas do Brasil foram convidados pelo 
Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-das-corregedorias-ouvidorias-e-controle-social/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-das-corregedorias-ouvidorias-e-controle-social/


Barbosa (IRB) para realizar uma ação conjunta chamada “Ouvidoria Day”. O 
evento, realizado em comemoração ao Dia do Ouvidor, tem abrangência nacional 
e destaca a importância das Ouvidorias como instrumento de controle social e 
sua contribuição para o fortalecimento da democracia, por meio da participação 
social.  

Foi idealizada uma programação em formato on line, em que houve a palestra 
magna ministrada pelo Ouvidor-Geral da União, Valmir Gomes Dias. O intuito do 
evento é fomentar a criação, implementação e fortalecimento das Ouvidorias dos 
jurisdicionados dos Tribunais de Contas e discutir o papel dessas unidades nas 
instituições públicas, com orientações às ouvidorias municipais em relação aos 
seus objetivos de promover uma boa governança, em prol de uma gestão pública 
mais eficiente, eficaz e regular, estimular o controle social e fomentar a cidadania, 
fortalecendo a democracia.  

 

B - CARTILHA SOBRE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL  

  

 

  

Alinhado à sua missão e ao objetivo estratégico que visa o desenvolvimento 
institucional dos TCs, principalmente por meio do compartilhamento de boas 
práticas1, o IRB apresenta a Cartilha de Conscientização e Combate aos Assédios 
Moral e Sexual nos Tribunais de Contas, elaborada pelo Grupo de Trabalho 
instituído por meio da Portaria n. 04/2021, no âmbito do Comitê Técnico das 
Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social.  

 



O documento tem por finalidade promover a discussão sobre o tema ainda 
pouco abordado nos Tribunais e, dessa forma, ampliar o debate, promover a 
conscientização, divulgar ações de cuidado e fortalecer estratégias de prevenção, 
com o intuito de reduzir sistematicamente o número de casos de assédios.  

Destaca-se, contudo, que somente a publicação dessa cartilha não esgota os 
esforços necessários para mitigar esse tipo de violência laboral. Ações 
preventivas, como essa, objetivam a eliminação do precedente de um potencial 
de não conformidade ou circunstância incômoda e inoportuna, prevenindo sua 
ocorrência, protegendo e fomentando a consciência disciplinar dos agentes 
públicos e todos que colaboram com a administração pública.  

Nesse sentido, no âmbito da ética, os TCs podem adotar medidas preventivas 
que busquem implantar estratégias, políticas e ações que possibilitem a 
conscientização, compreensão e disseminação de temas e boas práticas, para 
promover uma cultura de integridade, além dos processos de correição 
propriamente ditos, com o acolhimento das vítimas e repressão das condutas que 
destoarem dos princípios e valores que norteiam a atuação dos integrantes da 
instituição.  

Assim, é muito oportuna a disponibilização da presente Cartilha que, apoiada 
numa pesquisa pioneira sobre o tema realizada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) 
no âmbito dos Tribunais de Contas, procura incentivar a conscientização e a luta 
contra os assédios moral e sexual nestas instituições. O texto fluido e didático 
apresenta as boas práticas para o combate à violência laboral e reafirma, mais 
uma vez, o compromisso do IRB com o desenvolvimento das atividades do 
sistema de contas brasileiro.  

 

C - ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DAS CORREGEDORIAS E 
OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL – ENCO 2021  

 



  

 

Todas as informações do vento encontra-se no link: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/enco2021 

O ENCO 2021, coordenado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e seu Comitê 
Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social, teve nesse ano, como 
realizadores do evento o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e o 
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA). Realizado totalmente de 
forma virtual, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará (TCE-PA) no YouTube.  

Um dos objetivos do Encontro é fomentar e disseminar o conhecimento na 
área do Controle Externo, com destaque para as boas práticas entre as 
corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil. Entre os temas 
presentes na programação estão a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em 
especial os desafios de sua implementação, e as atividades das corregedorias e 
ouvidorias.  

Um momento de valorização das Corregedorias e Ouvidorias de todo Brasil, 
com foco na aproximação entre os Tribunais de Contas e sociedade para um 
efetivo controle social. A programação contou com oito mesas virtuais com a 
abordagem de temas atuais e relacionados à atuação dos TCs: Lei de Proteção 
Geral de Dados Pessoais, conflitos de interesses, trabalho em rede, assédio moral 
e sexual nos tribunais, atendimento ao cidadão, entre outros. A abertura contou 
com a participação de diversos representantes de entidades atuantes no Controle 
Externo brasileiro.  

 

D- FORÇA TAREFA – OUVIDORIAS  

A atividade denominada como “Força de Trabalho – MMD/TC 2022”, foi 
desenvolvida com a participação de Ouvidores e assistentes técnicos de 
Ouvidoria, em especial, componentes do Comitê de Corregedorias, Ouvidorias e 
Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), visando analisar, discutir e elaborar 
um panorama do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas – 
MMD-TC dos anos de 2017 e 2019, no que tange as atividades de Ouvidoria, com 
foco na avaliação de 2022.  

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/enco2021


A atividade consiste na integração e na troca de informações entre as 
Ouvidorias dos Tribunais de Contas na busca de se conhecer as realidades locais 
e estruturais de cada unidade, a fim de equiparar o atendimento aos quesitos 
avaliados no MMD-TC quanto às atividades de Ouvidoria.  

Com a perspectiva dos cenários anteriormente avaliados pelo MMD-TC nos 
anos 2017 e 2019, a atividade de “Força Tarefa” buscou verificar como estão as 
Ouvidorias, a fim de que estas unidades alcancem o mínimo necessário para o 
atendimento dos itens a serem cobrados quando da aplicação do MMD-TC 2022.  

Assim, objetivou-se eliminar as lacunas existentes em relação as avaliações 
anteriores, diminuindo o distanciamento nas notas avaliativas entre as Ouvidorias 
dos Tribunais de Contas.  

 

E - REDE + BRASIL  

O Ministério da Economia implantou a “Rede + Brasil”, que consiste em uma 
ação de governança colaborativa para o desenvolvimento de atividades voltadas 
à melhoria dos processos de gestão das transferências da União, o antigo SICONV 
(Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse).  

A Rede tem por objetivo promover maior integração entre os parceiros, com 
vistas ao fortalecimento da governança, do diálogo e da gestão, bem como a 
melhoria do gasto público e maior efetividade das políticas públicas 
implementadas com recursos decorrentes das transferências da União.  

A “Rede + Brasil” atualmente incrementa suas ferramentas para prever um 
contato com o cidadão, objetivando proporcionar um maior controle social, por 
meio de denúncias. Assim, a Rede capta todas as denúncias, faz uma análise para 
verificar se são pertinentes aos convênios relativos à competência da União e, 
caso não sejam, encaminha para o respectivo ente competente. Diante disso, 
surgiu a opção de se fazer uma comunicação das denúncias também com o 
sistema de Ouvidorias dos Tribunais de Contas, assim como ocorre com a 
Controladoria Geral da União, por meio da Rede + Brasil.  

Portanto, verificando essa importante oportunidade de se celebrar um acordo 
de cooperação entre o Ministério da Economia com o Instituto Rui Barbosa para 
tal mister, cujos benefícios, dentre outros, preveem cursos, capacitações, 
compartilhamento de dados, o Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e 
Controle Social do IRB, convidou a todas as Ouvidorias dos TCs para participarem 



da reunião virtual que foi realizada no dia 09 de abril de 2021 para apresentação 
da plataforma pelo Ministério da Economia. 

 

 

5.1.2 Comitê de Aperfeiçoamento Profissional 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-aperfeicoamento-
profissional/ 

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. 

Ao longo do ano de 2021, foram realizadas quatro reuniões da Rede de 

Escolas de Contas-REDUCONTAS, coordenadas pelo Comitê de Aperfeiçoamento 

Profissional do IRB.   

Na primeira reunião, ocorrida em 05 de abril de 2021, foram tradados diversos 

assuntos, dentre os quais: Comunicação não Violenta; Rede + Brasil: Parceria na 

divulgação do Portal IRB Conhecimento das Escolas - Ministério da Economia; 

Desafios e diretrizes de trabalho da ENAP para 2021; e Debates e 

compartilhamento de boas práticas.  

Em 07 de junho de 2021 e 1 de outubro de 2021, foram tratados 

especificamente do evento EDUCONTAS, onde foi apresentado o esboço da 

programação inicial e coletadas informações diversas sobre o planejamento e 

possíveis participações no Encontro.  

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-aperfeicoamento-profissional/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-aperfeicoamento-profissional/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-aperfeicoamento-profissional/


Além destas três reuniões, o Comitê reuniu-se com a Secretaria de 

Planejamento de Minas Gerais pra tratar da criação da rede capacita compras 

oportunidade na qual foi proposta a utilização da plataforma Irbconhecimento 

como portal oficial da Rede Capacita Compras. Ficou acordado que a equipe 

mineira irá realizar as alterações necessárias na minuta para dar continuidade à 

tramitação do acordo de cooperação.  

Por fim e considerada a principal atividade do Comitê em 2021, ocorreu entre 

os dias 14 e 15 de outubro, com mais de 2480 visualizações ativas, o “XII Encontro 

Nacional das Escolas de Contas – Os Tribunais de Contas e a Sociedade no pós-

pandemia”.  

O EDUCONTAS é o grande Encontro das Escolas de Contas. Sediado neste 

ano pela Escola Superior de Gestão e Controle Franciso Juruena, do TCE-RS. A 

ação visa a interação de gestores e técnicos que atuam na educação profissional 

dessas unidades de ensino, a fim de compartilhar boas práticas na gestão 

educacional disponibilizadas aos servidores dos Tribunais de Contas, aos órgãos 

e entidades jurisdicionados e para a sociedade civil.  

 



Na solenidade de abertura, as boas vindas foram dadas pelo Presidente do 

IRB, Cons. Ivan Lelis Bonilha que também ressaltou a importância do Encontro e o 

papel relevante das Escolas de Contas.  

O Presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Cons. Estilac Xavier, 

relembrou a edição do EDUCONTAS 2018, último evento realizado 

presencialmente e contou com inovação ao aproximar as Escolas da Sociedade. 

“As Escolas de Contas devem olhar os aspectos da sociedade e atuar 

sensibilizando a todos”.   

Representando o IRB e o Comitê Técnico de Aperfeiçoamento Profissional, 

que coordena a Rede das Escolas de Contas, Cons. Doris Miranda Coutinho, disse 

que vê as Escolas de Contas comprometidas no aperfeiçoamento profissional dos 

servidores e jurisdicionados, além do compromisso de capacitação do controle 

social. Diante da pandemia, da disrupção abrupta, as Escolas encontraram 

alternativas. Falou dos temas debatidos no Encontro, como metodologias ativas, 

nova lei de licitações, engajamento nas capacitações e controle social.  

Um dos pontos mais emocionantes da solenidade foi a homenagem que as 

Escolas de Contas prestaram à Cons. Doris Coutinho que está a frente do Comitê 

de Aperfeiçoamento Profissional do IRB, coordenando a rede das Escolas de 

Contas desde 2012.  

Neste encontro, a Cons. Doris Coutinho anunciou o fechamento de seu ciclo 

em frente à Rede das Escolas rememorando o quanto se avançou na área de 

educação corporativa dos Tribunais de Contas. E, em reconhecimento à todo o 

trabalho que coordenou nestes anos, a Rede das Escolas prestou a homenagem. 



5.1.3 Comitê de Auditoria do Setor Público 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-auditoria-do-setor-
publico/ 

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. 

A atuação do Comitê e maiores informações podem ser obtidas no item 4 – 
Auditoria. 

 

 

5.1.4 Comitê Técnico de Educação 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-educacao/ 

 

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.  

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-auditoria-do-setor-publico/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-auditoria-do-setor-publico/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-educacao/


Conheça os projetos do CTE-IRB em: https://projetoscte.irbcontas.org.br/. 

Em 2021, o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) 
lançou o “Educação de A a Z”, um relatório das ações desenvolvidas entre 2018 
e 2021.  

Acesse aqui: Relatório CTE-IRB 2018-2021 – Educação de A a Z 

 

 

5.1.5 Comitê de Processo, Súmula e Jurisprudência 

 

 

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, sob a coordenação do 
Conselheiro Manoel Pires dos Santos, do TCE-TO.   

No último ano devido a necessidade de adaptação das formas de trabalho 
durante a pandemia da COVID-19, o Comitê realizou e participou de algumas 
reuniões técnicas em modo virtual, buscando delinear suas atividades neste 
período, com o objetivo geral de incentivar a transparência e harmonização das 
deliberações dos TCs, para, dentre outras ações, dar continuidade na:   

•  consolidação da cultura de produção de boletins informativos e de 

elaboração de ementas básicas;   

• desenvolvimento do site de jurisprudência nacional;   

• disseminação do uso de sistemas de busca livre;   

https://projetoscte.irbcontas.org.br/
https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-EDUCACAO_DE_AZ-4versao08nov.pdf
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-processo-sumula-e-jurisprudencia/


• aprimoramento do Vocabulário de Controle Externo-VCE (Tesauro 

Nacional);   

• atualização e harmonização dos processos nos TCs;   

• 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.    

• implementação no Site do IRB com a nova versão da página JURISTCS, 

com integração por meio do web service, com apoio do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia, permitindo a consulta à 

jurisprudência de todos os Tribunais, conjuntamente.   

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 2021, os encontros nacionais do JURISTCS completaram 
9 anos. Porém este ano não foi realizado o evento JURISTCS, considerando o 
momento de restrição peculiar à pandemia.  

Porém, durante o ano acontecera reuniões técnicas do grupo sobre avanços 
na plataforma JURISTCS, para tratar de padronização de ementas, para troca de 
conhecimento e proposição de melhorias nos setores de jurisprudência dos TCs. 

Considerando a parceria firmada entre o Comitê Técnico de Jurisprudência, 
Súmula e Processo e o Comitê de Governança e Tecnologia da Informação do 
IRB, participamos no 4º Encontro Técnico de Governança e TI dos Tribunais de 
Contas do Brasil, realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2021 no Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, no formato híbrido, com a palestra “Sessões 
Virtuais: Diagnóstico nos Tribunais de Contas e Estudo de Caso do TCE-ES e TCE-
RO”.  



 

Durante o II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas – CITC no mês 
de novembro /2021, o CJSP-IRB realizou reunião técnica no dia 09 de novembro 
de 2021, com a seguinte pauta:  

• Apresentação das sugestões e proposições para o próximo ano - 

Conselheiro Manoel Pires dos Santos (TCE-TO), Khenia Rúbia Franco 

Nunes (TCE-TO) e Giovana Benevides Sales (TCE-PR); 

• Tratativas com os membros do Comitê; 

• Apresentação “Diagnóstico sobre sessão virtual” – Wilter de Araújo 

Cavalcante, Diretor de TI do TCE-RR e membro do Comitê Gestor 

Nacional de TI do IRB;  

• Apresentação “Sessão Virtual” – Odilson Souza Barbosa Júnior, 

Secretário Geral das Sessões do TCE/ES; 

• Apresentação “Experiência com as Ementas” – Marcus Augusto Gomes 

Cerávolo, Coordenador da Comissão de Jurisprudência do TCE/SP; 



• Apresentação “Experiências do Poder Judiciário no Comitê de 

Jurisprudência do CNJ” – Bárbara Brito, Diretora de Jurisprudência do 

STJ;  

• Apresentação “Novo sistema de jurisprudência no STJ” – Germara de 

Fátima Dantas Vilela, Analista da Diretoria de Jurisprudência do STJ. 

 
 

Vale ressaltar que o Comitê Técnico de Jurisprudência, Súmula e Processo 
também incentivou e prestou apoio ao desenvolvimento do Comitê de 
Jurisprudência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Superiores do Poder Judiciário, 
criado por meio do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. E como resultado desta 
parceria, houve participação e integração dos membros do CJSP-IRB em alguns 
eventos virtuais por estes promovidos. Entre estes, o Webinar "Jurisprudência: 
Diagnóstico e Boas Práticas" pela plataforma Cisco Webex do STJ, no dia 26 de 
agosto de 2021, conforme programação abaixo. 



 
 

Houve ainda, a participação no Workshop “Tratamento de Dados na Consulta 
de Jurisprudência”, pela plataforma Cisco Webex do STJ, no dia 15 de setembro 
de 2021. 

 
 

 



5.1.6 Comitê de Governança 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-governanca-dos-tcs/ 

 

Em que pesem as dificuldades ocasionadas pela Pandemia da COVID-19, e 
por consequência, as limitações impostas ao desenvolvimento normal de nossas 
atividades; o Comitê Técnico de Governança, no decorrer do biênio 2020/2021 
pouco se reuniu, mas conseguiu expor um pouco de suas obrigações, com 
participações pontuais em pesquisas, eventos e outros afazeres junto à ATRICON, 
e podemos citar os seguintes: 

1. Sugestões à Comissão do MMD-TC da ATRICON, para alteração da 
RESOLUÇÃO No. 12/2018; 

2. Participação do EXMO. Conselheiro ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA, 
Presidente do Comitê 

Técnico de Governança do Instituto Rui Barbosa na webconferência 
“Diretrizes de Governança os Tribunais de Contas (Resolução 12/2018)”, realizado 
pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul; 

3. Participação do Grupo de Trabalho, instituído pela PORTARIA CONJUNTA 
ATRICON/IRB No. 01/2021, com objetivo de elaborar estudos voltados ao 
desenvolvimento de programas de integridade e compliance no âmbito dos 
Tribunais de Contas. 

 

Seguindo, no que diz respeito ao citado no item 1, destacamos dentre as 
atividades, a coleta de informações para um melhor diagnóstico das estruturas 
dos órgãos de planejamento dos Tribunais de Contas, e a busca de informações 
complementares no que diz respeito à Governança e Compliance, para que – em 
subsidio ao MMD-TC, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil – ATRICON – possamos proporcionar um visão mais ampla sobre a citada 
temática junto aos Tribunais de Contas. 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-governanca-dos-tcs/


Ainda em fase de desenvolvimento de metas e construção de um 
planejamento que será adotado pelo comitê estamos incorporando às atividades: 

 

 

 

5.1.7 Comitê de Concessões, Parcerias Público-Privadas e privatizações 

dos Tribunais de Contas 

 
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-concessoes-parcerias-

publico-privadas-e-privatizacoes-dos-tribunais-de-contas/ 

 

Criado em fevereiro de 2021, o Comitê Técnico de Concessões, Parcerias 
Público-Privadas e Privatizações dos Tribunais de Contas, presidido pelo Dr. 
Pedro Henrique Poli de Figueiredo, Conselheiro aposentado do TCE-RS, tem 
como objetivo principal estudar e pesquisar os métodos e procedimentos de 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-gestor-da-categoria-de-dominio-dos-tcs/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-concessoes-parcerias-publico-privadas-e-privatizacoes-dos-tribunais-de-contas/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-concessoes-parcerias-publico-privadas-e-privatizacoes-dos-tribunais-de-contas/


controles, externo e interno, visando promover o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento das atividades fiscalizatórias nos processos de desestatização.  

Além disso, visa incentivar e publicar, por meio físico e eletrônico, obras e 
trabalhos técnicos relativos à matéria, bem como auxiliar o IRB na assistência 
técnica aos Tribunais de Contas, em especial no que tange à padronização e 
uniformidade de procedimentos. Outra importante finalidade do Comitê diz 
respeito à promoção de atividades de capacitação e encontros nacionais, 
objetivando o compartilhamento de ideias e a adoção das melhores práticas 
fiscalizatórias em âmbito nacional.  

Nesse sentido, destacam-se a realização do Terceiro Encontro Nacional de 
Fiscalização de Concessões e PPPs pelos Tribunais de Contas, promovido em 
parceria com o MBA PPP da FESP/SP; e das Oficinas Temáticas voltadas à 
fiscalização de editais licitatórios para a prestação de serviços de transporte 
coletivo por ônibus. Sobre as Oficinas, registra-se que essa foi a primeira 
experiência de treinamento online realizada pelo Comitê, cujo objetivo é avançar 
em outros setores e temáticas a partir do próximo exercício.  

O Encontro foi uma realização do Instituto Rui Barbosa em parceria com o 
MBA PPP e Concessões e a Sociologia e Política – Escola de Humanidades. Site 
oficial do evento: 3encontrotcs.mbappp.com/ 

Foram cinco dias de programação, de 02 a 06 de agosto de 2021, que 
contaram com ricas apresentações e discussões. Carlos Alexandre Nascimento, 
Rafael Castilho e Moises Marques, serão os moderadores dos 10 painéis da 
semana (6 abertos ao público e 4 exclusivos para servidores e membros dos 
Tribunais de Contas). 

O Terceiro Encontro Nacional sobre Fiscalização de Concessões e PPPs pelos 
Tribunais de Contas, institucionalizou na agenda do IRB um dos mais importantes 
eventos sobre o tema realizado ao longo dos últimos anos. A partir da iniciativa 
de um grupo de auditores vnculados a diferentes Tribunais de Contas, a primeira 
edição do encontro foi realizada em 2019, desenvolvida integralmente na 
modalidade presencial e tendo como patrocinador o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul. Já a segunda edição, realizada em 2020 na 
modalidade online, dispôs do apoio e da organização do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal.  

Em 2021, a partir da assunção pelo IRB, o encontro teve como principal 
parceiro institucional o MBA PPP da FESP/SP-University College London, 

https://3encontrotcs.mbappp.com/


desempenhando importante papel no auxilio à organização e demais aspectos 
operacionais do evento. O Terceiro Encontro Nacional, também realizado 
exclusivamente na modalidade online, contou com diversos painéis abertos ao 
público em geral, além de outros restritos a membros e servidores dos Tribunais 
de Contas, abordando importantes setores e temas relativos à infraestrutura 
nacional. Os painéis promoveram o debate e a troca de ideias entre membros e 
auditores dos Tribunais de Contas com especialistas previamente selecionados 
pelo Comitê, com a mediação ficando a cargo dos professores do MBA PPP da 
FESP/SP.  

Durante os 5 (cinco) dias de apresentações, estiveram reunidos 
representantes de 24 (vinte e quatro) Tribunais de Contas de todo país, atingindo 
uma audiência média diária superior a 200 (duzentos) acessos.  

Para acessar as palestras abertas ao público em geral seguem abaixo os 
respectivos hiperlinks: 

Painel 1: Acompanhamento da execução contratual em concessões e PPPs: 
limites e competências frente às agências reguladoras  

Painel 2: Indicadores em contratos de concessões e PPPs: incentivos à 
eficiência e eficácia na prestação dos serviços  

Painel 4: Novo marco legal do saneamento básico: principais desafios a serem 
enfrentados pelos órgãos de controle externo  

Painel 5: Concessões de estacionamento rotativo: principais pontos 
de controle a serem estabelecidos na análise dos editais licitatórios   

Painel 6: Concessão de uso de bem público: base legal e limites para aplicação 
subsidiária dalei federal 8.987/95  

Painel 7: Tutela de urgência: requisitos, limites e aplicabilidade nos editais de 
concessões e PPPs  

Desde a sua criação o Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-
Privadas e Privatizações dos Tribunais de Contas tem se reunido semanalmente, 
alternado os encontros entre reuniões deliberativas e apresentações de trabalhos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nwq1ak0jdS4&t=733s
https://www.youtube.com/watch?v=SzF67a4ejVU
https://www.youtube.com/watch?v=SRyDfkDkT38
https://www.youtube.com/watch?v=fNbVPKsz2WA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lGuWoVf-198&t=1817s
https://www.youtube.com/watch?v=tLgGj2mNx9A&t=13s


5.1.8 Comitê de Gestão de Pessoas 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-gestao-de-pessoas/ 

 

O Comitê Técnico de Gestão de Pessoas é o comitê que tem entre seus 
principais objetivos, disseminar boas práticas de Gestão de Pessoas nos Tribunais 
de Contas. O Comitê é Presidido pelo Cons. Joaquim Alves de Castro Neto 
(TCMGO) e Coordenado por Adriana do Rocio Loro (TCEPR). 

Em 2021, o Comitê de Gestão de Pessoas concentrou-se nos seguintes 
trabalhos: 

 

 

• Documento das Trajetórias profissionais de Gestão de Pessoas 

Construído durante as oficinas de criação de Trajetórias Profissionais, as Redes de 

Gestão de Pessoas e das Escolas de Contas desenvolveram juntas o mapeamento 

das atividades relacionadas com gestão de pessoas; a definição das competências 

profissionais da área de gestão de pessoas; e as funções e papeis esperados do 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-gestao-de-pessoas/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-gestao-de-pessoas/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-gestao-de-pessoas


profissional por nível, culminando no desenvolvimento de uma diretriz para a 

trajetória Profissional de Gestão de Pessoas. Foi lançado no Encontro Técnico de 

Gestão de Pessoas que aconteceu em setembro deste ano, apresentado pela 

servidora Marta Lemos Correia D´Amorim do TCEBA. 

 

• MMDTC – encaminhamos sugestões de melhorias nos QATCS. 

Foram realizadas reuniões onde foram levantados quais QATCs estavam com 

indicadores menores e foi realizado um levantamento através de formulário do 

Google Docs, para diagnosticar as boas práticas e ações a serem desenvolvidas 

nos Tribunais que tiverem interesse. 

 

 

• Pesquisa Nacional sobre Teletrabalho. Realizada entre os dias 08 e 

14 de março de 2021, com um total de 7.555 respondentes, uma amostra de 37% 

do total de servidores dos Tribunais de Contas do Brasil. Teve como objetivo, 

identificar as necessidades dos servidores para adaptação a essa nova condição 

de trabalho, assim como as habilidades a serem desenvolvidas pelos gestores, a 

condição de lidar com uma força de trabalho virtual e, dessa forma, subsidiar os 

órgãos a elaborarem ou aperfeiçoarem seus normativos para a situação de 

trabalho na modalidade teletrabalho. A pesquisa foi disponibilizada através de 

https://irbcontas.org.br/biblioteca/relatorio-final-da-pesquisa-do-teletrabalho/


um formulário eletrônico, encaminhada para todos os Tribunais de Contas do 

Brasil onde todos os servidores tiveram oportunidade de responde-la. Foi feito 

um relatório geral da pesquisa e relatórios individuais por Tribunal que foram 

encaminhados para as respectivas presidências.  

https://irbcontas.org.br/biblioteca/pesquisa-realizada-para-subsidiar-a-

elaboracao-de-propostas-de-diretrizes-para-a-modalida-de-teletrabalho/ 

 

 

• Diretrizes nacionais do Teletrabalho. Representantes dos Tribunais 

de Contas do Brasil, elaboraram o documento nacional com propostas de 

diretrizes para a modalidade Teletrabalho. As Diretrizes foram apresentadas 

Encontro Técnico de Gestão de Pessoas que aconteceu em setembro deste ano, 

pela servidora Larissa Gomes Lourenço Cunha do TCERO. O documento foi 

encaminhado ao IRB para divulgação e publicação no final do mês de outubro. 

Foi publicado o texto inicial na página do comitê (clique aqui) 

O documento teve seu lançamento oficial no Congresso Internacional dos 

Tribunais de Contas no dia 11/11/2021, veja aqui. 

 

https://irbcontas.org.br/biblioteca/pesquisa-realizada-para-subsidiar-a-elaboracao-de-propostas-de-diretrizes-para-a-modalida-de-teletrabalho/
https://irbcontas.org.br/biblioteca/pesquisa-realizada-para-subsidiar-a-elaboracao-de-propostas-de-diretrizes-para-a-modalida-de-teletrabalho/
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Diretrizes-para-o-teletrabalho-out-21.pdf
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-gestao-de-pessoas/
https://youtu.be/Yj2PdYJAIMw


• Organização do XI Encontro Técnico e II Encontro Virtual de Gestão 

de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, em parceria com o Tribunal de 

Contas da União. O objetivo destes encontros é sempre o alinhamento das ações 

da área de gestão de pessoas entre os Tribunais de Contas Municipais, Estaduais 

e da União. Nesta ocasião, foram discutidos temas que permeiam os desafios das 

equipes remotas, relações interpessoais no ambiente de trabalho, motivação e 

engajamento dos servidores e liderança, além do compartilhamento das 

melhores práticas de gestão de pessoas nos Tribunais. Apesar do Encontro ser 

voltado para área de gestão de pessoas, os temas a serem abordados são do 

interesse de todos. Ser Gestor é ser GESTÃO DE PESSOAS. 

 

 

5.1.9 Comitê de Tecnologia, Governança e Segurança da Informação 

 

 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-de-tecnologia-governanca-e-
seguranca-da-informacao-dos-tcs/ 

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 

https://irbcontas.org.br/videoteca/xi-encontro-tecnico-e-ii-encontro-virtual-de-gestao-de-pessoas-dos-tribunais-de-contas-do-brasil/
https://irbcontas.org.br/videoteca/xi-encontro-tecnico-e-ii-encontro-virtual-de-gestao-de-pessoas-dos-tribunais-de-contas-do-brasil/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-de-tecnologia-governanca-e-seguranca-da-informacao-dos-tcs/
https://irbcontas.org.br/comite/comite-de-tecnologia-governanca-e-seguranca-da-informacao-dos-tcs/


Inteligência Artificial, Análise de Dados, Negócios, Governança & Compliance e 
Segurança da Informação. 

No ano de 2020, o Comitê de TI do IRB realizou ações no sentido de: 

• Elaboração de formulário para pesquisa quanto à evasão de mão de 

obra terceirizada de todos os TC’s; 

• Apresentação do resultado da Pesquisa sobre evasão de mão de obra 

- TCERJ; 

• Apresentação Módulo Mapeamento de Processos no SEI e o uso no 

Controle Externo – TCESC; 

• Apresentação do Sistema Sigfis – TCERJ; 

• Apresentação sobre Inteligência Cibernética – TCERR; 

• Apresentação do resultado da Pesquisa sobre adequação LGPD – 

TCESP; 

• Apresentação de comparação de tecnologias entre os TC’s – TCERJ; 

• Apresentação RedHat – Gilson Magalhães, Presidente da Red Hat 

Brasil; 

• Apresentação DOC Web integrado Barramento de Segurança da 

Informação – Tokenização – TCEMT 

 

Além disso, forma encaminhados ofícios para: 

• Criação de duas novas secretarias: Secretaria de Relações 

Institucionais, representada por Pedro Vieira (TCM/BA), e a Secretaria-

Executiva, representada por Fábio Xavier (TCE/SP); 

• Indicação de Secretário de Relações Institucionais - servidor Pedro 

Vieira da Silva Filho, considerando a Portaria n° 03/2020-IRB; 

• Comunicado sobre Representantes de cada Macrorregião do Brasil; 

• Indicação à Secretário-Executivo - servidor Fábio Correa Xavier, 

considerando a Portaria nº 03/2020-IRB; 



• Indicação de Participação em Grupo Técnico – Comitê de TI - servidor 

Carlos César Silva Gomes - Grupo de Trabalho referente a 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; 

• Comunicado sobre formação e integrantes de Grupos de Trabalho - 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ANÁLISE DE DADOS, NEGÓCIOS, 

GOVERNANÇA, SEGURANÇA; e  

• Solicitação de participação de servidor da Tecnologia da Informação 

no efetivo do Infocontas. 

 

 

5.1.10 Comitê Técnico Gestor da Categoria de Domínio dos TCs (TC.BR) 

 

A atuação do Comitê pauta-se na necessidade de reconhecimento da 
autonomia dos Tribunais de Contas no ambiente virtual e na rede mundial de 
computadores. 

O Comitê elaborou o Projeto de Regulamentação para a aprovação do uso 
da categoria de domínio tc.br e é o órgão responsável perante o Comite Gestor 
da Internet para analisar os pedidos de criação de domínios pelos Tribunais de 
Contas. O Comitê elaborou um vídeo explicativo da importância deste 
reconhecimento do domínio dos Tribunais de Contas: 



 

 

Até o final de 2021, já tinha sido aprovado o registro de uso do domínio para 
os 22 (vinte e dois) Tribunais de Contas listados abaixo: 

 

https://youtu.be/O0MzhiUPfNM


 

5.1.11 Comitê de Gestão da Informação 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-gestao-da-informacao/ 

 

O Comitê Técnico de Gestão da Informação-GI dos Tribunais de Contas do 
Brasil, criado pela Portaria n. 19-IRB, de 16 de maio de 2019, teve, desde então, 
como Presidente, o Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima (TCECE). 

 Criado em decorrência de várias demandas do IRB inerentes à gestão da 
informação, o Comitê GI têm atuado permanentemente com a Rede Bibliocontas.  

O Bibliocontas (Fórum de Bibliotecários, Arquivistas e Gestores da Informação 
dos Tribunais de Contas) foi institucionalizado devido a uma demanda dos 
profissionais da área e atuação do Comitê de Gestão da Informação junto ao IRB. 

Dentre as principais atividades atribuídas ao Comitê, destacam-se o 

subsídio para a normalização das publicações da Coleção IRB-Fórum, da Revista 

Técnica dos Tribunais de Contas – RTTC, os Anais do Congresso Internacional de  

Controle e Políticas Públicas. 

Através do Comitê foi possível o desenvolvimento e contínua manutenção 

do Tesauro de Contas Nacional-TCN, importante ferramenta de controle dos 

termos técnicos utilizados na área de controle externo. 

Iniciado em 2020 e mantido atualmente, o hotsite do IRB, é atualizado 
permanentemente pelo Comitê e o Bibliocontas. 

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 atualizado. 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-gestao-da-informacao/
https://irbcontas.org.br/bibliocontas/
https://irbcontas.org.br/biblioteca-colecao/irb-forum/
https://irbcontas.org.br/biblioteca-colecao/rttc/
https://irbcontas.org.br/biblioteca-colecao/rttc/
https://irbcontas.org.br/biblioteca-colecao/congresso-internacional-de-controle-e-politicas-publicas/
https://irbcontas.org.br/biblioteca-colecao/congresso-internacional-de-controle-e-politicas-publicas/
https://tesauro.irbcontas.org.br/admin/vocab/index.php
https://irbcontas.org.br/hot-sites-coronavirus/


 

Assim, o conhecimento é compartilhado e tanto jurisdicionados quanto a 
sociedade em geral, têm sua busca facilitada, podendo acompanhar a situação 
dos Tribunais, até que tudo volte à normalidade. Estão disponibilizados 
normativos referentes à 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. 

 

 

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 3.193 termos, interligados por 5.114 relações semânticas 
e 1.219 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 

https://drive.google.com/drive/folders/11cvv8vxisFjCAAozlIPfVj72gScEE5Ft?usp=sharing_eip&invite=CNrFucgC&ts=5f06fdd9
https://tesauro.irbcontas.org.br/index.php


16 (dezesseis) categorias temáticas, que podem ser consultadas no endereço 
eletrônico: https://tesauro.irbcontas.org.br/index.php 

Assista aqui ao vídeo informativo do Tesauro de Contas Nacional (TCN), com 
a participação do Conselheiro Edilberto Pontes, Vice-Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará e Presidente do  Comitê de Gestão da Informação do 
IRB.  

 

 

 

O contrato com a ABNT, renovado em 2021, pelo IRB, a todos os Tribunais de 
Contas brasileiros, o acesso às Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), dando continuidade à iniciativa do Comitê Técnico de Gestão da 
informação, presidido pelo Conselheiro Edilberto Pontes Lima, visando o 
aprimoramento do gerenciamento de informações. 

Cotado o preço com outros fornecedores das normas, o valor da proposta 
oferecida pela ABNT mostrou-se mais vantajoso. Deste modo, foi renovado o 
contrato multiusuário, em que todos os 33 Tribunais de Contas, através de sua 
Unidade de Informação (Centro de Documentação, Biblioteca) possui perfil para 
gerenciamento (inclusão dos servidores, acesso, impressão e download) do 
banco de dados da ABNT Coleção. 

O contrato inicial de 250 normas, na renovação, foi acrescido com mais 50 
normas, totalizando em 300 normas, devido à forte demanda que esse serviço 
recebe. 

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 TC’s já possuem 
perfis e podem usufruir do banco de dados da ABNT Coleção. O valor do contrato 

https://tesauro.irbcontas.org.br/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=_lym0nD2-h8


centralizado é o equivalente ao valor pago por cada TC no acesso, ou seja, está 
economizando ao erário 33 vezes o valor da contratação. Saiba mais aqui. 

 

  

 

Iniciado em 2020 e concluído em 2021, o levantamento de trabalhos 
acadêmicos que apresentam o tema Tribunal de Contas, reuniu 52 teses e 527 
dissertações. Foram consultados os bancos de dados das instituições de ensino 
superior públicas e particulares, dentre as quais a Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (IBICT), a Plataforma Sucupira (CAPES), e o Portal de 
Pesquisas, Teses e Publicações (FGV). 

Os documentos compilados abrangem o período de 1981 a 2020 e abordam, 
dentre outros: estudos de casos, programas do governo federal, análise de 

https://irbcontas.org.br/abntcolecao/


julgamentos de prestação de contas, planejamento estratégico, auditoria 
operacional. Também são abordados temas como mudança institucional, 
formação e qualificação dos servidores, papel das Cortes de Contas na sociedade, 
nomeação e atuação do Corpo Deliberativo e Instrutivo. 

Esse levantamento demonstra o interesse da Academia em estudar, como 
linha de pesquisa, as Cortes de Contas. Também permitem visualizar a imagem 
que a sociedade tem dos Tribunais de Contas, além de subsidar ações e escolhas 
no que se refere ao controle externo. 

Para conhecer a íntegra desta coletânea, acesse o Banco de Artigos IRB e 
escolha a opção Lista de Teses ou Lista de Dissertações. 
 

 

 
Criado pela Portaria IRB n. 21, de 6 de setembro de 2019, o Grupo de 

Estudos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709, de 
14/08/2018), se reúne para discussão da matéria, sempre com a coordenação do 
Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, Conselheiro Corregedor do 
TCE/TO.    

 

Reuniões do Comitê de Gestão da Informação 

Os dois encontros virtuais ocorridos em abril e outubro do corrente ano, 
vieram fortalecer a interatividade e comunicação ocorrida diariamente na mídia 
social Whatsapp. O comitê de Gestão da Informação integra o Grupo de 
Whatsapp do Bibliocontas que utiliza essa mídia para solicitação de pesquisas, 
divulgação de questionários, troca de experiências profissionais, onde as 
sugestões e as ideias permitem que cada vez mais os profissionais das Unidades 
de Informação dos Tribunais de Contas, desenvolvam, alinhem e multipliquem 

https://irbcontas.org.br/banco-de-artigo/
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/10/lista-teses.pdf
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/10/lista-dissertacoes.pdf
https://irbcontas.org.br/documento/portarias/#196-93-2019-1553535110-p2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm


suas boas práticas. Mesmo com a concorrência de outras mídias (e-mail, Sala 
Fórum do Bibliocontas) optou-se por manter a interatividade, via Grupo 
Whatsapp, como fórum mais acessado, tanto pela sua rápida visualização como 
fácil acesso e envio de documentos. 

Reuniões virtuais exercício de 2021: 

1) 1ª Reunião, de 8 de abril: Clique aqui 

2) 2ª Reunião Técnica, de 9 de novembro, ocorrida do II Congresso 
Internacional dos Tribunais de Contas – CITC, na Sala Virtual 8, no formato online. 

Dentre os muitos assuntos tratados, destacaram-se o relato das atividades já 
desenvolvidas bem como o Plano de Ação para o próximo biênio 2022-2023. Das 
várias atividades já desenvolvidas, merecem destaque a atualização do Guia das 
Unidades de Informação e a manutenção do Tesauro de Contas Nacional, o TCN. 

Como principal produto para o próximo biênio, pretende-se desenvolver uma 
linha de ação para viabilizar um banco de dados com acervo de todas as 
Bibliotecas dos Tribunais de Contas (TC’s), que por enquanto, foi denominado 
Repositório Nacional de Controle Externo. Do acervo de todas as Bibliotecas 
serão extraídos somente itens que tenham sido produzidos pelos servidores dos 
respectivos Tribunais. Dessa maneira, pretende-se destacar a produção técnica 
destes profissionais que são os mais abalizados e competentes devido ao seu 
nível de formação, atualização acadêmica constante e, sobretudo, sobre a sua 
área de atuação. 

Em um primeiro momento, serão reunidos todos os artigos das Revistas 
publicadas pelos TC’s. Esses artigos já se encontram indexados nos bancos de 
dados de cada Tribunal, pelos metadados de autor, título e assunto: a ideia 
consiste em que com uma única pesquisa se consiga fazer uma varredura 
simultânea em todas as Revistas produzidas pelos TC’s. Em um único repositório, 
todo este acervo que tem sido tratado individualmente por cada 
Biblioteca/Unidade de Informação dos Tribunais de Contas seria disponibilizado. 

Também se pontuou a necessidade de avançar com os procedimentos para a 
inclusão do Domínio Gestão do Conhecimento, no Marco de Medição do 
Desempenho dos Tribunais de Contas-MMD-TC, ferramenta regulamentada pela  
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), através 
da Resolução n. 1/2015. Desde 2017, o Grupo Bibliocontas e o Comitê Técnico de 
Gestão da Informação do IRB têm sugerido a seguinte composição para o 
domínio Gestão do conhecimento: (a) Súmulas e Jurisprudência (b) Gestão 

https://institutoruibarbosa.sharepoint.com/sites/irb-publicacoes/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Firb%2Dpublicacoes%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FRecordings%2F2021%2D04%2D08%20%5F%20Ata%20%5F%201%C2%AA%20Reuni%C3%A3o%20do%20Comit%C3%AA%20de%20Gest%C3%A3o%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%202021%2Emp4&parent=%2Fsites%2Firb%2Dpublicacoes%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FRecordings&p=true


documental (c) Gestão da Informação. A inclusão da Gestão do Conhecimento 
como um dos itens para aferição de desempenho dos TC’s constituiria uma 
inovação de vanguarda, garantindo importantes subsídios no desempenho da 
atividade de controle externo. 

 

5.1 COMISSÕES TEMÁTICAS 

 

Em 2021, houve a criação de uma Comissão Especial para avaliação do 
impacto na arrecadação tributária frente às Falências e Recuperações Judiciais 
conforme a Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020, por meio da 
Portaria n. 2/2021-IRB. 

O Projeto de estudo para a implementação do Controle Externo nos 
processos de falências foi apresentado em março de 2021, para líder do Governo 
na Câmara Federal, o deputado paranaense Ricardo Barros (Partido 
Progressistas), pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
conselheiro Fabio Camargo, e pelo conselheiro Ivan Bonilha, vice-presidente do 
TCE-PR e presidente do IRB. 

Além da possível atuação do Sistema Tribunais de Contas nessa área, 
cumprindo missão constitucional, o objetivo é que o Congresso Nacional também 
avalie a aprovação de uma lei que possibilite a contribuição dos TCs para a 
melhoria da gestão dos processos de falência e recuperação judicial. 

Saiba mais sobre o projeto aqui. 

 

 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1852&wpfd_file_id=16577&token=&preview=1
https://irbcontas.org.br/irb-apoia-projeto-de-fiscalizacao-do-controle-externo-em-processos-de-falencia-de-empresas-elaborado-pelo-tce-pr/


5.1 GRUPO DE TRABALHO – PROGRAMAS DE INTEGRIDADE E 
COMPLIANCE DOS TCS 

 

Por iniciativa do Presidente do Comitê de Governança do IRB, Cons. Erico 
Desterro (TCEAM), IRB e ATRICON instituíram um grupo de trabalho destinado à 
elaboração de estudos visando ao desenvolvimento de programas de integridade 
e compliance no âmbito dos Tribunais de Contas, por meio da Portaria Conjunta 
n. 02/201. 

O grupo foi composto por representantes dos Tribunais de Contas e por 
professores especializados no tema: 

 

https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1863&wpfd_file_id=19417&token=&preview=1
https://irbcontas.org.br/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=1863&wpfd_file_id=19417&token=&preview=1


Seguindo ações já implementadas pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público e Conselho Nacional de Justiça, o GT de integridade e compliance dos 
TCs, por meio de diversas reuniões online ao longo do ano, analisou as boas 
práticas dos outros órgãos e minutou uma proposta de Resolução com diretrizes 
e propostas práticas para os Tribunais de Contas Brasileiros terem por base para 
implementarem seus próprios programas de integridade. 

 

A proposta da Resolução já foi encaminhada para as entidades e está em fase 
final de aprovação e publicação. 

 

 

5.2 REDE DAS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS 

 

https://irbcontas.org.br/assessorias-de-comunicacao-dos-tcs/ 

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, 

https://irbcontas.org.br/assessorias-de-comunicacao-dos-tcs/


discussão, articulação, orientação e execução de ações, composta pelos titulares 
das áreas de comunicação dos TCs, ATRICON, IRB, ABRACOM, AUDICON, 
AMPCON e CCO.  

A Rede de Comunicação dos Tribunais de Contas – RCTC é a rede das A RCTC 
se reúne anualmente nos Congressos Oficiais realizados pelas entidades 
representativas do Controle Externo. 

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. 

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.  

Desde a publicação da Portaria Conjunta reuniões do Comitê de 
Comunicação vem acontecendo semanalmente, via plataforma google meets, 
todas as segundas-feiras, às 11 horas. 

As reuniões, acontecem com base em um plano de integração da 
comunicação do Sistema de Tribunais de Contas, 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 a sociedade, favorecendo 
um melhor entendimento acerca do imprescindível papel dessas instituições para 
o aperfeiçoamento da gestão pública e combate à corrupção. 

Os representantes regionais, representarão as Assessorias de Comunicação 
dos Estados integrantes de cada região; também se encarregarão dos contatos e 
articulação com essas assessorias para o cumprimento dos objetivos gerais do 
Comitê de Comunicação.  

https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Portaria-Conjunta-n%C2%BA-05-2020-Institui-Comit%C3%AA-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o-do-Sistema-Tribunais-de-Contas.pdf
https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Portaria-Conjunta-n%C2%BA-05-2020-Institui-Comit%C3%AA-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o-do-Sistema-Tribunais-de-Contas.pdf


A cada três meses é alterado os representantes de cada região, a fim de que 
seja respeitado um sistema de rodízio, porém todos podem contribuir com 
pautas que seja de relevância para articulação nacional. O trabalho de articulação 
nacional com as Cortes de Contas, tem o intuito de abordar temas prioritários e 
de interesse para a atuação em rede no intuito do fortalecimento das instituições 
de controle externo. 

Algumas das pautas discutidas e trabalhadas durante 2021 no Comitê e que 
tiveram alcance nacional na mídia, contemplam : 

• Uso de Tecnologia e Inteligência Artificial nos TCs 
• Atuação dos TCs na oferta de Internet para escolas no Edital 5G  
• Desafios da educação Enfrentamento da Pandemia, levantamento 

sobre o déficit de vagas na educação infantil (Creche e pré-escola), 
com informações detalhadas por estados e municípios, estrutura das 
escolas, nota técnica de manifestação do CTE sobre a vacinação de 
crianças – leia na íntegra 

• fiscalização de obras paradas 
• Uso de satélites para fiscalizar obras públicas e exemplos de tecnologia 

no controle externo 
• transporte coletivo 
• teletrabalho, entre outros. 

 

As  reuniões  vem contribuindo com o que preconizam as CARTAS  de 
intenções  de ações debatidas no I e II Congresso Internacional dos Tribunais de 
Contas, CITC,  ocorrido em Foz do Iguaçu/PR (2019) e em João Pessoa Paraíba/PB 
(2021) 

Denota-se que as ações estão dando uma maior visibilidade e publicidade à 
atuação da rede de comunicação dos Tribunais de Contas e Entidades 
Representativas do Controle Externo, gerando um impacto positivo na melhoria 
da gestão pública chegando aos mais diversos setores da sociedade. 

 

 
3. Fórum dos Secretários de Controle Externo 

 

https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Nota-CTE-IRB-Vacinacao_edit.pdf


 

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: 

• Institucionalizar o Fórum dos Secretários de Controle Externo como 

instância de discussão dos temas técnicos relativos à atuação dos 

Tribunais de Contas Brasileiros. 

• 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. 

• Estabelecer diretrizes para a aplicação uniforme dos critérios de 

mensuração de benefícios dos Tribunais de Contas constantes do 

Manual de Quantificação de Benefícios. 

• 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. 

• Que o IRB dê continuidade à realização dos Fóruns Locais de Auditoria 

como estratégia para disseminação das NBASPS nos Tribunais de 

Contas. 

 

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. 

Os integrantes do Fórum de Secretários de Controle Externo se reuniuniram 
5 (cinco) vezes no ano de 2021. As reuniões foram todas no formato virtual.  

A primeira foi no dia 25/02 para discutir temas técnicos relativos à atuação 
dos Tribunais de Contas Brasileiros. Foram abordados os seguintes temas: o 
Manual de Quantificação de Benefícios Gerados pela Atuação dos Tribunais de 
Contas (MQB), o Projeto de Pauta Nacional do Comitê de Comunicação da 
Atricon/IRB pelo jornalista Marco Antônio Sabino, Assessor de Imprensa 
Nacional, as atuais ações do CNPTC e do IRB, entre outros assuntos de interesse. 

A segunda reunião foi no dia 23/03 onde o CNPTC e o TCU apresentaram aos 
Secretários de Controle Externo dos Tribunais de Contas, proposta de cooperação 
entre os TCs para colaborar com os gestores de saúde no combate à pandemia. 
O objetivo da ação nacional e conjunta é contribuir com os Estados e municípios 
neste momento que exige intensificação na celeridade e segurança das tomadas 
de decisões. 

No dia 17/05 aconteceu a terceira reunião tratando de algumas questões 
internas do grupo, além das demandas das diversas entidades e do TCU. Na 
reunião foi consenso a importância da integração nacional e da comunicação 
entre o corpo técnico e a presidência dos Tribunais de Contas. Nesse âmbito, o 
grupo debateu a definição de temas técnicos para discussão do grupo e 
mapeamento da quantidade de servidores disponíveis para execução das 
atividades finalísticas em cada tribunal, a ser articulado e diagnosticado pelo 
pessoal das áreas de gestão de pessoas. Também foram designados 
coordenadores de cada região brasileira para cada tema. 

Os Secretários de Controle Externo dos Tribunais de Contas brasileiros 
realizaram no dia 26/08 a quarta reunião virtual do ano discutindo temas relativos 
às suas áreas técnicas de atuação. O encontro foi aberto pelo presidente do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), João Antônio da Silva 
Filho. Os assuntos pautados foram: Apresentação Projeto ODS Atricon, Avaliação 
de Políticas Públicas (apresentação de Nelson Granato – Assessor da Presidência 
do IRB), Automatização de critérios de seletividade de autuação de 
processos, Manual de Quantificação de Benefícios, e Informes 
Atricon/CNPTC/IRB. 



A quinta e última reunião do ano de 2021, aconteceu no dia 09/11 onde os 
gestores responsáveis pelo controle externo dos Tribunais de Contas, reuniram-
se em sala virtual no II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas do Brasil 
(CITC), ocorrido em João Pessoa - PB, e discutiram sobre temas técnicos relativos 
ao aperfeiçoamento de suas atividades de fiscalização, com a finalidade de 
fortalecer a atuação do controle externo no país, tornando-a mais efetiva para 
responder às principais questões que afetam a sociedade.  

Abaixo seguem links das atas e vídeo-atas: 

Reunião dia 25/02 
Reunião dia 23/03 
Reunião dia 26/08 
Reunião dia 28/09 
Reunião dia 09/11 

 

 

4. Livro resgate histórico do IRB: rumo aos 50 anos 

 

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, 

https://institutoruibarbosa.sharepoint.com/sites/irb-administrativo/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Firb%2Dadministrativo%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FRecordings%2F2021%2D02%2D25%20%5F%20Ata%20%5F%20Reuni%C3%A3o%20Secret%C3%A1rios%20Gerais%20de%20Controle%20Externo%2Emp4&parent=%2Fsites%2Firb%2Dadministrativo%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FRecordings&p=true
file://tcprofiles/usersprofiles$/tc520330/Downloads/2021-03-23-_-Ata-_-Reuniao-Secretarios-Gerais-de-Controle-Externo%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3CCND5dsSH4
https://www.youtube.com/watch?v=zsLuqstzY9E
file://tcprofiles/usersprofiles$/tc520330/Downloads/2021-11-09-_-Nota-SECONEX-de-Joao-Pessoa%20(3).pdf


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. E, em 2021, o foco foi na 
produção dos textos, diagramação e edição do livro. 

O lançamento do livro ocorrerá na primeira reunião da nova gestão, no dia 
23/02/2022 e com transmissão simultânea no canal do Youtube do IRB. 

 

  



 

6. PROCESSOS INTERNOS 

 

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, seguem dados relevantes: 

 

SITE IRB 

Em constante evolução, após mapear e melhorar os processos internos do 
Instituto Rui Barbosa nas gestões 2018/2019 e 2020/2021, e com a finalidade de 
dar andamento as ações previstas no planejamento estratégico, 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.   

Os canais e instrumentos desenvolvidos no site, bem como outras 
ferramentas, possibilitaram sua utilização como plataformas de coordenação de 
ações de ensino e políticas públicas, webconferências, procedimentos internos, 
transparência, comunicação, agenda, eventos, promoção do compartilhamento e 
otimização de recursos das entidades membro entre outros.  

Conheça abaixo alguns desses serviços: 

 



a) Hospedagem Cloud e contas de e-mail 

Com a ampliação dos serviços e bancos de dados existentes no site 
IRBCONTAS.ORG.BR são utilizadas a hospedagem de três máquinas para suportar 
a demanda dos serviços de capacidade de armazenamento de dados do IRB e 
manter o sistema em pleno funcionamento.  

 

UOL Cloud – VM1 

. tesauro.irbcontas.org.br 

. talentos.irbcontas.org.br 

. redeindicon. irbcontas.org.br 

.  projetoscte. irbcontas.org.br 

. juristcs.irbcontas.org.br 

. fórum. irbcontas.org.br 

. congressoirb.org.br 

. auditoria.irbcontas.org.br 

 

UOL Cloud – VM2 

. tceeduca. irbcontas.org.br java em containers) 

 

UOL Cloud – VM3 

. irbcontas.org.br 

. publicacoes.irbcontas.org.br  (OJS/RTTC e trabalhos Científicos ) 

 

 

b) LOCAWEB e serviço de e-mail 

Tem a finalidade de enviar e-mail marketing, como a Newsletter que 
mensalmente envia comunicados e notícias sobre o IRB para as listas de e-mails 
cadastrados. Atualmente possui mais de 3000 contatos cadastrados divididos em 
16 listas (presidentes de tcs, membros da diretoria, rede de escolas, secretários 



de controle externo servidores de tribunais, conselheiros entre outros) que 
podem ser enviadas em conjunto ou individualmente.  

 

 

O serviço de e-mail do IRB atualmente está alinhado em setores de atividades 
específicas para otimizar e distribuir a organização das tarefas. Anteriormente, o 
IRB tinha uma conta única de e-mail, sobrecarregava uma pessoa que ficava com 
o compromisso de repassar os e-mails recebidos para cada área correspondente 
e depois respondia. Com a expansão das contas de e-mail, a distribuição ficou 
mais equânime, onde cada setor fica responsável pelo recebimento e envio de 
resposta do e-mail recebido. Foram contratado o pacote de e-mail da UOL (por 
ser mais vantajoso no momento da contratação), que possui 15 (quinze) contas 
de e-mail e 12 GIGAS. No momento são utilizados 08 (oito) contas conforme 
especificadas na figura abaixo: 

 



 

 

 

c) Estatísticas do Site 

 

O relatório gerado pela ferramenta Google Analytics, no período 
compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2021, demonstrou o comportamento e 
as preferências dos usuários ao acessarem o site do Instituto. Nesse período, o 
Site do Instituto Rui Barbosa teve 312.481 visualizações de página.  

Os 10 menus mais acessados no ano de 2021, foram: Home / IRB, Portal 
IRBConhecimento – Capacitações para o fortalecimento da cidadania, 
Associados/TCMPA, agenda/eventos, Associados TCM/SP, IEGM, Artigo/o 
nepotismo nas administrações públicas e o direito fundamental a igualdade, 
biblioteca/educação que faz a diferença, biblioteca/nbasp1 e biblioteca nbasp3.  



 

 

Parte dessas atividades do Site do IRB, são administradas pela nossa equipe, 
sendo que as partes mais complexas e técnica são realizadas pela empresa Vetor 
Box que desenvolveu o Site e gerencia com todo o suporte técnico. 

  



 

 
 

 

d) Serviço de plataforma webconferência Microsoft Teams e Office 
Microsoft Office 365 

O Instituto Rui Barbosa procedeu a contratação do serviço da Microsoft 
Teams, em 2020, para a realização das reuniões dos comitês, dos eventos, 
reuniões de equipe e de diretoria do IRB, devido ao teletrabalho imposto pela 
pandemia do Covid 19.  



Em 2021 a utilização da plataforma foi ainda mais necessária para o 
desenvolvimento das ações do IRB, já que os Tribunais de Contas e Entidades 
continuaram em sua grande maioria em trabalho remoto. Os serviços agregados 
fornecidos pela empresa também possibilitaram a construção de uma INTRANET 
para organização 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.  

Assim abaixo segue um pouco do gerenciamento dessas funcionalidades 
disponíveis no Microsoft Office 365/Intranet: 

 

 



 

 

REDES SOCIAIS IRB 

Dando continuidade e maior visibilidade as atividades e ações do Instituto, e 
seguindo a tendência mundial de atuação nas mídias sociais, o Instituto Rui 
Barbosa procurou fortalecer as suas ações e as promovidas pelas escolas de 
contas e entidades parceiras, através da divulgação dos eventos online na 
“Agenda IRB” no site irbcontas.org.br. 

Além de eventos promovidos e apoiados pelo IRB, na Agenda, incluímos 
diversos eventos e capacitações relacionados com as Cortes de Contas e a 
administração pública. 

A programação dos eventos e as notícias também passaram a serem 
divulgadas semanalmente por meio das redes sociais do Instituto Rui Barbosa, 
em especial o Instagram (@irbcontas) e facebook.  

As redes sociais do Instituto são utilizadas com o propósito de divulgar 
informações relevantes do Controle Externo, ao mesmo tempo que busca 
promover as ações sendo realizadas no âmbito do IRB para o fortalecimento do 
Sistema Tribunal de Contas. 

As diretrizes gerais para as redes sociais do IRB, buscam: 

• manter uma linguagem visual própria com paletas de cores e 
elemento gráficos da marca; 

• padronização de linguagem textual técnica, objetiva e direta; 



• utilização de hastags, como #irb, #irbcontas, as # das entidades 
parceiras ou tcs apoiadores quando necessário,   

• manter pelo menos uma publicação diária no feed/stories - 
instagram/facebook, para não perder o engajamento, porém 
procuramos  não ultrapassar 03 publicações diárias nas redes 
sociais; 

          

Toda sexta-feira, a comunicação publica o ACONTECEU no site de notícias e 
nas redes socias. O # Aconteceu reúne as principais atividades da semana que 
foram organizadas e ou apoiadas pelo Instituto como as reuniões dos comitês, 
eventos, agenda do presidente, etc.  No  início da semana, publicamos o IRB 
INDICA, escolhemos entre os principais colaboradores e cursos que acontecerão 
durante a semana e que estão na agenda do IRB. 

 

 

 

No ano de 2021, as redes sociais Facebook e Instagram do IRB, foram mais 
uma forma de auxiliar na divulgação das atividades do IRB e interação com o 
público em geral. Em um estudo e diagnóstico visual do comportamento dos 
usuários dessas redes observa-se que o instagram 
https://www.instagram.com/irbcontasorg/ é o canal de maior alcance se 
comparado com o facebook https://www.facebook.com/irbcontasorg/. Confira o 
comparativo abaixo:   

https://www.instagram.com/irbcontasorg/
https://www.facebook.com/irbcontasorg/


 

 

Página do Instagram : https://www.instagram.com/irbcontasorg/ 

 

Veja os comparativos dos resultados abaixo que revelam que os acessos estão 
tendo maior alcance na página do instagram e não do facebook:  

 

 

 

https://www.instagram.com/irbcontasorg/
https://www.facebook.com/irbcontasorg/
https://www.instagram.com/irbcontasorg/


 
 



Identidade visual das postagens: 

 
 

 
O Flickr é um canal para armazenamento de fotos, porém a capacidade de 

armazenamento é limitada, assim são postadas apenas algumas fotos dos 

principais eventos: acesso a página em https://www.flickr.com/photos/instituto-

rui-barbosa/ 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/instituto-rui-barbosa/
https://www.flickr.com/photos/instituto-rui-barbosa/
https://www.flickr.com/photos/instituto-rui-barbosa/


YOUTUBE  

É outro canal de comunicação onde até 31/12/21,  temos mais de 794 
inscritos, com 609 vídeos de controle externo, com uma média de 600 acessos 
mês Acesse o canal do Youtube em 
https://www.youtube.com/channel/UCIQ3dYdrRyOowaLzIfNnDuw/feed   

 

 
 

Acompanhando as recentes mudanças e atualidades tecnológicas de 
comunicação e interação, com o intuito de aumentar o alcance e diálogo com  
todos os públicos, o Instituto Rui Barbosa iniciou um projeto piloto para difundir 
as ações do IRB, dos Tribunais de Contas  e demais Entidades parceiras, para 
debater temas relevantes.   

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCIQ3dYdrRyOowaLzIfNnDuw/feed
https://www.youtube.com/channel/UCIQ3dYdrRyOowaLzIfNnDuw/feed


FINANCEIRO 

O IRB presta conta anualmente para a Assembleia Geral, por meio de 
divulgação oficial aos Representantes dos seus Membros, isto é, aos Presidentes 
dos Tribunais de Contas. A Prestação de Contas Anual IRB – 2021 é composta dos 
seguintes conjuntos documentais denominados:  

I. Controle Financeiro-orçamentário detalhado – IRB 2021; 

II. Processos de Contratações – IRB 2021; 

III. Processos de Viagens – IRB 2021; 

IV. Demonstrações Contábeis – IRB 2021; 

V. Parecer do Conselho Fiscal – IRB 2021; 

 

O ano de 2021 demonstrou-se mais um ano desafiador, sobretudo pela 
situação de Pandemia Mundial do Novo Coronavirus COVID-19, que persistiu 
ainda durante todo o período, impondo um cenário de restrições a todos. Com o 
IRB não foi diferente. Entretanto, o mesmo cenário de restrições também tornou-
se um cenário de inúmeros avanços e realizações, colocando o Instituto na 
vanguarda em termos das melhores capacitações do controle externo brasileiro, 
o que confirma que o IRB é realmente a Casa do Conhecimento dos Tribunais de 
Contas. 

Podemos afirmar que 2021 foi um ano de grandes conquistas para o Instituto, 
bem como para o Sistema Tribunais de Contas. Dentre inúmeros destaques, cite-
se o grande número de eventos promovidos pelo IRB e vários outros que o 
Instituto participou e/ou apoiou; dezenas de contratações e viagens realizadas e, 
sobretudo, a saúde financeira da instituição que se manteve inabalada, como se 
observa na vasta documentação que compõe a prestação de contas anual da 
instituição, sempre encaminhada integralmente a todos os Tribunais de Contas 
brasileiros, atendendo ao previsto no Estatuto do IRB. 

Cabe destaque para as contratações realizadas em 2021, num total de 29, que 
refletem as necessidades da entidade frente aos desafios impostos e avanços 
realizados. Dentre as mais importantes, a renovação do contrato da coleção ABNT 
de Normas Técnicas, que atende, em um único contrato, todos os tribunais de 
contas brasileiros; vários cursos contratados que levam o conhecimento técnico 
aos servidores dos tribunais de contas; diagramação e impressão de obras 
importantes como a Revista Técnica dos Tribunais de Contas e a Coleção IRB-



Fórum, entre muitas outras, comprovando, de forma inequívoca, a eficiência e 
efetividade na atuação do IRB. 

Do mesmo modo, os processos de viagens, num total de 32, demonstram a 
atuação e apoio institucional do IRB em âmbito nacional e internacional a 
Membros e Servidores, cabendo ressaltar que, mesmo com as restrições no Brasil 
e no mundo impostas pelo COVID-19, o IRB manteve-se atuante em várias frentes 
de capacitação e apoio técnico ao sistema Tribunais de Contas. 

As demonstrações contábeis são outro ponto de relevância e destaque na 
questão financeira do IRB, relativas ao exercício 2021, pois são a exteriorização 
legal, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, da saúde financeira 
da instituição. Nelas podem ser observadas as mutações do patrimônio líquido, 
balanço patrimonial, demonstrações do resultado do exercício, demonstrações 
de fluxo de caixa, notas explicativas, entre muitas outras informações técnico-
legais do IRB. 

Cabe ainda grande destaque para os tribunais de contas aderentes ao IRB. 
Neste ano de 2021, dos 33 tribunais, 24 já realizaram o pagamento da anuidade 
ou já solicitaram boleto para quitação. Também recebemos cotas de 2020 de 03 
tribunais de contas que ainda não tinham realizado o pagamento naquele ano. 

Portanto, o IRB encerra o exercício financeiro 2021 com a saúde financeira 
impecável, permitindo assim, a continuidade das ações de capacitação e 
fortalecimento dos tribunais de contas brasileiros que podem contar com um 
Instituto de excelência que, próximo aos seus 50 anos, contribui 
consideravelmente para o aperfeiçoamento do corpo técnico e membros dos 
Tribunais de Contas Brasileiros. 
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