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“A pátria não é ninguém; são todos; e cada qual tem no
seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à
associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita,
nem um monopólio, nem uma forma de governo; é o céu,
o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço
dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da
lei, da língua e da Liberdade.”
Rui Barbosa
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APRESENTAÇÃO
Os Tribunais de Contas têm um amplo conjunto de poderes e deveres
constitucionalmente atribuídos dentre os quais podemos sublinhar a prevenção de desvios
de recursos públicos por meio da promoção da boa governança e a aferição do resultado
das políticas públicas.
Estes são grandes diferenciais que distinguem as instituições públicas de controle,
que apresentam potencial de contribuir, de forma decisiva, para o desenvolvimento
econômico e social do país.
O Instituto Rui Barbosa - IRB, a casa do conhecimento dos Tribunais de Contas, tem
como missão principal o aprimoramento das competências do sistema de Tribunais de
Contas brasileiro.
Não podemos nos esquecer que o aparelho do Estado é visualizado pela sociedade,
quase como uma unidade. O insucesso de um estamento compromete a todos.
Daí a constatação: não se faz avanços sustentáveis e duradouros avulsamente,
isoladamente, mas, num regime de interdependência das corporações.
Assim, nossa missão se mostra fundamentalmente estratégica: temos de 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.
O presente documento procura fortalecer institucionalmente o IRB por meio da
ampliação da autonomia institucional e do aprimoramento da normatização do
funcionamento de seus órgãos.
Em constante evolução, o portal do Instituto (irbcontas.org.br) tem buscado entregar
ao público, de forma moderna e intuitiva, a interação entre a diretoria e os órgãos
executivos, além de possibilitar sua utilização como plataforma de coordenação de ações
de ensino e de promoção do compartilhamento e otimização de recursos das entidadesmembro.
A capacitação dos integrantes dos Tribunais de Contas, baseada no treinamento e
no aperfeiçoamento constantes, privilegia a geração de conteúdo nas diversas ações de
treinamento promovidas e sua disseminação por meio da utilização de técnicas e
ferramentas de educação à distância.
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Por fim, deve-se ressaltar que os Tribunais de Contas são as instituições que têm no
controle e na avaliação dos administradores públicos um dos papéis fundamentais, senão
único, dentre as demais instituições.
Desta forma, este planejamento estratégico incentiva a adoção e a constante
evolução dos indicadores de gestão para avaliação de políticas públicas de forma a
impulsionar o uso transparente da régua utilizada para medir a eficiência da Administração.
1. ANÁLISE SWOT
A análise SWOT permite identificar competências e formas de atuação da instituição.
Essa ferramenta é um importante instrumento para auxiliar no diagnóstico estratégico, na
medida em que o mapeamento dos ambientes interno e externo possibilitam um maior
conhecimento do cenário em que a instituição está inserida, o que ajuda na antecipação de
tendências e reações mais rápidas na ocorrência de imprevistos.
Na primeira fase da análise SWOT, análise ambiental interna, busca-se identificar os
pontos fortes e fracos da instituição. Já na análise externa são apontadas as oportunidades
e ameaças do ambiente externo.
Para a elaboração da análise SWOT, foram levantados dados das reuniões técnicas
realizadas pelos Comitês do IRB e das reuniões da Diretoria e Assembleia Geral do IRB,
pesquisas e formação de grupos de discussão com colaboradores do IRB, além de uma
audiência da Diretoria do IRB, a fim de que cada pessoa, por meio de sua experiência,
prática profissional e visão de futuro, pudesse expor e contribuir com ideias e sugestões,
no sentido de entender o contexto em que o Instituto está inserido.
A análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, possibilita uma
estratégia de análise mais sólida e consciente, o que contribui para harmonização dos
movimentos futuros e unissonância de propósitos no longo caminho rumo ao futuro
almejado.
Na figura seguinte são relacionados os componentes da Matriz elaborada:
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Figura 1 – Matriz SWOT - IRB

Desta forma, este Planejamento Estratégico parte de um diagnóstico da conjuntura
atual que vislumbra um risco institucional para os Tribunais de Contas do Brasil: a ausência
de padronização dos seus trabalhos de auditoria, o que dificulta o seu controle de
qualidade.
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Esse risco se manifesta, no âmbito dos Tribunais de Contas: (i) internamente, com
as dificuldades enfrentadas por seus corpos técnicos na execução de fiscalizações e na
instrução processual; e (ii) externamente, com o questionamento do trabalho dos Tribunais
de Contas pela sociedade. Isso em momento especialmente delicado, em que se põe em
xeque o tamanho do Estado, devido à atual crise econômica.
Em contrapartida, atualmente há uma série de ações desenvolvidas pelo IRB que,
de alguma forma, mitigam este risco identificado. Pode-se destacar a edição das Normas
Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), os trabalhos do Comitê Temático de
Processualística, Súmula e Jurisprudência, a execução de Auditorias Coordenadas em
conjunto com o Tribunal de Contas da União e a implantação do Índice de Efetividade da
Gestão Municipal em todos os Estados.
Todas essas iniciativas têm em comum o esforço para promover algum tipo de
padronização na atuação dos Tribunais de Contas, fortalecendo-os institucionalmente.
Desse modo, além das ações que já vem sendo desenvolvidas, o planejamento
estratégico visa ampliar as ações que mitiguem os riscos e ameaças identificados,
explorando as oportunidades vislumbradas.
2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
2.1

MISSÃO

A Missão de uma organização pode ser definida como sua razão de ser. Representa
o ponto de partida da gestão estratégica.
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2.2

VISÃO

Visão, no arcabouço do planejamento estratégico, é a idealização de um futuro
desejado. Seria responder ao relevante questionamento “para onde vamos? ”. Assim, o IRB
pretende:

2.3

VALORES

Valores são princípios e referenciais que norteiam a conduta e a atuação da
instituição. São eles que especificam as responsabilidades e servem como um guia para o
cumprimento da sua missão e alcance da visão institucional.

3. MAPA ESTRATÉGICO
O Mapa estratégico é construído a partir dos objetivos da organização e nada mais
é do que uma fotografia panorâmica da estratégica escolhida, na medida em que tem a
função de facilitar a visualização da tática e dos planos concebidos pelo Instituto.
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Os objetivos são os resultados que o Instituto almeja atingir. São de extrema
importância para o processo de planejamento, pois fornecem as linhas gerais, de forma
objetiva, para a definição das estratégias da verificação do alcance dos resultados.
Considerando as finalidades estatutárias do IRB, sua estrutura administrativa e a
análise SWOT realizada, foram definidos os objetivos estratégicos do IRB para o período
de 2018-2022, tendo como objetivo geral “promover a integração dos trabalhos dos
Tribunais de Contas para fortalecê-los institucionalmente”.
Os objetivos específicos estão apresentados a seguir, estando divididos conforme a
organização administrativa do IRB, segundo cinco perspectivas:
1. Perspectiva de Relações Institucionais;
2. Perspectiva de Desenvolvimento Institucional;
3. Perspectiva de Ensino, Pesquisa e Extensão;
4. Perspectiva de Auditoria (aprimoramento dos métodos de controle externo);
5. Perspectiva de Desenvolvimento e Políticas Públicas

Após definição das estratégias que guiarão os passos futuros do Instituto, será
apresentado um plano de ação com metas e indicadores e formas de monitorar o
desempenho.
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4. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES
4.1

PERSPECTIVA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Objetivo 1: PROMOVER O IRB EXTERNAMENTE
Objetivos Específicos:
1.1. Estreitar as relações do IRB com as instituições parceiras;
1.2. Aprofundar a internacionalização do IRB
Atualmente, as relações institucionais do IRB com seu público-alvo (as Cortes de
Contas nacionais) e o seu parceiro mais próximo (Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil – ATRICON), bem como com o Conselho Nacional dos Presidentes
dos Tribunais de Contas do Brasil (CNPTC) 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, tais
como os convênios com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, Secretaria do Tesouro Nacional, Confederação Nacional dos
Municípios, entre outros.
Por fim, há inciativas em andamento com vistas a promover a internacionalização do
IRB, como a participação na Organização Latino-Americana e Caribenha de Entidades
Superiores de Fiscalização (OLACEFS) e desenvolvimento de projeto com a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Assim, são objetivos específicos nesta área de atuação o “estreitamento das
relações

do

IRB

com

suas

instituições

parceiras”

e

o

“aprofundamento

da

internacionalização do IRB”, com o foco de participar e influir em organizações
internacionais que sejam do interesse do sistema de Tribunais de Contas.
Desta forma, tem-se as seguintes metas estratégicas:
Meta 1: Levantar os Acordos e Termos de Cooperação vigentes
Ações
Elaborar relação dos Termos
vigentes

Responsável
Equipe IRB

Prazo
Jun18
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Meta 2: Revisar acordos ou Termos de Cooperação que não estão alinhados com o
Planejamento Estratégico
Ações

Responsável

Prazo

Elaborar relação dos Termos a serem
revistos

Equipe IRB

Jun18

Meta 3: Realizar novos acordos necessários ao alcance dos objetivos e metas
estratégicas
Ações

Responsável

Prazo

Fomentar acordos com Instituições
Nacionais e Internacionais

Presidência e VP
Rel. Institucionais

Dez22

Fomentar acordos para
desenvolvimento de ferramentas
tecnológicas de EaD

Presidência e VP
Rel. Institucionais

Dez22

Fomentar acordos para
desenvolvimento de ferramentas
tecnológicas do site do IRB e Portal
dos TCs

Presidência e VP
Rel. Institucionais

Dez22

Fomentar acordos para
desenvolvimento dos Indicadores de
Gestão

Presidência e VP
Rel. Institucionais

Dez22

Meta 4: Representar o IRB em eventos nacionais e internacionais
Ações

Responsável

Prazo

Participar de eventos nacionais e
internacionais na área de interesse dos
Tribunais de Contas para, depois,
difundir conhecimento

Presidência / Vice
Presidências / Equipe
IRB

Dez22

Proferir palestras em eventos de
terceiros divulgando o IRB

Presidência / Vice
Presidências / Equipe
IRB

Dez22

4.2

PERSPECTIVA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo 2: FORTALECER O IRB INTERNAMENTE
Objetivos Específicos:
2.1. Normatizar o funcionamento dos órgãos do IRB;
2.2. Ampliar a autonomia operacional e financeira do IRB
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O desenvolvimento institucional do IRB começa com uma normatização interna
completa e robusta, passa pelo aprimoramento dos instrumentos de planejamento das suas
ações e se consolida no monitoramento e continuidade no tempo dessas ações.
Esta normatização passa pela delimitação de atribuições e responsabilidades, de
modo a tornar objetivas as competências das vice-presidências, dos comitês temáticos, das
comissões e dos grupos de trabalho do Instituto. Esse regramento está previsto no Estatuto
do IRB.
Outra questão no âmbito interno do IRB é a necessidade permanente de garantir
uma maior independência para o Instituto, para diminuir o ônus administrativo do Tribunal
Sede que o recebe a cada nova gestão. Desse modo, um segundo objetivo que surge nessa
área de atuação é a ampliação da autonomia operacional e financeira do IRB, inclusive com
a diversificação das fontes de receita do Instituto.
Desta forma, tem-se as seguintes metas estratégicas:
Meta 1: Elaborar o Plano Estratégico para o período 2018-2022
Ações
Elaborar o Planejamento Estratégico
Submeter à aprovação da Diretoria

Responsável

Prazo

Presidência

Mai18

Presidência e
Diretoria

Jun18

Meta 2: Elaborar Plano de Ação para o Biênio 2018-2019
Ações
Elaboração do Plano de Ação

Responsável

Prazo

Presidência

Mai18

Meta 3: Criar e regulamentar o funcionamento das Comissões e Comitês
Ações
Levantamento dos Comitês e
Comissões ativos no IRB
Elaboração do ato de criação e
regulamentação das Comissões e
Comitês

Responsável

Prazo

Equipe IRB

Jun18

Presidência

Nov18
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Meta 4: Aprimorar o sítio eletrônico do IRB com novas tecnologias e ferramentas de
interação e gestão
Ações

Responsável

Prazo

Levantar o mapa do site do IRB

Equipe IRB

Jul18

Levantar o mapa do site Portal dos
Tribunais de Contas (http://www.
controlepublico.org.br/)

Equipe IRB

Dez18

Implementar as atualizações
necessárias dos sítios eletrônicos

Equipe IRB

Dez19

Meta 5: Fazer a regulamentação dos procedimentos administrativos e financeiros do IRB
Ações
Elaborar o Manual de procedimentos
financeiros

Responsável
Equipe IRB

Prazo
Dez18

Meta 6: Ampliar a autonomia operacional e financeira do IRB
Ações
Implementar ações para ampliar a
autonomia do IRB de forma a reduzir o
impacto administrativo no Tribunal Sede.

Responsável
Presidência

Prazo
Dez22

Meta 7: Melhorar a comunicação entre o IRB e seus Associados Titulares (TCs),
membros, servidores dos Tribunais de Contas e imprensa
Ações

Responsável

Prazo

Contratar empresa especializada em
comunicação para realizar Plano de
Comunicação

Presidência

Dez22

Executar o Plano de Comunicação

Presidência

Dez22

Buscar os maillist dos membros e
servidores dos TCs

Presidência

Dez22

4.3

PERSPECTIVA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Objetivo 3: CAPACITAR O CORPO TÉCNICO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
Objetivos Específicos:
3.1. Capacitar os servidores dos TCs na utilização das NBASP, com ênfase em EAD;
3.2. Apoiar as Escolas de Contas do Brasil
20

Tendo em vista que uma das principais finalidades institucionais do IRB é a
padronização dos métodos e procedimentos de controle, o que se dá por meio da promoção
das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASP, não há como dissociar a
promoção das NBASP da capacitação dos servidores dos Tribunais de Contas.
A capacitação dos servidores, por sua vez, traz uma série de desafios a serem
enfrentados dadas as particularidades advindas do fato do Brasil ser um país de dimensões
continentais: nesse contexto, a oferta exclusiva de cursos presenciais apresenta uma série
de limitações financeiras e operacionais.
Assim, a utilização de ferramentas de educação à distância é de fundamental
importância, para que cursos, com um controle de qualidade adequado, alcancem o maior
número possível de servidores. Isso, no entanto, não retira a importância de cursos
presenciais, que podem ser utilizados para reforçar o conteúdo ministrado à distância, com
foco em casos práticos, ou mesmo para a produção do conhecimento a ser difundido em
cursos EaD.
Diante do exposto, a área de Ensino Pesquisa e Extensão tem como objetivo
específico a capacitação dos servidores dos Tribunais de Contas de todo o Brasil na
utilização das NBASP e difusão de boas práticas baseadas em casos de sucesso de
auditorias dos Tribunais de Contas.
Nesse sentido, a utilização de ferramentas de educação à distância é fundamental
para que essa capacitação seja de fato nacional, alcançando todos os Tribunais de Contas
e, possivelmente, outros atores do sistema de controle.
Outro objetivo específico que surge nessa área é a atuação do IRB como apoio às
Escolas de Contas de todo o Brasil, que pode ser operacionalizada por meio da construção
de um “banco nacional” de cursos ofertados pelos Tribunais de Contas (especialmente via
educação à distância) e divulgá-los no portal do Instituto.
Neste contexto IRB colabora para a democratização dos conteúdos disponibilizados
pelas Escolas de Contas, divulgando-os virtualmente para servidores e jurisdicionados de
todo o Brasil e para a racionalização da oferta de cursos pelas Escolas de Contas, que
poderão aproveitar o material produzido por outras instituições congêneres.
Desta forma, tem-se as seguintes metas estratégicas:
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Meta 1: Realizar capacitação sobre AUDITORIA
Responsável

Prazo

Criar Fóruns Nacionais de Auditoria

Presidência

Dez22

Desenvolver curso sobre auditoria, em
EAD

Presidência

Dez22

Criar uma plataforma de estudos online
sobre “auditoria passo-a- passo”

Presidência

Dez22

Presidência

Dez22

Ações

Produzir conhecimento sobre auditoria
com a publicação de livros e artigos
técnicos

Meta 2: Realizar a continuação dos Congressos Internacionais de Controle e Políticas
Públicas
Ações

Responsável

Organização das Edições IV, V, VI, VII e
VIII do Congresso Internacional

Presidência

Prazo

Dez22

Meta 3: Realizar os Encontros Técnicos dos Comitês e Comissões
Responsável

Prazo

Apoiar a organização dos Encontros
Técnicos

Presidência

Dez22

Publicação dos documentos produzidos
nos Encontros Técnicos no site do IRB

Presidência

Dez22

Ações

Meta 4: Criar ações para ampliar o apoio às Escolas de Contas dos TCs
Responsável

Prazo

Criar o Portal de Cursos oferecidos
pelas Escolas de Contas

Presidência

Dez22

Criar um Banco de Talentos de
professores da área de controle externo

Presidência

Dez22

Ações
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4.4

PERSPECTIVA: APRIMORAMENTO DOS MÉTODOS DE CONTROLE

EXTERNO
Objetivo 4: PADRONIZAR E DISSEMINAR AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO
Objetivos Específicos:
4.1. Dar continuidade à Edição das NBASP;
4.2. Assessorar tecnicamente os TCs na adoção das NBASP;
4.3. Supervisionar auditorias coordenadas;
4.4. Apoiar a uniformização processual e jurisprudencial a nível nacional
Os esforços de padronização da atuação dos Tribunais de Contas necessitam de
uma normatização adequada de sua atividade de fiscalização, alinhada às normas
internacionais e, ao mesmo tempo, adaptada à realidade nacional.
Tal normatização já vem sendo executada pelo IRB: em 2015 foram editadas as
NBASP nível 1 (Declaração de Lima, independência das entidades de fiscalização,
transparência, código de ética e controle de qualidade) e nível 2 (Princípios Fundamentais
de Auditoria do Setor Público), em 2017.
Em 2019 o IRB, por meio de seu Comitê de Normas de Auditoria, dando continuidade
nos esforços de padronização e atuação dos Tribunais de Contas no que tange a
normatização adequada das atividades de fiscalização e auditoria, editou e publicou as
NBASP nível 3 (Requisitos Mandatórios para Auditorias do Setor Público).
Assim, além do objetivo específico de dar continuidade às edições das NBASPs,
cabe ao IRB prestar assessoria técnica aos Tribunais de Contas para auxiliá-los na adoção
destas normas, bem como acompanhar as auditorias coordenadas que estão sendo
executadas por meio de Parcerias e Convênios.
Além das NBASPs, a promoção do aprimoramento da atuação dos Tribunais de
Contas também passa pela uniformização da Jurisprudência. Essa uniformização tem como
objetivos o reforço da segurança jurídica, estruturação de precedentes no controle externo
e a garantia de uma maior isonomia no julgamento de processos.
Há inclusive proposições legislativas para criar uma “lei processual dos Tribunais de
Contas”, em andamento no Congresso Nacional. Nesse contexto, o IRB apresenta-se ao
debate com propostas qualificadas e discutidas pelo Sistema de Tribunais de Contas.
Desta forma, tem-se as seguintes metas estratégicas:
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Meta 1: Manter atualizada as normativas nacionais com os padrões internacionais
Ações
Editar a NBASP – Nível 3
Publicar as NBASP em formato físico e
eletrônico

Responsável

Prazo

Comitê de Auditoria

Dez22

Presidência

Dez22

Meta 2: Ampliar o fomento à produção técnica e científica sobre Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público
Ações
Promover a produção de trabalhos
técnicos sobre “boas práticas em
Controle de Políticas Públicas”
Levantar os principais cases de auditoria
dos TCs

Responsável

Prazo

Presidência

Dez22

Presidência e Comitê
de Auditoria

Dez22

Meta 3: Fazer levantamento dos procedimentos de fiscalização adotados pelos TCs
Ações

Responsável

Prazo

Fazer levantamento dos planos
centralizados de fiscalização

Comitês e Comissões
temáticos

Dez22

Realização de oficinais e outras ações
para debater a fiscalização dos objetivos
para o desenvolvimento sustentável ODS

Comitês e Comissões
temáticos

Dez22

Meta 4: Incentivar a Uniformização de Jurisprudência dos Tribunais de Contas
Ações
Apoiar a implementação do Plano de
Ação do Comitê de Jurisprudência,
Súmula e Processo

Responsável

Prazo

Presidência e
Comitê de
Jurisprudência

Dez22

Meta 5: Criação da Jornada do Enunciado
Ações

Fomentar a criação da jornada do
Enunciado

Responsável

Prazo

Presidência e
Comitê de
Jurisprudência

Dez19
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4.5

PERSPECTIVA: DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo 5: MENSURAR O DESEMPENHO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivos Específicos:
5.1. Fortalecer a Rede INDICON;
5.2. Prestar assessoria técnica aos projetos de avaliação de políticas públicas;
5.3. Incentivar a implementação de programa de integridade e compliance no âmbito
dos TCs
Atualmente, no âmbito de avaliação de políticas públicas, o IRB dispõe de um caso
de sucesso: a Rede Nacional de Indicadores Públicos (Rede INDICON), que promoveu a
adoção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) pelos Tribunais de Contas de
todo o Brasil. Um trabalho realizado pelo conjunto dos Tribunais, já alinhado ao objetivogeral do IRB para o quinquênio.
Além disso, há outras ações desenvolvidas pelo IRB, em conjunto com a Atricon,
com o mesmo objetivo, dentre as quais se destaca a Rede de Acompanhamento do Plano
Nacional de Educação, do qual derivou o TCeduca.
Com isto, sob a perspectiva de desenvolvimento e políticas públicas, o fortalecimento
da Rede INDICON e a prestação de assessoria técnica nos projetos de avaliação de
políticas públicas são os objetivos estratégicos para os próximos 5 (cinco) anos.
Assim, as metas estratégicas são:
Meta 1: Revisar periodicamente a metodologia do IEGM
Ações
Desenvolver e apresentar a metodologia
revisada

Responsável

Prazo

Comissão Técnica

Dez18 - Dez20 - Dez22

Meta 2: Revisar periodicamente a metodologia do IEGE
Ações
Desenvolver e apresentar a metodologia
revisada

Responsável

Prazo

Comissão Técnica

Dez19 Dez21
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Meta 3: Desenvolver ações para implementação do Projeto de Controle de Políticas
Públicas descentralizadas
Ações

Responsável

Prazo

Auxiliar na organização dos Eventos
Regionais

Comissão Técnica

Jul21

Acompanhar o desenvolvimento das
Auditorias de Políticas Públicas
Descentralizadas

Comissão Técnica

Jul21

Meta 4: Implementar o Plano de Trabalho do Comitê Técnico da Educação
Ações
Publicar os documentos produzidos
pelo Comitê

Responsável

Prazo
Dez22

Comitê Técnico

Meta 5: Desenvolver ações para implementação de Programa de Integridade e
Compliance
Ações

Responsável

Prazo

Apoiar a implementação do Plano de
Trabalho do Comitê de Governança e
Compliance dos Tribunais de Contas

Comissão Técnica

Dez22

Acompanhar o desenvolvimento dos
canais de comunicação aberto, das
formas de monitoramento e do
estabelecimento de indicadores de
performance:
- Índice de Fraudes
- Correção de Erros
- Efetividade do Código de Ética

Comissão Técnica

Dez22

Meta 6: Desenvolver ações para implementação da Rede Nacional de Compras Públicas
Ações
Protocolo para a criação da Rede
Nacional de Compras Públicas

Responsável

Prazo

Presidência

Dez19

5. ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A estratégia desenvolvida neste documento será monitorada por meio de
acompanhamento constante do desempenho do Instituto, bem como por reuniões
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periódicas em que serão expostos e discutidos o ritmo dos trabalhos desenvolvidos e o
nível de cumprimento de cada meta estabelecida.
Essa fase é de extrema importância na medida em que é o momento de verificar se
os resultados alcançados estão alinhados aos esperados, bem como de colocar em prática
ações corretivas, se houver necessidade.
A análise abrangerá cada objetivo individualmente e, caso sejam verificados desvios
dos padrões desejados, serão analisadas as possíveis causas e, por conseguinte,
avaliadas as ações que podem ser efetivadas, podendo compreender melhorias em
métodos e sistemas de trabalho, caso sejam necessárias.
Para a consecução deste trabalho será desenvolvido um sistema gerencial
informatizado visando disponibilizar para os envolvidos, em tempo real, o monitoramento
de metas e objetivos do plano.
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6. PLANO DE AÇÃO – BIÊNIO 2018-2019

PLANO DE AÇÃO 2018-2019
Objetivo Geral
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PLANO DE AÇÃO 2018-2019
Objetivo Geral
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30

31
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7. EVENTOS IRB 2019

EVENTO

DATA

LOCAL

Reunião do Conselho Fiscal IRB

21/01/2019

Brasília - DF

Encontro Nacional

28/01/2019

TCE/PR – Curitiba - PR

Reunião BID

05/02/2019

TCE/PR – Curitiba - PR

06-07/02/2019

ISC – Brasília – DF

11-16/02/2019

Universidade de Coimbra – Portugal

18-19/02/2019

TCE/PA – Belém-PA

Assembléia Geral do IRB

25/02/2019

Brasília – DF

Curso de Auditoria no Setor Público

11-13/02/2019

TCE/PR – Curitiba-PR

Reunião BID

14/03/2019

Brasília – DF

21-22/03/2019

TCE/MG – Belo Horizonte – MG

11-14/04/2019

Brasília - DF

25-26/04/2019

Brasília – DF

29/04/2019

Brasília - DF

09-10/05/2019

TCE/GO – Goiânia – GO

07-10/05/2019

ENAP – Brasília – DF

15/05/2019

TCE/SP – São Paulo – SP

Acordo de Cooperação Técnica entre
a STN e a ATRICON/IRB
III Congresso Internacional de
Combate à Corrupção e Controle
Fórum Nacional de Auditoria (Região
Norte)

Reunião Comitê de Educação e
Projeto OCDE
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios
Fórum Nacional de Auditoria (Região
Centro-Oeste)
Inauguração sede conjunta IRBAtricon-Abracom
Fórum Nacional de Auditoria (Região
Centro-Oeste)
27º CTCONF
Oficina “Alinhando as prestações de
contas públicas aos ODS”
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EVENTO
VIII Fórum De Direito Constitucional e

DATA

LOCAL

23/05/2019

Porto Velho/RO

24/05/2019

TCE/PR – Curitiba – PR

Reunião Rede Indicon

23-24/05/2019

TCE/SP – São Paulo – SP

IV Oficina ODS

30/05/2019

TCE/SC – Florianópolis – SC

03/06/2019

FIEP – Curitiba – PR

04/06/2019

Belo Horizonte – MG

04/06/2019

Brasília – DF

05/06/2019

Brasília – DF

05/06/2019

Brasília – DF

Administrativo
Encontro Nacional: Comitê de
Aperfeiçoamento Profissional

Tribunal de Contas e a Sociedade –
Comemoração 72 Anos do TCE-PR
V Oficina ODS
Reunião do Grupo de Trabalho 02 –
GT2
Reunião do Grupo de Trabalho 01 –
GT1
Reunião do Comitê de Governança e
Compliance do IRB

3º Ciclo de Capacitação deo MMD-TC 10-12/06/2019
6º Congresso Internacional de Direito
Financeiro
Painel de Especialistas – Projeto
Integrar
9º Fórum TCE-PA & Jurisdicionados
3º Edição do Livro Coleção Fórum
IRB (Prazo Final)
V Seminário Íbero-Americano de
Direito e Controle
Encontro Técnico ”Controle e
Sustentabilidade”

São Paulo – SP

13-14/06/2019

Goiânia – GO

17-18/06/2019

Brasília – DF

18-19/06/2019

Belém – PA

23/06/2019

24-27/06/2019

28/06/2019

Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa – FDUL

Universidade Europeia
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EVENTO

DATA

LOCAL

III Encontro JURISTCs –
Jurisprudência nos Tribunais de

27-28/06/2019

TCE/GO – Goiânia – GO

27/06/2019

Cuiabá – MT

01-02/07/2019

TCE/RJ – Rio de Janeiro – RJ

04/07/2019

Belém – PA

Contas
VI Oficina ODS
Fórum Nacional de Auditoria – Região
Sudeste
VII Oficina ODS
IV Edição da Revista Técnica dos
Tribunais (Prazo Final)
Oficina – Alinhando a Fiscalização do

07/07/2019

16/07/2019

Brasília – DF

22-24/07/2019

Porto Alegre – RS

25-26/07/2019

Porto Alegre – RS

22-23/07/2019

TCE/RN – Natal – RN

31/07/2019

TCE/RJ – Rio de Janeiro – RJ

VIII Oficina ODS

15/08/2019

Porto Alegre –RS

IX Oficina ODS

18/08/2019

Boa Vista – RR

III Simpósio Nacional de Ouvidorias

22-23/08/2019

TCE/AM – Manaus – AM

22-23/08/2019

TCE/PR – Curitiba – PR

TCU aos ODS
Painel de Especialistas – Projeto
Integrar – Missão OCDE
II Simpósio Nacional de Educação
II Fórum de Auditoria do Tribunal de
Contas do Rio Grande do Norte
Prêmio Ministro Gama Filho – Edição
2019

Fórum Nacional de Auditoria – Região
Sul
Prazo Envio Trabalhos “Tribunal de

Contas Contemporâneo e as Políticas 25/08/2019
Públicas”
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EVENTO

DATA

LOCAL

X Encontro Nacional dos Técnicos de
Educação Profissional das Escolas de 26-28/08/2019

TCM/SP – São Paulo – SP

Contas – X Educontas
XX Congresso Paranaense de Direito
Administrativo
CONIP Judiciário & Controle 2019

27-30/08/2019

OAB/PR – Curitiba – PR

28-29/08/2019

Brasília – DF

04-06/09/2019

Belo Horizonte – MG

05-06/09/2019

TCE/PR – Curitiba – PR

11-13/09/2019

TCE/ES – Vitória – ES

23-29/09/2019

Moscou – RUS

I Congresso Internacional
Interdisciplinar “Direito e Economia”
(I- Cide-UFMG)
IX Encontro Técnico da Área de
Gestão de Pessoas dos TCs
ENAOP 2019 – Inovações em
Auditoria em Obras Públicas
INTOSSAI e XXIII INCOSSAI
Encontro Nacional das Corregedorias
& Ouvidorias dos Tribunais de Contas 03-04/10/2019

TCE/MT – Cuiabá – MT

do Brasil
Olimpíada Dos Tribunais De Contas –
Otc Verde 2019

14-20/10/2019

Manaus – AM

17-19/10/2019

Manaus – AM

15-18/10/2019

São Salvador – EL Salvador

24-25/10/2019

Fortaleza – CE

24-25/10/2019

Brasília – DF

2º Simpósio Internacional Sobre
Gestão Ambiental e Controle de
Contas Públicas
XXIX Assamblea General de la
OLACEFS
Reunião do Comitê Técnico de
Educação do IRB
Reunião Acordo STN
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EVENTO
Fórum Nacional de Auditoria – Região
Sudeste
Seminário Internacional Energias
Renováveis
3º Fórum Nacional de Controle
Fórum Nacional de Auditoria – “In
Company”
I Congresso Internacional dos
Tribunais de Contas – CITC

DATA

LOCAL

29-31/10/2019

São Paulo – SP

26/11/2019

Brasília – DF

28-29/11/2019

Brasília – DF

05-06/12/2019

São Luís - MA

11-14/11/2019

Foz do Iguaçu – PR
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7.1

JANEIRO 2019

Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Reunião do
Conselho

21/01/2019

Brasília - DF

Fiscal IRB

Meta Estratégica

Categoria

Desenvolvimento

Conselho

Institucional

Fiscal

Posição do IRB

Organização

Discussão sobre Comitês;
Ouvidorias (Pedro Henrique e Hana-

Encontro

28/01/2019

Nacional

TCE/PR - Curitiba-PR

ATRICON); Corregedorias;
Jurisprudência; do Acordo com STN

Desenvolvimento
Institucional

Encontros
Nacionais

Organização

do IRB

e RNCP e Educação

7.2

FEVEREIRO 2019

Evento

Data

Reunião BID

05/02/2019

Local

Técnica entre a

Meta Estratégica

Categoria

Relações

Instituto Rui

Institucionais

Barbosa

Seminário de Discussões

Relações

ATRICON

entre os Tribunais de Contas

Institucionais

IRB STN

TCE-PR - Curitiba-PR

Posição do IRB

Organização

Finalidade de promover um

Acordo de
Cooperação

Pautas ou Temática

06-07/02/2019

ISC - Brasília - DF

Apoio

dos entes subnacionais, com

36

Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

STN e a

a participação do Tribunal de

ATRICON/IRB

Contas da União e da

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Secretaria do Tesouro
Nacional, visando a
harmonização das Normas
Contábeis e Fiscais aplicadas
ao Setor Público Brasileiro, no
âmbito do Acordo de
Cooperação Técnica entre a
STN e a ATRICON/IRB (ACT
STN/IRB/ATRICON nº
1/2018).
III Congresso

Proferencia da palestra

Internacional de
Combate à

11-16/02/2019

Corrupção e

Universidade de Coimbra
- Portugal

Controle

intitulada “Controle de
políticas públicas
descentralizadas: Desafios e

Relações

Instituto Rui

Institucionais

Barbosa

Participação

perspectivas”
Palestra: O papel da NBASP
100 nas fiscalizações dos

Fórum Nacional
de Auditoria
(Região Norte)

Tribunais de Contas; Mesa de
18-19/02/2019

TCE/PA - Belém-PA

discussão: A aplicação da
NBASP 100 no dia a dia das

Ensino, Pesquisa e
Extensão

Fórum
Nacional de

Organização

Auditoria

fiscalizações – do
planejamento ao relatório das
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

auditorias; Estudo de Caso: A
Auditoria passo a passo: a
documentação dos trabalhos e
sua aderência à NBASP 100;
Estudo de Caso: A Auditoria
passo a passo: a
documentação dos trabalhos e
sua aderência à NBASP 200.
Assembleia Geral do IRB
Reunião do Colégio de
Assembleia
Geral do IRB

25/02/2019

Brasília - DF

Presidentes

Desenvolvimento

Instituto Rui

Anuário de Contas 2018

Institucional

Barbosa

Organização

1º Jornada de Enunciados
STN (pré pauta CTCONF)
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7.3

MARÇO 2019

Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

As normas de auditoria que estarão
presentes no futuro nível 3 das
Normas Brasileiras de Auditoria do
Setor Público (NBASP), em especial
as de auditoria financeira; As
semelhanças e diferenças entre as
Normas Internacionais das
Curso de Auditoria no
Setor Público

Entidades Fiscalizadoras Superiores
11-13/03/2019 TCE/PR - Curitiba-PR (ISSAI – as normas internacionais
de auditoria) e as normas brasileiras

Ensino, Pesquisa
e Extensão

Comitê de
Normas de

Apoio

Auditoria

anteriores à edição das NBASP – as
Normas de Auditoria Governamental
(NAG) e as Normas de Auditoria do
Tribunal de Contas da União (NAT);
As perspectivas de aprimoramento
das ISSAI e seu impacto nas
NBASP.
Encontro do BID com os Tribunais
de Contas para apresentar o projeto
Reunião BID

14/03/2019

Brasília - DF

de Expansão das Políticas Públicas

Relações

Instituto Rui

Institucionais

Barbosa

Organização

de Aquisições, com mudanças que
devem ser seguidas pelas entidades
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

que buscam financiamentos pelo
órgão de fomento.

Definição do plano de trabalho no
âmbito do

Reunião Comitê de
Educação e Projeto

21-22/03/2019

OCDE

TCE/MG - Belo

projeto com a OCDE, além das

Horizonte - MG

ações a serem implementadas pelo
CTE neste exercício

Desenvolvimento
e Políticas
Públicas

Comitê de
Educação

Organização

e outras deliberações,

7.4

ABRIL 2019

Evento

Data

Local

11-14/04/2019 Brasília - DF

Municípios

Centro-Oeste)

Categoria

Posição do IRB

o dia a dia dos Municípios e são

Relações

Instituto Rui

apresentadas as reivindicações do

Institucionais

Barbosa

Participação

movimento municipalista.

Fórum Nacional de
Auditoria (Região

Meta Estratégica

Discussão de questões que influenciam

XXII Marcha a Brasília
em Defesa dos

Pautas ou Temática

A governança dos TCS; A implantação
25-26/04/2019 Brasília - DF

das Normas Internacionais;
Governança Pública; Governança e

Ensino Pesquisa
e Extensão

Fórum
Nacional de

Organização

Auditoria
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Compliance e Política de Governança
Pública.
Inauguração da sede conjunta do
Instituto Rui Barbosa (IRB), Associação

Inauguração sede
conjunta IRB-Atricon-

29/04/2019

Brasília - DF

Abracom

dos Membros dos Tribunais de Contas

Desenvolvimento

Instituto Rui

do Brasil (Atricon) e Associação

Institucional

Barbosa

Organização

Brasileira dos Tribunais de Contas do
Municípios (Abracom).

7.5

MAIO 2019

Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Palestra de Abertura: “NBASP
400 e Governança”; Estrutura
das Normas da INTOSAI;
Fórum Nacional
de Auditoria
(Região CentroOeste)

"NBASP 100”; “NBASP 400”;
09-10/05/2019 TCE/GO - Goiânia - GO

Estudo de caso: “Auditoria

Ensino Pesquisa e

Fórum Nacional

passo-apasso: a documentação

Extensão

de Auditoria

Organização

dos trabalhos e sua aderência à
NBASP 100 e 400”; “Contexto
da Governança Pública de 2012
até hoje”; - “ Política nacional de
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Governança Pública”;
“Governança Multinível”;
Responsabilização; Estudo de
caso: “Auditoria centralizada
passo-a-passo: a documentação
dos trabalhos”.
27ª Câmara Técnica de Normas
27º CTCONF

07-10/05/2019 ENAP - Brasília - DF

Contábeis e de Demonstrativos
Fiscais da Federação (CTCONF)

Relações

Instituto Rui

Institucionais

Barbosa

Apoio

Oficina
“Alinhando as
prestações de

15/05/2019

TCE/SP - São Paulo - SP

contas públicas

Oficina “Alinhando as prestações Desenvolvimento e

Parceria ONG

de contas públicas aos ODS”

Gestos

Políticas públicas

Apoio

aos ODS”
VIII Fórum de Direito
Constitucional & Administrativo

VIII Fórum De
Direito
Constitucional e
Administrativo

Aplicado aos Tribunais de
23/05/2019

Porto Velho/RO

Contas, intitulado: “O Estado do
Bem-Estar Social, os Tribunais

Relações
Institucionais

Agenda dos
Tribunais de

Apoio

Contas

de Contas e a Boa Governança
Pública
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Ações IRB: Site IRB (Portal das
Escolas e Portal dos Cursos),
Acordo IRB-EV.G (ENAP);

Encontro

Acordo CNM; Projeto

Nacional:
Comitê de

24/05/2019

TCE/PR - Curitiba-PR

Aperfeiçoamento

"Governante do Futuro"; Banco

Ensino, Pesquisa e

de talentos Trilha de Formação

Extensão

de Auditores do Controle

Profissional

Comitê
Aperfeiçoamento Organização
Profissional

Externo; Pós-Graduação ISC;
Proposta de Programação do
EDUCONTAS.

Reunião Rede

23-24/05/2019 TCE/SP - São Paulo - SP

Indicon

IV Oficina ODS

7.6
Evento

30/05/2019

TCE/SC - Florianópolis - SC

Reunião da Rede Nacional de

Desenvolvimento e

Indicadores Públicos

Políticas públicas

Oficina “Alinhando as prestações Desenvolvimento e

Parceria ONG

de contas públicas aos ODS”

Gestos

Sociedade –

Políticas públicas

Organização

Apoio

JUNHO
Data

Local

Pautas ou Temática

Tribunal de
Contas e a

INDICON

03/06/2019

FIEP - Curitiba - PR

"Tribunal de Contas e a Sociedade"

Meta Estratégica

Relações
Institucionais

Categoria

Posição do IRB

Agenda dos
Tribunais de

Apoio

Contas
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Comemoração
72 Anos do TCEPR

V Oficina ODS

04/06/2019

Belo Horizonte - MG

04/06/2019

Brasília - DF

05/06/2019

Brasília - DF

Oficina “Alinhando as prestações

Desenvolvimento e

Parceria ONG

de contas públicas aos ODS”

Políticas públicas

Gestos

Compartilhamento de Dados e

Relações

ATRICON IRB

Matriz de Saldos Contábeis

Institucionais

STN

Harmonização de Conceitos e

Relações

ATRICON IRB

Procedimentos de Gestão Fiscal

Institucionais

STN

Apoio

Reunião do
Grupo de
Trabalho 02 –

Organização

GT2
Reunião do
Grupo de
Trabalho 01 –

Organização

GT1
Reunião do
Comitê de
Governança e

05/06/2019

Brasília - DF

Compliance do

Reunião do Comitê de Governança Ensino, Pesquisa e
e Compliance do IRB

Extensão

Comitê de
Governança e

Organização

Compliance

IRB
3° Ciclo de aprimoramento do

3º Ciclo de
Capacitação deo
MMD-TC

10-12/06/2019

São Paulo - SP

Marco de Medição do Desempenho Relações
dos Tribunais de Contas (MMD-

Institucionais

ATRICON

Apoio

TC).
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Evento

Data

Local

6º Congresso
Internacional de

Pautas ou Temática
Novos governos e o direito

13-14/06/2019

Goiânia - GO

Direito Financeiro

financeiro: gestão responsável e
sustentável

Meta Estratégica

Relações
Institucionais

Categoria

Posição do IRB

Agenda dos
Tribunais de

Apoio

Contas

Painel de Especialistas referente ao
Painel de
Especialistas –

Projeto Integrar, que tem por
17-18/06/2019

Brasília - DF

Projeto Integrar

objetivo consolidar e aprofundar o
conhecimento nos principais temas

Desenvolvimento e

Comitê de

Políticas públicas

Educação

Apoio

afetos a esse trabalho
Debate voltado às dimensões éticonormativa, econômica, social e
ambiental da sustentabilidade na
administração pública, assim como
refletir-se-á sobre o papel do
controle externo para impulsionar a

9º Fórum TCEPA &
Jurisdicionados

18-19/06/2019

Belém - PA

adesão do valor sustentável nessas Relações
dimensões, avaliando o alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento

Institucionais

Agenda
Tribunais de

Apoio

Contas

Sustentável (ODS), constantes da
Agenda 2030 da ONU, e que têm
orientado as políticas nacionais e
as atividades de cooperação
internacional brasileiras.
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Evento

Data

V Seminário
Íbero-Americano
de Direito e

Local

Faculdade de Direito
24-27/06/2019

da Universidade de
Lisboa - FDUL

Controle
Encontro Técnico
Controle e

Pautas ou Temática

Universidade Europeia

Sustentabilidade

Categoria

Posição do IRB

V Seminário Ibero-Americano de
Direito e Controle, com o tema

Relações

Instituto Rui

“Direito, Controle e Tecnologia da

Institucionais

Barbosa

Relações

Instituto Rui

Institucionais

Barbosa

Apoio

Informação”.
Encontro Técnico Controle e

28/06/2019

Meta Estratégica

Sustentabilidade: Auditoria
Ambiental na Amazônia Brasileira

Apoio

O “III Fórum de Processualística
aplicado aos Tribunais de Contas"
e o 'VII Encontro Juristcs -

III Encontro

Jurisprudência nos Tribunais de

JURISTCs –
Jurisprudência

27-28/06/2019

TCE/GO - Goiânia - GO

nos Tribunais de

Contas" são promovidos pelo
Instituto Rui Barbosa-IRB, visam a

Comitê de
Auditoria

disseminação do conhecimento e

Contas

Jurisprudência,
Súmula e

Apoio

Processo

aperfeiçoamento, de forma
integrada, dos Tribunais de Contas
Brasileiros.

VI Oficina ODS

27/06/2019

Campo Grande - MS

Oficina “Alinhando as prestações

Desenvolvimento e

Parceria ONG

de contas públicas aos ODS”

Políticas públicas

Gestos

Apoio
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7.7
Evento

JULHO
Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Palestra de Abertura: “Avaliação
de
Políticas Públicas por meio de
indicadores e auditorias

Fórum

operacionais”; Implantação das

Nacional de
Auditoria –

01-02/07/2019

TCE/RJ - Rio de Janeiro - RJ

Região

Fórum

Normas Internacionais de

Ensino, Pesquisa e

Nacional

Auditoria no Brasil – contexto

Extensão

de

histórico; NBASP 100 e 300;

Sudeste

Organização

Auditoria

Estudos de Caso e Palestra
“Acompanhamento de Políticas
Públicas por meio de
indicadores”.

VII Oficina
ODS

04/07/2019

Belém - PA

Oficina “Alinhando as prestações

Desenvolvimento e

de contas públicas aos ODS”

Políticas públicas

Parceria
ONG

Apoio

Gestos

O Grupo de Trabalho da
Oficina –

Sociedade Civil para a Agenda

Alinhando a

2030 (GT Agenda 2030), vai

Fiscalização

16/07/2019

Brasília - DF

realizar no dia 16/07, em Brasília,

do TCU aos

uma oficina de boas práticas para

ODS

técnicos do Tribunal de Contas da

Desenvolvimento e
Políticas públicas

Parceria
ONG

Apoio

Gestos

União (TCU). O objetivo é mostrar
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

a importância dos tribunais de
contas na fiscalização de
municípios e estados durante a
execução de projetos e serviços
que levem à melhoria das
condições de vida da população,
com base nas metas globais
estabelecidas nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Painel de

Discutir a versão preliminar dos

Especialistas

produtos relativos ao

– Projeto
Integrar –

22-24/07/2019

Porto Alegre - RS

desenvolvimento de modelos de

Desenvolvimento e

Comitê de

indicadores de governança

Políticas públicas

Educação

medidas exigidas nos planos de

Desenvolvimento e

Comitê de

educação, as diculdades em

Políticas públicas

Educação

Missão

multinível e de desempenho de

OCDE

políticas no setor de educação.

Organização

O encontro reunirá especialistas
para analisar e discutir questões
como a implementação das

II Simpósio
Nacional de
Educação

25-26/07/2019

Porto Alegre - RS

Organização

relação a nanciamento e recursos
públicos destinados à área e a
necessidade de um adequado
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

planejamento para a evolução
dessa importante política pública.

II Fórum de

Debate sobre as Normas de

Auditoria do
Tribunal de
Contas do

Agenda

Auditoria do Setor Público 22-23/07/2019

TCE/RN - Natal - RN

NBASP, como estratégia de

Auditoria

divulgação e implementação

Rio Grande

Prêmio

Apoio

Agenda

Ministro
Gama Filho –

31/07/2019

TCE/RJ - Rio de Janeiro - RJ

Tecnologias Emergentes e o

Relações

dos

Controle do Estado

Institucionais

Tribunais

Edição 2019

7.8
Evento
VIII Oficina
ODS

Tribunais
de Contas

destas nos Tribunais de Contas.

do Norte

dos

Apoio

de Contas

AGOSTO
Data

15/08/2019

Local

Porto Alegre -RS

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Oficina “Alinhando as prestações de

Desenvolvimento e

Parceria ONG

contas públicas aos ODS”

Políticas públicas

Gestos

Posição do IRB

Apoio
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IX Oficina ODS

18/08/2019

III Simpósio
Nacional de

22-23/08/2019

Ouvidorias

Oficina “Alinhando as prestações de

Desenvolvimento e

Parceria ONG

contas públicas aos ODS”

Políticas públicas

Gestos

TCE/AM -

"Ouvidoria Contemporânea:

Ensino, Pesquisa e

Comitê de

Manaus - AM

governança, cidadania e inovação"

Extensão

Ouvidorias

Boa Vista - RR

Apoio

Apoio

"Boas Práticas Internacionais de
Controle de Qualidade e
Monitoramento"; "Implantação das

Fórum Nacional
de Auditoria –

22-23/08/2019

Região Sul

TCE/PR - Curitiba Normas Internacionais de Auditoria

Ensino, Pesquisa e

- PR

Extensão

no Brasil - contexto histórico";
NBASP 40; "NBASP e a fase de

Fórum
Nacional de

Organização

Auditoria

monitoramento das fiscalizações";
Estudos de caso.
Promover discussões a respeito da
X Encontro

importância das atribuições

Nacional dos

exercidas pelas Escolas de Contas;

Técnicos de

disseminar o saber na Rede de

Educação
Profissional das

26-28/08/2019

TCM/SP - São

Escolas de Contas por meio da

Ensino, Pesquisa e

Paulo - SP

difusão de conhecimentos

Extensão

Escolas de

relacionados à cidadania; socializar

Contas – X

boas práticas com as Instituições,

Educontas

visando aperfeiçoar a eficiência e

Comitê
Aperfeiçoamen Apoio
to Profissional

efetividade do Controle Externo.

50

XX Congresso
Paranaense de
de Direito

27-30/08/2019

OAB/PR -

Passando a limpo a gestão pública:

Relações

Instituto Rui

Curitiba - PR

arte, coragem e loucura.

Institucionais

Barbosa

Relações

Instituto Rui

Institucionais

Barbosa

Apoio

Administrativo
CONIP

Demonstrar a tecnologia auxiliando

Judiciário &

28-29/08/2019

Brasília - DF

Controle 2019

7.9
Evento

o poder judiciário e órgãos de
controle para transformar o Governo

SETEMBRO
Data

Local

Pautas ou Temática

I Congresso

Democracia, Desenvolvimento

Internacional

Sustentável, Finceirização, Dívida

Interdisciplinar
“Direito e

04-06/09/2019

Belo Horizonte - MG

Relações

Instituto Rui

Institucionais

Barbosa

Cide-UFMG)

Desemprego, Perspectivas

Área de

"O Cenário da Gestão de Pessoas
05-06/09/2019

TCE-PR - Curitiba-PR

Categoria

Reformas, Tecnologia 4.0,
Desindustrialização e

IX Encontro

Meta Estratégica

Pública, Pacto Federativo,

Economia” (I-

Técnico da

Apoio

Frente aos Novos Processos e
Tecnologias Inovadoras"

Relações
Institucionais

Posição do IRB

Apoio

Agenda dos
Tribunais de

Apoio

Contas

Gestão de
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Pessoas dos
TCs
III Fórum TCE
Educação

10/09/2019

TCE-SC - Florianópolis - SC

11-13/09/2019

TCE-ES - Vitória - ES

O processo de melhoria contínua

Desenvolvimento e

Comitê de

da educação

Políticas públicas

Educação

“Inovações em auditoria de obras

Ensino, Pesquisa e

Instituto Rui

públicas”

Extensão

Barbosa

partícipes visando fomentar a

Relações

ATRICON

transparência da gestão fiscal,

Institucionais

IRB STN

Apoio

ENAOP 2019
– Inovações
em Auditoria
em Obras

Apoio

Públicas
Os trabalhos desenvolvidos no
âmbito do Acordo de Cooperação
Técnica nº 001/2018, celebrado
entre o IRB, ATRICON e STN tem
como objeto estabelecer acordo de
Cooperação Técnica entre os
Reunião
Acordo STN

12 - 13/09/2019 TCU - Brasília - DF

Organização

apoiar o exercício do controle
social, racionalizar os custos de
controle e regulação, reduzir as
divergências e duplicidades de
dados e informações, promover a
transferência de conhecimentos e
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

harmonizar conceitos e
procedimentos entre os entes
governamentais na aplicação de
normas atinentes à execução
orçamentária, financeira e
patrimonial, à contabilidade pública
e à gestão fiscal.

INTOSSAI e
XXIII

23-29/09/2019

Moscou - RUS

INCOSSAI

Relações

Relações

Institucionais

Institucionais

Divulgação

7.10 OUTUBRO
Evento

Data

Local

Encontro

Ouvidorias dos
Tribunais de
Contas do Brasil

Meta Estratégica

Categoria

Posição do IRB

Compartilhar conhecimentos

Nacional das
Corregedorias &

Pautas ou Temática

03-04/10/2019

TCE/MT - Cuiabá
- MT

consolidados na busca do
aprimoramento e fortalecimento das
Corregedorias e Ouvidorias dos

Ensino, Pesquisa e

Comitê de

Extensão

Ouvidorias

Apoio

Tribunais de Contas
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Evento

Data

Local

Olimpíada Dos
Tribunais De
Contas – Otc

Pautas ou Temática

Intercâmbio desportivo entre
14-20/10/2019

Manaus - AM

servidores dos Tribunais de Contas
do Brasil

Verde 2019

Meta Estratégica

Relações
Institucionais

Categoria

Posição do IRB

Agenda
Tribunais de

Divulgação

Contas

No foco das discussões está o
estímulo às instâncias participativas
2º Simpósio

do controle externo dos Tribunais de

Internacional

Contas e dos órgãos de controle a

Sobre Gestão

implementar a variável ambiental em Relações

Ambiental e

17-20/10/2019

Manaus - AM

auditorias específicas, além da

Controle de

promoção do intercâmbio e a troca

Contas Públicas

de experiências entre as cortes de

Institucionais

Agenda
Tribunais de

Apoio

Contas

contas e as instituições
internacionais.
Fórum superior para trocar ideias e
experiências relacionadas à
XXIX Asamblea
General de la
OLACEFS

15-18/10/2019

São Salvador EL Salvador

fiscalização e ao controle
governamental, bem como à
promoção das relações de

Relações

Relações

Institucionais

Institucionais

Participação

cooperação e desenvolvimento entre
essas instituições.
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7.11 NOVEMBRO

Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta
Estratégica

Categoria

Posição do
IRB

Em parceria institucional inédita, as
entidades representativas do Sistema de
Controle Externo – ATRICON, IRB,
ABRACOM, AUDICON, reuniram-se em
Brasília, no dia 16 de julho, para
assinarem o Acordo de Cooperação para
a realização do maior evento de Controle
Externo Brasileiro.
O I Congresso Internacional dos
I Congresso
Internacional dos
Tribunais de Contas
– CITC

Tribunais de Contas, foi realizado em Foz
Foz do Iguaçu - do Iguaçu (PR), no período de 11 a 14 de
11-14/11/2019
PR
novembro, trata-se da congregação do

Ensino,
Pesquisa e
Extensão

Instituto Rui
Barbosa

Organização

XXX Congresso dos Tribunais de Contas
do Brasil, promovido pela ATRICON, com
o V Congresso Internacional de Políticas
Públicas do IRB. E, esta primeira edição
também foi realizada pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, que
também assinou o acordo através de seu
Presidente Nestor Baptista.
Nele foram capacitados simultaneamente
servidores públicos das unidades
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Evento

Data

Local

Pautas ou Temática

Meta
Estratégica

Categoria

Posição do
IRB

federadas e de diversos setores da
sociedade civil. A diversidade do público
foi um dos principais diferenciais desse
evento, pois além de permitir um amplo
debate sobre “Os Tribunais de Contas
Contemporâneos e as Políticas Públicas”,
esta foi uma oportunidade única de
integração. 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.
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BANNER DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
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8. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES 2019
Ressalta-se, inicialmente, que o novo Planejamento Estratégico do IRB – para o
quinquênio 2018-2022 – foi aprovado pela Diretoria do Instituto realizada no dia 11 de junho
de 2018, porém, mesmo antes de sua aprovação, já estavam sendo desenvolvidas ações
visando dar continuidade aos trabalhos em andamento da gestão anterior ao mesmo tempo
em que novos projetos e ações foram incorporados à agenda do Instituto e assimilados ao
documento do novo plano estratégico.
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Meta 1: Levantar os Acordos e Termos de Cooperação vigentes

Ações

Responsável

Prazo

Elaborar relação dos Termos vigentes

Equipe IRB

Jun18

Acompanhamento
(% de realização)
100%

Meta 2: Revisar acordos ou Termos de Cooperação que não estão alinhados com o

Promover o IRB externamente

OBJETIVO GERAL

Planejamento Estratégico
Acompanhamento
Ações

Responsável

Prazo

Elaborar relação dos Termos a serem

Equipe IRB

Jun18

revistos

(% de realização)

100%

Meta 3: Realizar novos acordos necessários ao alcance dos objetivos e metas estratégicas

Ações

Responsável

Prazo

Fomentar acordos com Instituições

Presidência e VP

Dez22

Nacionais e Internacionais

Rel. Institucionais

Fomentar acordos para desenvolvimento

Presidência e VP

de ferramentas tecnológicas de EaD

Rel. Institucionais

Dez22

Acompanhamento
(% de realização)

100%

50%
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Fomentar acordos para desenvolvimento

Presidência e VP

de ferramentas tecnológicas do site do

Rel. Institucionais

Dez22
100%

IRB e Portal dos TCs
Fomentar acordos para desenvolvimento

Presidência e VP

dos Indicadores de Gestão

Rel. Institucionais

Dez22

0%

Meta 4: Representar o IRB em eventos nacionais e internacionais

Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento
(% de realização)

Participar de eventos nacionais e

Presidência e VP

internacionais na área de interesse dos

Rel. Institucionais

Dez22
100%

Tribunais de Contas para depois difundir
conhecimento
Proferir palestras em eventos de terceiros

Presidência e VP

divulgando o IRB

Rel. Institucionais

Dez22

100%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Meta 1: Elaborar o Plano Estratégico para o período 2018-2022

Fortalecer o IRB internamente

OBJETIVO GERAL

Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento
(% de realização)

Elaborar o Planejamento Estratégico

Submeter à aprovação da Diretoria

Presidência
Presidência e
Diretoria

Mai18

100%

Jun18

100%

Meta 2: Elaborar Plano de Ação para o Biênio 2018-2019
Acompanhamento
Ações

Responsável

Prazo

(% de realização)

59

Elaboração do Plano de Ação

Presidência

Mai18

100%

Meta 3: Criar e regulamentar o funcionamento das Comissões e Comitês
Acompanhamento
Ações

Responsável

Prazo

Levantamento dos Comitês e Comissões

Equipe IRB

Jun18

Presidência

Nov18

(% de realização)

100%

ativos no IRB
Elaboração do ato de criação e

100%

regulamentação das Comissões e Comitês

Meta 4: Aprimorar o sítio eletrônico do IRB com novas tecnologias e ferramentas de interação
e gestão

Ações

Responsável

Prazo

Levantar o mapa do site do IRB

Equipe IRB

Jul18

Levantar o mapa do site Portal dos

Equipe IRB

Dez18

Acompanhamento
(% de realização)
100%

Tribunais de Contas

100%

(http://www.controlepublico.org.br/ )
Implementar as atualizações necessárias

Equipe IRB

Dez19

100%

dos sítios eletrônicos

Meta 5: Fazer a regulamentação dos procedimentos administrativos e financeiros do IRB

Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento
(% de realização)

Elaborar o Manual de procedimentos

Equipe IRB

Dez18

50%

financeiros
Meta 6: Ampliar a autonomia operacional e financeira do IRB

Acompanhamento
Ações

Responsável

Prazo

(% de realização)

60

Implementar ações para ampliar a

Presidência

Dez22

autonomia do IRB de forma a reduzir o

80%

impacto administrativo no Tribunal Sede.
Meta 7: Melhorar a comunicação entre o IRB e seus Associados Titulares (TCs), membros,
servidores dos Tribunais de Contas e imprensa

Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento
(% de realização)

Contratar empresa especializada em
comunicação para realizar plano de

Presidência

Dez19

100%

Presidência

Dez22

50%

Presidência

Dez22

50%

comunicação
Executar o plano de comunicação
Buscar os “mailing list” dos membros e
servidores dos TCs

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Meta 1: Realizar capacitação sobre AUDITORIA

Capacitar o corpo técnico dos TCs

OBJETIVO GERAL

Acompanhamento
Ações

Responsável

Prazo

Criar Fóruns Nacionais de Auditoria

Presidência

Dez22

100%

Desenvolver curso sobre auditoria, em EAD

Presidência

Dez22

100%

Presidência

Dez22

50%

Presidência

Dez22

100%

Criar uma plataforma de estudos online sobre
“auditoria passo-a-passo”
Produzir conhecimento sobre auditoria com a
publicação de livros e artigos técnicos

(% de realização)

Meta 2: Realizar a continuação dos Congressos Internacionais de Controle e Políticas Públicas
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Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento
(% de realização)

Organização das Edições IV, V, VI, VII e VIII do
Congresso Internacional

Presidência

Dez22

40%

Meta 3: Realizar os Encontros Técnicos dos Comitês e Comissões
Acompanhamento
Ações

Responsável

Prazo

Apoiar a organização dos Encontros Técnicos

Presidência

Dez22

100%

Presidência

Dez22

100%

Publicação dos documentos produzidos nos
Encontros Técnicos no site do IRB

(% de realização)

Meta 4: Criar ações para ampliar o apoio às Escolas de Contas dos TCs

Ações

Criar o Portal de Cursos oferecidos pelas
Escolas de Contas
Criar um Banco de Talentos de professores da
área de controle externo

Acompanhamento

Responsável

Prazo

Presidência

Dez22

50%

Presidência

Dez22

100%

(% de realização)

Meta 5: Realizar a continuação dos Seminários Ibero-americano de Direito e Controle
Acompanhamento
Ações

Realizar as edições V a VIII do Seminário
Ibero-Americano de Direito e Controle

Responsável

Prazo

VP Rel. Instit.

Dez22

(% de realização)

40%
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AUDITORIA
Meta 1: Manter atualizada as normativas nacionais com os padrões internacionais
Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento

Editar NBASP-nível 3

C. de Auditoria

Dez22

100%

Presidência

Dez22

100%

Publicar as NBASP em formato físico e
eletrônico

Meta 2: Ampliar o fomento à produção técnica e científica sobre Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público

Padronizar e disseminar normas de fiscalização

BJETIVO GERAl

Ações

Acompanhamento

Responsável

Prazo

Presidência

Dez22

100%

Presidência

Dez22

40%

(% de realização)

Promover a produção de trabalhos técnicos
sobre “boas práticas em Controle de Políticas
Públicas”
Levantar os principais cases de auditoria dos
TCs

Meta 3: Fazer levantamento dos procedimentos de fiscalização adotados pelos TCs

Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento
(% de realização)

Fazer levantamento dos Planos Centralizados
de fiscalização

Comitês

Dez22

20%

Meta 4: Incentivar a Uniformização de Jurisprudência dos Tribunais de Contas

Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento
(% de realização)

Apoiar a implementação do Plano de ação do

Presidência e

Comitê de Jurisp., Súmula e Processo

Comitê

Dez22

50%
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Meta 5: Realizar a Jornada de Enunciados IRB

Ações

Responsável

Criar o regulamento das Jornadas de

Comitê

Enunciados IRB

Técnico

Realizar as edições anais da Jornada de

Comitê

Enunciados

Técnico

Publicar e manter atualizado os enunciados

Comitê

aprovados nas Jornadas

Técnico

Prazo

Acompanhamento
(% de realização)

Dez19

0%

Dez22

0%

Dez22

0%

DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Mensurar o desempenho da gestão pública

OBJETIVO GERAL

Meta 1: Revisar periodicamente a metodologia do IEGM
Ações

Responsável

Desenvolver e apresentar a

Comissão

metodologia revisada

Técnica

Prazo

Acompanhamento

Dez20

100%

Meta 2: Revisar periodicamente a metodologia do IEGE
Ações

Responsável

Desenvolver e apresentar a

Comissão

metodologia revisada

Técnica

Prazo

Acompanhamento

Dez19

50%

Meta 3: Desenvolver ações para implementação do Projeto de Controle de
Políticas Públicas descentralizadas
Ações

Responsável

Auxiliar na organização dos Eventos

Comissão

Regionais

Técnica

Prazo

Acompanhamento

Jul21

100%

64

Acompanhar o desenvolvimento das
Auditorias de Políticas Públicas

Comissão
Técnica

Descentralizadas

Jul21

0%

Meta 4: Implementar o Plano de Trabalho do Comitê Técnico da Educação
Ações

Responsável

Publicar os documentos produzidos

Comitê

pelo Comitê

Técnico

Prazo

Acompanhamento

Dez22

100%

Meta 5: Desenvolver ações para implementação de Programa de Integridade e
Compliance
Ações

Responsável

Prazo

Acompanhamento

Dez22

100%

Apoiar a implementação do Plano
de Trabalho do Comitê de

Comissão

Governança e Compliance dos

Técnica

Tribunais de Contas
Meta 6: Implementar e executar o Protocolo de intenções de criação da Rede
Nacional de Compras Públicas – RNCP, com o objetivo de auxiliar no
aprimoramento das políticas públicas de compras governamentais
Ações
Participar do Comitê Gestor da
RNCP

Responsável

Prazo

Acompanhamento

Presidência

Dez20

100%

Dez20

100%

Dez20

20%

Presidência
Indicar membros para participar dos
Grupos de Trabalho da RNCP

Comitê
Temático

Participar das edições I a V do
Fórum Nacional de Compras

Presidência

Públicas

65

9. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
9.1

OBJETIVO GERAL

“Promover a integração dos trabalhos dos Tribunais de Contas para fortalecê-los
institucionalmente” foi o objetivo geral definido no Planejamento Estratégico 2018-2022 do
IRB.
Estrategicamente, o fortalecimento institucional foi pensado para ser alcançado por
meio dos objetivos específicos de cada Vice-Presidência do IRB (relações institucionais;
desenvolvimento institucional; ensino, pesquisa e extensão, auditoria e políticas públicas).
A integração dos trabalhos dos Tribunais de Contas foi simbolizada nos atos de
aproximação entre as entidades representativas do Controle Externo Brasileiro.
Vários foram os eventos dos Tribunais de Contas e de outros órgãos da
Administração em que o IRB, ATRICON, ABRACOM, CNPTC e outras entidades
representativas se fizeram presentes1, momentos nos quais muitos projetos foram
discutidos.
Destes contatos, formalizaram-se diversos Acordos de Cooperação Técnica entre as
entidades2, materializando, desta forma, as ideias estruturantes da integração almejada.
Veja-se, por exemplo, o objetivo estratégico do IRB de difundir as Normas Brasileiras
de Auditoria do Setor Público-NBASP. Além da publicação da norma e da realização do I
Fórum Nacional de Auditoria, a integração do Controle Externo Brasileiro ficou maior com
a aprovação, pela ATRICON, da Resolução nº.10/2018-ATRICON que adotou as NBASPs
para fins de padrão para o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas.
A efetivação da integração dos Tribunais de Contas também se deu por meio do
fortalecimento da imagem das entidades representativas do Controle Externo Brasileiro
com a aquisição de imóvel, em conjunto, por estas entidades, num mesmo condomínio,
com o objetivo de ser um espaço para receber autoridades nacionais e internacionais, bem
como servidores e membros dos Tribunais de Contas.
Além deste espaço passar a ser a sede principal do IRB, ele também servirá para
demonstrar a integração e fortalecimento dos Tribunais de Contas perante os outros órgãos
públicos, reafirmando-se a importância dos Tribunais de Contas no Brasil.

1
2

Relação dos eventos em que o IRB se fez representar constam no item 2.2 deste relatório.
Acordos estão relacionados no item 2.2 deste relatório.
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9.2

PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Objetivo Geral:
Objetivos Específicos:

PROMOVER O IRB EXTERNAMENTE
 Estreitar as relações do IRB com as instituições parceiras;
 Aprofundar a internacionalização do IRB

Na perspectiva das Relações Institucionais, foi definido um objetivo geral de
PROMOVER O IRB EXTERNAMENTE, e, especificamente, os sub- objetivos de “Estreitar
as relações do IRB com as instituições parceiras” e “Aprofundar a internacionalização do
IRB”.
Para alcançar tais objetivos, foram traçadas 4 metas: 1) Levantar os acordos e
termos de cooperação vigentes; 2) Revisar os acordos e termos de cooperação que não
estão alinhados com o planejamento estratégico; 3) Realizar novos acordos que estejam
alinhados com os objetivos e metas estratégicas; 4) Realizar a representação institucional
do IRB perante outros Órgãos e Entidades.
Além das ações descritas no balanço 2018, as ações para o cumprimento destas
metas estão a seguir relatadas:

META 1 - LEVANTAR OS ACORDOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO VIGENTES
Ação 1: Elaborar relação dos Termos vigentes
No balanço foi feito o levantamento e agora apresenta-se a atualização dos acordos
vigentes.
VIGÊNCIA ATÉ

PARTES

Até 90 (noventa) dias úteis
após a realização do evento
que será realizado em 11 a
14 de novembro de 2019

IRB, ATRICON, ABRACOM,
AUDICON e TCE/PR

19/05/2020
(Vigorará pelo prazo de 05
anos a partir de 19/05/2015,
sendo renovado
automaticamente, a não ser
que uma das partes manifeste
desinteresse na renovação)

FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA
(FDUL), INSTITUTO DE
DIREITO BRASILEIRO
(IDB/FDUL) e IRB

03/07/2020
(36 meses a partir de

FNDE, ATRICON, IRB

OBJETO
Organizar e promover o I Congresso
Internacional dos Tribunais de Contas

TERMO Nº
Termo de
Convênio
nº 04/2019

Intercâmbio cultural, científico e
acadêmico (conjunto de projetos e
programas de investigação e de ensino)
na realização dos eventos acadêmicos, s/nº
no intercâmbio de publicações na
integração em redes universitárias e
outros meios.
Implantação do Módulo de Controle
nº 02/17
Externo – validação dos dados do SIOPE
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VIGÊNCIA ATÉ

PARTES

OBJETO

TERMO Nº

04/07/17)
25/07/2020
(24 meses a partir de
25/07/16) + prorrogação por
mais 24 meses até 25/07/20, SEBRAE, TCE/MG e IRB
aguarda retornar a via
assinada do IRB)

31/10/2020

06/10/2020
(60 meses a partir da
assinatura)

TCE/ES e IRB

CGU, SLTI/MP/ATRICON ,
IRB

18/04/2021
(60 meses a partir de
18/04/16)

IRB, TCE/MG, TCE/SP

04/06/2021
(30 meses a partir da
assinatura)

IRB, ATRICON E ABRACOM

Período do mandato do
membro do TCE/PR na
presidência do IRB
31/12/2021

IRB e TCE-PR

10/01/2022

IRB, ATRICON E ABRACOM

23/02/2023

IRB e ENAP

Até 06/03/2023
(Duração de 60 meses)
Assinatura em 06/03/2018

Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da
Fazenda, ATRICON e IRB

Fomento aplicação da LC 123/06,
Estatuto Nacional da Microempresa e da nº 17/2016
Empresa de Pequeno Porte)
Intercâmbio e cooperação mútua
didático-científico e cultural, que inclui a
realização de cursos, estudos e
atividades culturais e/ou cursos cedidos
nº 4/2016
na modalidade EAD, de autoria do
TCE/ES, que poderão ser
disponibilizados para os demais TC pelo
IRB.
Fomentar o cumprimento da Lei nº
101/2000 (LRF), pelos Estados e
Municípios, estimular a adesão dos
nº 4/15
partícipes à Rede SICONV por meio de
eventos de capacitação junto ao
corpo técnico dos TC, CGU e do MP
REDE INDICON- compartilhar
instrumentos de medição do
desempenho da gestão pública
nº
brasileira, boas práticas e o
001/2016
conhecimento advindos na avaliação da
gestão pública.
Estabelecer cooperação técnica entre os
partícipes para estudos visando
nº 036/394
aperfeiçoamento de políticas públicas
realizado em fases
Estabelecimento de mecanismos que
permitam a instalação e o
funcionamento da sede do IRB nas
dependências do TCE/PR, com vistas ao
Procediment
desenvolvimento dos projetos de
capacitação profissional oferecidos pelo o 145850/18
Instituto e à disponibilização do
conhecimento produzido, possibilitando o
aprimoramento institucional na área de
atuação dos partícipes.
Procedimentos para estabelecimento e
manutenção da SEDE ÚNICA DE BRASÍLIA nº 01/2019
Oferta de catálogo unificado de cursos à nº
0251994/20
distância.
19
Conjugação de esforços entre STN/MF e
os signatários do termo de Adesão,
visando fomentar a transparência da
gestão fiscal, apoiar o exercício do
controle social, racionalizar os custos de Acordo de
controle e regulação, reduzir
cooperação
divergências e duplicidades de dados de técnica
informações, promover a transferência
STN, IRB e
de conhecimentos e harmonizar
ATRICON nº
conceitos e procedimentos entre os
01/18
entes governamentais na aplicação de
normas atinentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial, à
contabilidade pública e à gestão fiscal.
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VIGÊNCIA ATÉ
Até dezembro de 2023

PARTES
TCU e IRB

Prazo Indeterminado
(Assinado em 05/05/2016)

IRB, UFMG (FACULDADE DE
Direito) e CÁTEDRA JEAN
MONET)

Prazo indeterminado
(Assinado em 25/11/2011)

IRB e IADF
(Instituto dos Advogados do
Distrito Federal)

Prazo Indeterminado
(Assinado em 23/11/2011)

TCE/RS e IRB

Prazo indeterminado
(Assinado em 09/05/2013)

Ministério da Previdência
Social, ATRICON e IRB

Prazo indeterminado
(Iniciado em 21/11/2018)

ACT entre a CNM, ATRICON,
ABRACOM e IRB

OBJETO
Estabelecer cooperação técnica entre o
TCU e IRB para intercâmbio de
informações e tecnologias para
especialização técnica em RG
Desenvolvimento de
programas específicos de cooperação,
tanto nos aspectos técnicos e
profissionais, quanto nas áreas de
pesquisas
institucionais
Promoção e realização de congressos,
seminários, conferências, simpósios,
encontros, cursos, reuniões técnicas,
eventos e similares, disponibilização de
material técnico entre as partes, de
interesse de controle externo e das
carreiras jurídicas
Desenvolvimento de ações voltadas no
fortalecimento do controle externo e à
integração e modernização dos
Tribunais de
Contas.
Sistematizar o intercâmbio de
informações previdenciárias e a
capacitação e a realização de
capacitações sobre Regimes Próprios de
Previdência Social
(RPPS)
ACT para intercâmbio de
experiências, informações e tecnologias
para desenvolver capacitação, soluções
e desenvolvimento de políticas públicas

TERMO Nº
s/nº

nº 02/16

nº 03/11

PROTOCOLO
DE
INTENÇÕES

09/05/2013

s/nº

META 2 - REVISAR ACORDOS OU TERMOS DE COOPERAÇÃO QUE NÃO
ESTÃO ALINHADOS COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ação 1: Elaborar relação dos Termos vigentes a serem revistos
No ano de 2019 foram reavaliados vários acordos com a partipação do IRB e que
não demandavam renovação. Dentre eles estão o Acordo de Cooperação Técnica entre
IRB, CEDASC e TCEBA (PROMOEX), já encerrado; Acordo de Cooperação Técnica entre
IRB, TCU e ATRICON (Auditoria e Governança), encerrado; Acordo de Cooperação
Técnica entre IRB e Instituto VOTORANTIN (Fortalecimento da Gestão Municipal), já
encerrado, entre outros.
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META 3 - REALIZAR NOVOS ACORDOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DOS
OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS
As novas metas estratégicas do IRB pautaram a análise dos Acordos de Cooperação
que se coadunam com o plano estratégico. Desta forma, buscou-se a renovação do Termo
de Cooperação com o SEBRAE Nacional (17/2016), assim como estão em andamento as
tratativas para renovação do termo de convênio o Ministério da Educação (Acordo de
Cooperação nº. 2/16) e do termo de cooperação técnica entre IRB, ATRICON e o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) (TCT nº. 1/2012).
Ação 1: Elaborar Acordos com Instituições Nacionais e Internacionais
Ação 1.1: Instituto Rui Barbosa (IRB) e Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) assinam Acordo de Cooperação Técnica no âmbito das Normas
internacionais de Contabilidade e Auditoria

O Instituto Rui Barbosa (IRB) assinou na data de 08 de agosto de 2019, na sede do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília, o Acordo de Cooperação Técnica
(ACT) com o Órgão de classe federal dos contadores (CFC) com o objetivo de envidar
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esforços para implementação do padrão internacional às Normas Brasileiras de
Contabilidade e Auditoria.
O acordo é assinado pelo Conselheiro Ivan Lelis Bonilha (TCEPR), Presidente do
IRB e pelo Contador Zulmir Ivânio Breda, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade
e contou com a presença da Ministra Ana Arraes, Vice-presidente do TCU, do Conselheiro
Inaldo da Paixão Santos Araújo (TCEBA) e Vice Presidente de auditoria do IRB, dos expresidentes do CFC, Dr. João Verner Juenemann e do Dr. José Maria Martins Mendes, do
Sr. José Raimundo Bastos de Aguiar, Superintendente Técnico do TCEBA, além de outras
diversas autoridades e Conselheiros de todas as regionais do CFC nos estados.

Ação 1.2: Acordo de Cooperação Técnica IRB-ATRICON-STN
O Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil (ATRICON) celebraram um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, cujos objetivos são: (i) fomentar a
transparência da gestão fiscal, (ii) apoiar o exercício do controle social, (iii) racionalizar os
cursos de controle de regulação, (iv) reduzir as divergências e duplicidade de dados e
informações, (v) promover a transferência de conhecimentos e harmonizar conceitos e
procedimentos entre os entes governamentais na aplicação de normas atinentes à
execução orçamentária, financeira e patrimonial, à contabilidade pública e à gestão fiscal.
Após convocação dos associados membros do IRB, aderiram ao Acordo os
seguintes Tribunais de Contas: TCEAM, TCEAP, TCEBA, TCECE, TCDF, TCEES, TCEGO,
TCMGO, TCEMA, TCEMG, TCEMT, TCEMS, TCEPA, TCMPA, TCEPB, TCEPE, TCEPI,
TCEPR, TCERJ, TCMRJ, TCERN, TCERO, TCERR, TCERS, TCESC, TCESE, TCESP,
TCMSP, TCETO, TCU.
Ação 1.2.1: Reunião Grupos de Trabalhos para harmonizar critérios de
fiscalização e contabilididade
Nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2019, foi realizada a 2º reunião do Acordo, cuja pauta
foi o plano de trabalho e agenda dos grupos de trabalhos.
Cabe ressaltar que a padronização das regras de contabilização a nível nacional, a
definição da forma de consolidação da matriz de saldos contábeis e os demais objetivos do
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Acordo auxiliarão no acesso a dados mais confiáveis, o que permitirá aos Tribunais de
Contas embasarem análises mais aprimoradas das contas dos gestores e de avaliações
de políticas públicas.

Em um esforço conjunto entre Instituto Rui Barbosa (IRB), Atricon, Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) e Tribunais de Contas do país, aconteceu em Brasília, nos dias 6
e 7 de fevereiro, uma nova reunião com grupos de trabalho. O objetivo foi buscar o
consenso em torno da padronização dos procedimentos e fiscalização e contabilidade de
Estados e municípios.
É exatamente com o intuito de aperfeiçoamento desse fluxo de informações que se
coloca o Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2018, entre a União, por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional, e os Tribunais de Contas do Brasil, representados pelo
IRB e pela Atricon, que o presente encontro busca promover. Atualmente, verifica-se a
ocorrência de divergências e duplicidades que dificultam ou inviabilizam a fidedignidade e
a coerência entre as informações inseridas nos sistemas da União e aquelas prestadas aos
órgãos de controle. Além disso, diferenças conceituais e de procedimentos na aplicação
das normas de execução orçamentária, financeira e patrimonial, contabilidade pública e
gestão fiscal impedem a correta consolidação das contas nacionais e dificultam a
transparência da gestão fiscal dos entes governamentais.
Nessa reunião o objetivo foi consolidar a agenda da execução dos trabalhos, com
levantamento das principais divergências para iniciar o debate. Tudo de forma cooperativa
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e não impositiva. Afinal, a autonomia deve ser respeitada e cada realidade deve ser
estudada, mas a harmonização é o caminho a ser seguido.
Isso porque há consequências inclusive na aplicação da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), cuja divergência vem se mostrando contraproducente inclusive nos próprios
Estados e municípios. Como exemplo, pode-se citar as diferenças de conceitos em relação
ao que se denomina despesas com pessoal, acabam levando à consolidação de
informações diferentes, e isso dificulta a produção de diagnósticos de problemas e a adoção
de políticas públicas em âmbito nacional. Nesse sentido a iniciativa traz benefícios não só
para as fiscalizações, mas para a imagem desses órgãos, porque corrigindo divergências
significativas fortalece o sistema nacional de controle externo como um todo.
Ação 1.3: Acordo de Cooperação Técnica IRB e ONG Gestos
Conforme exposto no Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2019, foi firmado uma
parceria entre o Instituto Rui Barbosa e a ONG Gestos, com o objetivo de estabelecer
cooperação técnica para desenvolver ações no âmbito do Acompanhamento dos ODS no
Brasil, nos seguintes termos:
“Considerando a finalidade estatutária do IRB de promover o aprimoramento dos
métodos e procedimentos de controle externo e interno para promover o desenvolvimento
e o aperfeiçoamento das atividades dos Tribunais de Contas do Brasil; Considerando a
aprovação da Assembleia Geral do IRB, na reunião do dia 25/02/2019, realizada em Brasília
na sede do IRB, que aprovou a inclusão de metas estratégicas relacionadas à realização
de oficinas e outras ações para debater a fiscalização dos objetivos para o desenvolvimento
sustentável – ODS (Objetivo na Perspectiva da Auditoria, meta 3, ação 2); Considerando a
missão da GESTOS em “fortalecer os direitos humanos, sociais, econômicos, culturais, e
ambientais para contribuir com a construção de uma sociedade equitativa, democrática e
de

paz; Considerando

o projeto da GESTOS relacionado

aos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável-ODS para acompanhar a situação brasileira no que diz
respeito ao cumprimento dos ODS; Considerando as ações do Grupo de Trabalho da
Sociedade Civil para a Agenda 2030 (GT SC A2030), desenvolvida pela GESTOS, e que
conta com patrocínio da União Europeia; resolvem celebrar o presente Termo de
Cooperação.”
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Cada oficina terá a duração de 8 (oito) horas e será realizada em cidades diferentes,
conforme cronograma preliminar a seguir:

Cidades

Atribuições

Recife/PE
São Luis/MA
São Paulo/SP
Belo Horizonte/MG
Florianópolis/SC

GESTOS: organização logística

Brasília/DF

IRB: palestrantes e conteúdo

Cuiabá/MT
Belém/PA
Porto Alegre/RS
Boa Vista/RR

Ação 1.4: Acordo de Cooperação Técnica IRB e FESPSP
Termo de Cooperação Técnica (N° 10/2019) celebrado entre o Instituto Rui Barbosa
(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.
Ação 1.5: Comitê da Educação do Instituto Rui Barbosa e IEDE terão ações
conjuntas
O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e o
Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE) terão projeto comum para
valorização das boas práticas em Educação. A iniciativa foi tratada durante reunião
realizada no último dia 12 de abril, na sede do IEDE, em São Paulo.
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O objetivo do CTE-IRB com o projeto é reconhecer e dar visibilidade em âmbito
nacional a redes de ensino que estão realizando trabalho de destaque e identificar e
documentar as práticas de gestão e de acompanhamento pedagógico e administrativo
adotadas, de modo que possam servir de inspiração para outras redes de ensino.
A iniciativa prevê ainda a oferta de treinamento para os auditores dos Tribunais de
Contas. A capacitação será ministrada por especialistas da equipe do IEDE e parceiros,
que possuem ampla experiência em pesquisas de campo e estratégias qualitativas em
educação.
Participaram do encontro o presidente do CTE-IRB, conselheiro Cezar Miola (TCERS), a assistente técnica do CTE, Júlia Cordova Klein, e os membros da equipe do IEDE:
Ernesto Faria, diretor-fundador, e Lecticia Maggi, coordenadora de comunicação.

Ação 1.6: IRB e Atricon integram o Pacto Nacional pela Primeira Infância
do CNJ
O Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil (Atricon) assinaram na data de 25 de junho o Pacto Nacional pela Primeira
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Infância. As entidades foram representadas pelo presidente do Comitê da Educação do IRB
(CTE-IRB), conselheiro Cezar Miola (TCE-RS).
A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pretende unir esforços do
Sistema de Justiça, de órgãos públicos do Poder Executivo, de entidades do terceiro setor
e da academia para efetivar direitos previstos na legislação para a população brasileira com
menos de 6 anos de idade, a faixa etária de maior importância para o desenvolvimento
infantil.
De acordo com o presidente do CTE-IRB, os Tribunais de Contas têm contribuído de
maneira efetiva para assegurar a oferta de vagas para crianças e jovens com a fiscalização
e o monitoramento da execução das metas do Plano Nacional de Educação.

A assinatura do Pacto teve a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
Dias Toffoli, da Educação, Abraham Weintraub, da Cidadania, Osmar Terra, da
Controladoria-Geral da União Wagner Rosário, da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves e os presidentes do Conselho Nacional do Ministério Público,
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Raquel Dodge e do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, José Fabrício Silva
de Lima.
O projeto envolve a proposta de capacitação de 23,5 mil psicólogos, assistentes
sociais e operadores do direito, sob coordenação do CNJ. Prevê, ainda, ações que vão do
diagnóstico da situação da primeira infância no sistema de justiça à realização de
seminários regionais, levantamento e disseminação de boas práticas, revisão das
normativas relacionadas ao tema e uma ampla campanha de divulgação.
O ato de assinatura foi realizado na abertura do Seminário do Pacto Nacional pela
Primeira Infância, que objetiva propiciar o diálogo entre os diversos atores responsáveis
pela atenção à primeira infância.
META 4 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO IRB
Como entidade representativa do Controle Externo Brasileiro, o trabalho de relações
institucionais entre o IRB e demais entidades nacionais e internacionais é de suma
importância para a divulgação das ações do Instituto, para o fortalecimento das relações
institucionais, para apoiar ações de capacitação de servidores, para se entabular novos
acordos necessários às finalidades estatutárias do IRB, para buscar a integração das
entidades, dentre outros.
O trabalho de representação do IRB, neste primeiro ano de gestão, coube a vários
membros da Diretoria do Instituto: Presidência, Vice-Presidências, Comitês e membros da
Diretoria.
Abaixo segue a relação de eventos em que o IRB se fez presente:
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VISITA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MADRI, na data de 8 de
fevereiro de 2019, em Madri, Espanha.

CONGRESSO

INTERNACIONAL

NO COMBATE À CORRUPÇÃO E

CONTROLE PÚBLICO, palestra realizada em Portugal, nos dias 11 e 12 de
fevereiro de 2019.
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ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS, que ocorreu na data de 26 de fevereiro, realizado no
Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil (CPTC), em Brasília.

REUNIÃO COM MINISTRO SÉRGIO MORO E SISTEMA TRIBUNAIS DE
CONTAS, na data de 26 de feveiro, no Palácio da Justiça, em Brasília.

79

POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO TCMBA, na data de 11 de março de
2019, na sede do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, em Salvador.

PRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE AQUISIÇÕES NO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
COM TRIBUNAIS DE CONTAS, em 22 de março.
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PARTICIPAÇÃO na XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS
MUNICÍPIOS, que foi realizada em Brasília de 8 a 11 de abril.

ENCONTRO COM O COMISSARIADO DA AUDITORIA DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU – RAEM e visita FACULDADE DE
DIREITO DE MACAU, em 2 de maio de 2019, em Macau.
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PARTICIPAÇÃO NA 27ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS
CONTÁBEIS

E

DE

DEMONSTRATIVOS

FISCAIS

DA

FEDERAÇÃO

(CTCONF). O evento aconteceu de 7 a 10 de maio, na Esaf, em Brasília.

PARTICAPAÇÃO no SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA EURORAI, que
aconteceu nos dias de 16 a 18 de maio, em Varsóvia, na Polônia.
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PARTICPAÇÃO do VI SEMINÁRIO DA ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
SUPERIORES DE CONTROLE DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA, realizado em Paraia, no Cabo Verde, de 05 a 07 de junho.

PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO “DIÁLOGOS – NOVOS CAMINHOS PARA
UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE”, na data de 27 de maio,
realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO).
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REALIZAÇÃO DO V SEMINÁRIO IBEROAMERICANO DE DIREITO,
CONTROLE E ERA DIGITAL, de 22 até 27 de junho na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa.

PARTICIPAÇÃO NO 7º JURISTCS E O 3° FÓRUM DE PROCESSUALÍSTICA,
do dia 27 a 28 de junho, no Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

84

PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA MEI, no dia 02 de agosto, na sede da CNI
em São Paulo/SP.

OUTRAS AÇÕES

Ação 1: Entidades realizam agenda conjunta em defesa do controle
externo
As entidades representativas dos Tribunais de Contas estiveram reunidas na data 4
de junho em Brasília para uma agenda em defesa do controle externo brasileiro.
Participaram da reunião com o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas das União
(TCU), o presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas, conselheiro
Edilson de Souza Silva (TCE-RO), representando também a ATRICON, e o presidente do
IRB, Ivan Lelis Bonilha.
Na pauta, assuntos sobre a implementação da Governança nos Tribunais de Contas
brasileiros, com enfoque na governança. A governança, uma vez institucionalizada no
sistema tribunais de contas brasileiros, permite o monitoramento e o acompanhamento dos
Municípios e estados pelos tribunais, além da melhor e mais eficaz atuação dos próprios
tribunais.
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Outro compromisso das entidades ocorreu na Câmara dos Deputados, onde os
representantes do IRB, CNPTC e ATRICON foram recebidos pelos deputados federais Luiz
Flávio Gomes (SP) e Hugo Motta (PB).
Na oportunidade, foram demonstradas as atuações das respectivas entidades no
sistema Tribunais de Contas do Brasil, bem como foram entregues vários documentos que
retratam projetos de lei de grande relevância para o país e que estão em trâmite no
Congresso Nacional.
O objetivo é que, com o apoio dos deputados e senadores, esses projetos vençam
os trâmites de aprovação para garantir o aperfeiçoamento e melhoria na atuação dos
Tribunais de Contas frente aos grandes desafios da sociedade.
No final do dia, o presidente do IRB, conselheiro Ivan Lelis Bonilha, esteve presente
ao termo de assinatura firmado entre Conselho Nacional da Justiça (CNJ), Tribunal de
Contas da União (TCU) e ATRICON.
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Ação 2: IRB participa de reunião para harmonizar conceitos e
procedimentos
O Instituto Rui Barbosa participou de reunião realizada no dia 5 de junho pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com membros dos Tribunais de Contas de toda a
Federação. Estas reuniões fazem parte de uma das etapas do Acordo de Cooperação
Técnica – ACT nº 01/2018, firmado entre a União, por intermédio da STN do Ministério da
Economia, e os Tribunais de Contas, por intermédio do IRB e ATRICON.
Esse acordo possui um papel de suma importância na busca pela melhoria da
qualidade da informação no setor público, bem como do aumento da transparência. Para
que os objetivos definidos em conjunto possam ser alcançados, foram criados e aprovados
oito grupos, entre eles o Grupo 1, que trata da harmonização de conceitos e procedimentos
da gestão fiscal e o Grupo 2, que trata especificamente do compartilhamento de dados e
da Matriz de Saldos Contábeis.

9.3

PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo Geral:
Objetivos Específicos:

FORTALECER O IRB INTERNAMENTE

normatizar o funcionamento dos órgãos do IRB

ampliar a autonomia operacional e financeira do IRB

Sob a perspectiva do desenvolvimento institucional foi estabelecido como objetivo o
fortalecimento interno do IRB, através da normatização do funcionamento de seus órgãos
e ampliação de sua autonomia operacional e financeira.
Para tanto, estabeleceram-se as seguintes metas: 1) Planejamento Estratégico; 2)
Plano de Ação; 3) Criar e Regulamentar o funcionamento das Comissões e Comitês; 4)
Aprimorar o site do IRB; 5) Regulamentar os procedimentos administrativos e financeiros
do IRB; 6) Ampliar a autonomia operacional e financeira do IRB; 7) Melhorar a comunicação
do IRB com seus membros, servidores e imprensa.
Na sequência, serão relatadas as ações realizadas ao longo de 2019:
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META 1 e 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE AÇÃO

Ação 1: Assembleia Geral do IRB
O Instituto Rui Barbosa realizou no dia 25 de fevereiro, em Brasília, assembleia para
apresentação das contas, bem como outras demandas, com ampla discussão plenária para
ouvir os Tribunais de Contas do país e servir como uma das instituições que congrega os
TCs e amplifica as questões em âmbito nacional. Liderada pelo presidente do IRB, Ivan
Lelis Bonilha, a assembleia tratou entre os temas o futuro dos TCs, com muitos debates
internos sobre o papel do Tribunal de Contas.
Dadas as transformações institucionais que estão em curso no Brasil atualmente,
com restrições orçamentárias e intenção de privatizar serviços públicos, por vezes, a
atuação dos Tribunais de Contas são questionadas por parte da academia e alguns setores
políticos. Nesse sentido, os Conselheiros Estilac Xavier (TCE-RS) e João Antônio da Silva
Filho (TCM-SP) levantaram a necessidade de robustecer o debate, reforçando o caráter
dos TCs como instituições que colaboram para a boa governança e melhores resultados
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para as políticas públicas. “Assim como o MP é essencial à Justiça, os TCs são essenciais
à democracia”, resumiu o conselheiro Sebastião Helvecio (TCE-MG).

O conselheiro Érico Desterro (TCE-AM) relatou os trabalhos do Comitê Técnico de
Governança nos Tribunais, que se reuniu no mesmo dia pela manhã, e certamente auxiliará
as Cortes de Contas na melhoria de seus trabalhos e fortalecimento da imagem do Controle
Externo. De acordo com Helvecio e o conselheiro Sidney Beraldo (TCE-SP), os frutos
resultantes dos trabalhos do IEGM e do IEGE, são “a forma de estarmos presentes e como
mais um produto que podemos entregar à sociedade”.
A conselheira Doris de Miranda Coutinho (TCE-TO) aproveitou a oportunidade para
divulgar o evento do Comitê de Aperfeiçoamento Profissional, o X Educontas, que ocorrerá
em São Paulo, nos TCE e TCM, nos dias 26 a 28 de agosto deste ano. O conselheiro Cezar
Miola (TCE-RS), por sua vez, expôs o trabalho do Comitê Técnico de Educação, que
recentemente se reuniu com o Ministério da Educação e o presidente do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Ricardo Vélez Rodríguez, para tratar da
renovação do Acordo de Cooperação. Segundo Miola, há interesse destas instituições
trabalhar com o IRB para capacitar e melhorar os controles internos dos Municípios. Além
disso, o conselheiro informou que o TCE-RS está concluindo um estudo sobre o
funcionamento dos Conselhos Municipais, sugerindo que este trabalho seja estendido a
outros TCs. Ainda com relação ao CTE, destaca-se a realização do II Simpósio da
Educação nos dias 25 e 25 de julho no TCE-RS, contando com a participação dos TCs de
todo país.
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Durante a assembleia, o presidente do IRB, conselheiro Ivan Lelis Bonilha, realizou
a assinatura de acordo entre o IRB e a ENAP para capacitação e aperfeiçoamento de
servidores públicos no âmbito do projeto Escola Virtual de Governo (EVG). Estiveram
presentes no ato o diretor de Inovação e Gestão do Conhecimento da ENAP, Guilherme
Alberto Almeida de Almeida, a coordenadora geral do IRB, Crislayne Nogueira Cavalcante,
e a diretora da ENAP, Natália Teles da Mota Teixeira.

Ação 1.1: Atualização do Planejamentos Estratégico
Após as eleições da nova Diretoria do IRB, foi formada uma equipe de transição que
passou a fazer os estudos iniciais que embasaram o planejamento estratégico.
O processo de planejamento contemplou as etapas de diagnóstico, com a aplicação
da Matriz SWOT, para se conhecer as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, bem
como a definição da missão, visão e valores do IRB. Assim, com base em tais estudos,
foram definidas as metas e ações estratégicas para o período de 2018-2022.
Com isso, após a Assembleia Geral, Reunião da Diretoria e Conselho Fiscal do IRB,
foi feito uma nota técnica pelo TCE-PA inserindo observações de determinadas metas e
ações do planejamento estratégico, conforme apontado na nota a seguir:
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META 3 - CRIAR E REGULAMENTAR O FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES
E COMITÊS
Após aprovação do Planejamento Estratégico buscando operacionalizar as metas e
ações estratégicas previstas naquele documento, foram criados os seguintes Comitês
Técnicos: Normas de Auditoria do Setor Público; Aperfeiçoamento Profissional; de
Jurisprudência, Processo, Súmula e Jurisprudência; Educação; Ouvidorias e Controle
Social; Governança dos Tribunais de Contas.
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 formato 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.
No ano de 2019 apresenta como meta e plano de trabalho, a elaboração das
NBASPs nível 3, além de apoiar a realização dos Fóruns Nacionais de Auditoria do Setor
Público que já foram realizados em Salvador-BA (2018), Belém-PA, Goiânia-GO, BrasíliaDF e Rio de Janeiro-RJ (2019).
O Comitê de Aperfeiçoamento Profissional, que tem à frente dos trabalhos a
Conselheira do TCE-TO, Dóris Coutinho, é o comitê responsável pela coordenação da
Rede das Escolas de Contas – REDUCONTAS.
Como destaque dos trabalhos desenvolvidos após várias reuniões, há o
estabelecimento das seguintes ações: 1) acompanhamento do banco de talentos e do
portal de cursos das Escolas de Contas; 2) auxílio na Rede Nacional de Compras Públicas
com indicação de professores de licitação para participar da Rede; 3) acompanhar o Termo
de Adesão da Escola Virtual de Governo; 4) a elaboração de uma trilha de formação do
auditor de controle externo.
Quanto a ação do banco de talentos, ao longo do ano de 2018, durante as reuniões
da Rede de Escolas de Contas-REDUCONTAS, coordenada pelo Comitê de
Aperfeiçoamento Profissional do IRB, foram discutidos vários temas, dentre os quais: a
necessidade de se criar um banco de talentos dos professores a fim de se facilitar a troca
de profissionais, a criação de um portal de divulgação dos cursos oferecidos pelas Escolas,
o aproveitamento e compartilhamento de cursos produzidos por uma Escola para as
demais, a dificuldade em capacitação em auditoria, integração com outras instituições,
criação de um plano nacional de formação de auditores do setor público.
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O Banco de Talentos é uma base de dados com o nome de servidores dos Tribunais
de Contas que ministram capacitações nas Escolas, com suas especializações, com a
relação dos cursos que já ministraram.
Assim, o banco é uma ferramenta de cooperação entre as Escolas para
compartilharem seus talentos.
O Comitê Técnico de Jurisprudência, Súmula e Processo reuniu-se por duas
oportunidades e delineou seu plano de trabalho, com o objetivo geral de incentivar a
transparência e harmonização das deliberações dos TCs, para, dentre outras ações:
consolidar a cultura de produção de boletins informativos e de elaboração de ementas
básicas; desenvolver o site de jurisprudência nacional; disseminar o uso de sistemas de
busca livre; aprimorar o Vocabulário de Controle Externo-VCE (Tesauro Nacional);
atualização e harmonização dos processos nos TCs; realização dos Encontros Nacionais
do JURISTCs e Jornada de Enunciados IRB.
Já o Comitê de Educação coordenou as ações da plataforma TC Educa, para
acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação, representou o IRB em vários
eventos na área de Educação e coordenou o início do Projeto OCDE de governança
multinível.
Tendo à frente o Conselheiro Gilberto Jales do TCE-RN, o Comitê de Corregedorias,
Ouvidorias e Controle Social apresenta como principal meta a realização de debates sobre
a interpretação da nova Lei das Ouvidorias, Lei Federal nº 13.460/2017.
Por fim, discute-se sobre o Comitê de Governança e Compliance, o mais recente do
Instituto Rui Barbosa. Tem como coordenador o Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva
do TCE-AM. Mesmo sendo o comitê mais recente do IRB, vem desempenhando importante
papel na busca e compilação de dados fundamentais para atuação do IRB.
Foi o comitê responsável, por exemplo, pela realização de levantamento prévio junto
aos Tribunais de Contas buscando identificar todos que já adotaram normas de governança
ou que estão em fase de implantação.
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Normas de
Auditoria do
setor Público

Portarias

Presidente

C

Membros

C

02/2018 – Criação

Cleyton Marcelo Medeiros
Barbosa

TCERN

01/19 - Nomeação

Crislayne M L A N Cavalcante de
Moraes

TCEPR

10/19 - Nomeação

Denise Gomel

TCEPR

Jaqueline Soares Gervásio Vianna
de Paula

TCEMG

José Raimundo Bastos de Aguiar

TCEBA

Luiz Genédio Mendes Jorge

TCDF

Nelson Nei Granato Neto

TCEPR

Raimir Holanda Filho

TCECE

Dagomar Henriques Lima

TCU

Inaldo da Paixão
Santos Araújo

TCEBA

Objetivos
I – Estudar e pesquisar os
métodos e procedimentos de
controle para promover o
desenvolvimento e o
aperfeiçoamento das suas
atividades na área de normas
de auditoria no setor público;
II – Incentivar e publicar, por
meio físico e eletrônico, obras e
trabalhos técnicos acerca de
normas de auditoria no setor
público;
III – Auxiliar o IRB na
assistência técnica aos
Tribunais de Contas acerca das
atividades de normas de
auditoria no setor público;
IV – Sugerir padrões para
implantação das Normas
Brasileiras de Auditoria do
Setor Público;
V – Auxiliar o IRB, no que
couber, no desenvolvimento
das ações do Planejamento
Estratégico.
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Portarias

Presidente

TCE

03/2018 – Criação

C

Composição Comitê

17/18 - Nomeação
05/19 Substituição
24/19 - Subcomitê
de Planejamento
de Ações de
Controle Social

Aperfeiçoamento
Profissional

Membros

Dóris de Miranda
Coutinho

TCETO

Ismar dos Santos Viana

TCESE

Gilson Piqueras Garcia

TCMSP

Carolina Bezerra Pfeilsticker
(Portaria 5/9)

TCU

Maria Hilária de Sá Barreto

TCECE

Simone Cardoso Rufca (Portaria
5/19)
Paola Cals A. Daher
Renato Pedroso Lauris
(Portaria 5/19)
Bibiana Helena Freitas Camargo
Ricardo Labiak (Portaria 5/19)
André Anderson de O. Barbosa
(Portaria 5/19)

TCEPR
TCEPA
TCERS
TCESP
TCEPR
TCU

Composição Subcomitê de
Planejamento de Ações de
Controle Social

TCERJ

Bibiana Helena Freitas Camargo

TCESP

Cassyra L. Violo
Karen Stefan Dutra
Maria Hilária de Sá Barreto
Maria Valéria dos Santos
Marina Bressane Spinelli
Maia de Andrade
Vivian Borim Borges Moreira

TCEMG
TCERJ
TCECE
TCEPI
TCEMT
TCEMT
TCMGO

Objetivos
I – Estudar e pesquisar os
métodos e procedimentos de
controle para promover o
desenvolvimento e o
aperfeiçoamento das
atividades na área de
aperfeiçoamento profissional;
II – Incentivar e publicar, por
meio físico e eletrônico, obras
e trabalhos técnicos na área
de aperfeiçoamento
profissional;
III – Auxiliar o IRB na
assistência técnica aos
Tribunais de Contas acerca
das atividades de controle na
área de aperfeiçoamento
profissional;
IV – Auxiliar o IRB, no que
couber, no desenvolvimento
das ações do Planejamento
Estratégico.
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Jurisprudência,
Súmula e
Processo

Portarias

Presidente

TCE

Membros

C

Objetivos
I – Estudar e pesquisar os
métodos e procedimentos dos
setores de jurisprudência, para
promover o desenvolvimento e
o aperfeiçoamento das
atividades dos Tribunais de
Contas do Brasil;

04/2018 – Criação

Alessandro Prazeres Macedo

TCMBA

17/18 - Nomeação

Pedro Vieira

TCMBA

25/2019 –
Nomeação
Assistentes
Técnicos

George Brasil Paschoal Pitsca

TCESC

Giovana Benevides Sales Araújo

TCEPR

Paulo Sérgio Moura Santos

TCEPR

Guilherme Barbosa Netto

TCU

Naara Gomes de Araújo
Cavalcanti

TCEPB

Rodrigo Vilas Boas

TCDF

Reuder Rodrigues Madureira de
Almeida

TCEMG

Túlio Cesar Pereira Machado
Martins

TCEMG

Francine Carniel Trevisan

TCERS

Fernando Vilela Mascarenhas

TCMGO

Khenia Rúbia Franco Nunes

TCETO

Manoel Pires dos
Santos

TCETO

II – Incentivar e publicar, por
meio físico e/ou eletrônico,
obras e trabalhos técnicos
acerca do setor de
jurisprudências dos Tribunais;
III – Auxiliar o IRB na
assistência técnica aos
Tribunais de Contas acerca
das atividades na área de
Jurisprudência;
IV – Compilar em sistema
acessível aos Tribunais de
Contas o conjunto de decisões
proferidas uniformemente
pelos Tribunais de Contas;
V- Acompanhar e divulgar a
tramitação de legislação
modificativa de competências,
funções, procedimentos,
atribuições, concessões ou
vedações, que possa
influenciar nas decisões dos
Tribunais de Contas;
VI - Auxiliar o IRB no
desenvolvimento das ações do
Planejamento Estratégico
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Portarias

Presidente

TCE

05/2018 – Criação

Educação

Membros

C

Membros do Colegiado:

12/18 - Nomeação

Carolina Costa

TCEBA

13/18 - Nomeação

Claudio Couto Terrão

TCEMG

14/18 - Nomeação

Ismar Barbosa Cruz

TCU

15/18 - Nomeação

Naluh Maria Lima Gouveia

TCEAC

16/18 - Nomeação

Edilberto Pontes de Miranda
(16/18)

TCECE

18/18 – Nomeação

Gildásio Penedo Filho (18/18)

TCMBA

04/19 – Nomeação

Raimundo Moreira (18/18)

TCMBA

09/19 - Nomeação

José Euler Potyguara Pereira de
Mello (18/18)

TCERO

30/19 – Nomeação

Gerson dos Santos Sicca (09/19)

TCESC

Susana Maria Fontes de Azevedo
Freitas (30/19)

TCESE

Felipe Galvão Puccioni (31/19)

TCMRJ

31/19 - Nomeação

Cezar Miola

TCERS

Assistentes Técnicos:
Julia Cordova Klein

TCERS

Leo Arno Richter

TCERS

Priscila Pinto de Oliveira

TCERS

Paulo Eduardo Panassol

TCERS

Viviane Pereira Grosser

TCERS

Nelson Nei Granato Neto

TCEPR

Fernando Mees Abreu (13/18)

TCERS

Maria Aparecida Silva de Menezes
(14/18)

TCEBA

Objetivos
I – Estudar e pesquisar os
métodos e procedimentos de
controle para promover o
desenvolvimento e o
aperfeiçoamento das
atividades na área de
aperfeiçoamento profissional;
II – Incentivar e publicar, por
meio físico e eletrônico, obras
e trabalhos técnicos na área
de aperfeiçoamento
profissional;
III – Auxiliar o IRB na
assistência técnica aos
Tribunais de Contas acerca
das atividades de controle na
área de aperfeiçoamento
profissional;
IV – Auxiliar o IRB, no que
couber, no desenvolvimento
das ações do Planejamento
Estratégico.
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Mariana Santo Coutinho da Silva
(14/18)

TCEBA

Solange Spector (14/18)

TCEBA

Thais Silveira Braga (14/18)

TCEBA

Maíra Oliveira Noronha (14/18)

TCEBA

Naila Garcia Mourthé (14/18)

TCEMG

Jumara Novaes Sotto Maior
(15/18)

TCMBA

Raimir Holanda Filho (16/18)

TCECE

Alex Cerqueira de Aleluia (18/18)

TCEBA

José Luís Galvão Pinto Bonfim
(18/18)

TCEBA

Josimere Leal de Oliveira (18/18)

TCEBA

Laiana Freire Neves de Aguiar
(18/18)

TCERO

Raimundo Paulo Dias Barros
Vieira (18/18)

TCERO

Filipe Radajeski Spanemberg
(04/19)

TCERS

Renato Costa (09/19)

TCESC

Valeria Rocha Lacerda Gruenfeld
(09/19)

TCESC

Ana Roberta Roberti da Fonseca
(30/19)

TCESE

Madalena Sá Freitas (30/19)

TCESE

Marcus Vinícius Pinto da Silva
(31/19)

TCMRJ

Ketza Cardoso (31/19)

TCMRJ
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Corregedorias,
Ouvidorias e
Controle Social

Portarias

Presidente

TCE

Membros

C

06/2018 – Criação

Membros do Colegiado

07/19 - Alteração e
Nomeação

Antonio Fernando Jorge R.C.
Malheiro (12/19)

TCEAC

12/19 – Nomeação
de Membros e
Assistentes

Rodrigo Siqueira Cavalcante
(12/19)

TCEAL

26/19 - Nomeação
de Membros e
Assistentes

José Valdomiro Távora de Castro
Júnior (12/19)

TCECE

José Ribamar Caldas Furtado
(12/19)

TCEMA

Gilberto Pinto Monteiro Diniz
(12/19)

TCEMG

Rosa Egídia Crispino Calheiros
Lopes (12/19)

TCEPA

Olavo Rebelo de Carvalho Filho
(12/19)

TCEPI

Pedro Henrique Poli de Figueiredo
(12/19)

TCERS

Wilson Rogério Wan-Dall (12/19)

TCESC

Mara Lúcia Barbalho da Cruz
(26/19)

TCEPA

Gilberto Jales

TCERN

Assistentes Técnicos
Almir Pires Filho (12/19)

TCECE

Andrea Norbim Beconha (12/19)

TCEES

Objetivos
I – 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) sempre
que possível;
II – Incentivar e publicar, por
meio físico e eletrônico, obras
e trabalhos técnicos acerca de
controle nas áreas das
Corregedorias, Ouvidoria e
Controle Social;
III – Auxiliar o IRB na
assistência técnica aos
Tribunais de Contas acerca
das atividades de controle nas
áreas das Corregedorias,
Ouvidorias e Controle Social;
IV – Sugerir padrões para
implantação das Normas
Brasileiras de Auditoria do
Setor Público para a área das
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Isabel Cristina Duarte Almeida
(12/19)

TCEPI

Corregedorias, Ouvidorias e
Controle Social;

Ederson Patrick Severo Machado
(12/19)

TCEPR

V – Auxiliar o IRB no
desenvolvimento das ações do
Planejamento Estratégico.

Marise Magaly Queiroz Rocha
(12/19)

TCERN

Tereza Crisitina Dias Diogenes
(12/19)

TCERN

Heloisa Lohanna Lemes Torres
Araujo (12/19)

TCETO

Maria Carolina da Silva Rezzieri
(26/19)

TCEMT

José Ribamar de Andrade Moura
(26/19)

TCEPA

Brenda Silva Alcântara Oliveira
(26/19)

TCMPA

Ana Lucia da Silva (26/19)

TCERO

Nathalia Rodrigues de Araújo
(26/19)

TCEAL
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Portarias

Presidente

TCE

07/18 – Criação

C

Membros do Colegiado
Sebastião Carlos Ranna de
Macedo

02/19 - Nomeação

Governança
dos Tribunais
de Contas

Membros

TCEES

08/19 – Nomeação

Assistentes Técnicos

14/19 - Nomeação

Francisco Antônio Pinto Neto
(02/19)

TCEAM

Glinton José Bezerra de Carvalho
Ferreira (02/19)

TCECE

Fabiano Valle Barros (02/19)

TCEES

Leanderson Cordeiro dos Santos
(02/19)

TCEES

Denise Gomel (02/19)

TCEPR

Nelson Nei Granato Neto (02/19)

TCEPR

Bruno Batista de Carvalho Luz
(02/19)

TCEGO

Lucine de Moura Santos Pereira
Batista (02/19)

TCEPI

Marcio Jandre Ferreira (02/19)

TCERJ

Camila Goulart Carvalho Simões
(02/19)

TCEMT

Lilian Rose Bitar Tandaya
Bendahan (02/19)

TCEPA

Alexandre Pires de Lima (08/19)

TCEMG

Flávia Ávila Teixeira (08/19)

TCEMG

Joelma Conceição Z. de Oliveira
(08/19)

TCEMG

Ana Paula Silva (14/19)

TCU

Érico Xavier
Desterro e Silva

TCEAM

Objetivos
I – Estudar e pesquisar os
métodos e procedimentos de
controles, externo e interno,
para promover o
desenvolvimento e o
aperfeiçoamento das
atividades de controle na área
de governanças;
II – Incentivar e publicar, por
meio físico e eletrônico, obras
e trabalhos técnicos acerca de
controle na área de
governanças;
III – Auxiliar o IRB na
assistência técnica aos
Tribunais de Contas acerca
das atividades de controle na
área de governanças;
IV – Sugerir padrões para
implantação das Normas
Brasileiras de Auditoria do
Setor Público para a área de
governanças;
V – Auxiliar o IRB no
desenvolvimento das ações do
Planejamento Estratégico.
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Portarias

Presidente

TCE

03/2019 – Criação

C

Objetivos

Fabio Motta Scisinio Dias

TCERJ

I - Criar categoria de domínio
própria junto ao Núcleo de
Informação e Coordenação do
Ponto BR - NIC.BR;

Bernardo Bulgarelli Labronici

TCERJ

Leandro Moreira Henrique

TCERJ

Assistentes Técnicos

06/2019 Nomeação

Gestor da
Categoria de
Domínio dos
TCs

Membros

Marianna
Montebello
Willemam

TCERJ

II - elaborar e revisar os
procedimentos de criação de
domínio dentro da categoria de
domínio “.tc.br”;
III - avaliar o ingresso da
instituição na categoria de
domínio.tc.br;
IV - Solicitar documentação
necessária a Tribunal de
Contas para alcance dos
objetivos do Comitê.

COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Gestão de
Informação
dos Tribunais
de Contas do
Brasil

Portarias
11/2019 - Criar,
indicar Presidente
e integrantes da
estrutura.
15/2019 - Nomeia
membros e
assistentes técnico

Presidente

Edilberto Carlos
Pontes Lima

TCE

Membros

C

Membros do Colegiado
TCECE
Felipe Galvão Puccioni (p. 15/19)

TCMRJ

Objetivos
I - Desenvolver ações
necessárias para publicação
da 3ª edição do Livro
"Coleção-Fórum";
II - Desenvolver ações
necessárias para publicação
da IV Edição da Revista
Técnica dos Tribunais de
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21/2019 Nomeação Corpo
Técnico do Grupo
de Estudos sobre a
Lei Geral
14/19 - Nomeação

Inácio Magalhães Filho

TCDF

Sebastião Helvécio Ramos de
Castro

TCEMG

Edilberto Carlos Pontes Lima (p.
23/19)

TCECE

Proc. Geraldo Pinheiro Silva Neto

TCECE

Severiano José Costandrade de
Aguiar(21/2019)

TCETO

Contas - RTTC , a ser lançada
no V Congresso Internacional
dos Tribunais de Contas;
III - Desenvolver ações
necessárias para a
consolidação, organização e
publicação dos Anais do V
Congresso Internacional dos
Tribunais de Contas;
IV - desenvolver ações
necessárias para a criação,
implementação e
gerenciamento das "Jornadas
de Enunciados do IRB"
V - desenvolver, organizar e
gerenciar o Fórum
Bibliocontas.

Assistentes Técnicos
Francine Carriel Trevisan

TCERS

Josimar Batista dos Santos

TCECE

Alice Sória Garcia

TCEPR

Maria do Socorro Felix

TCEPE

Selma Mota Cortines

TCMRJ

Rodrigo Vilas Boas

TCDF

Ana Carolina Ferreira

TCEMG

Adriana Rangel Pereira

TCEPB

Júlio César Schroeder Queiroz

TCEMG

Josimar Batista dos Santos

TCECE
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Maria do Socorro Felix

TCEPE

Dagomar Albertina Gemelli

TCETO

Lucimare de Almeida

TCEPR

Walace da Silva Pereira

TCESC

Marcio Batista Marinot

TCEES

Victor Augusto Godoy

TCEMT

Wesley Vaz

TCU

COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Portarias

Presidente

TCE

27/2019 Criação e
Nomeação

Comitê
Técnico de
Gestão de
Pessoas

Membros

C

Objetivos
I – Capacitar servidores dos
Tribunais de Contas e
disseminar boas práticas de
gestão de pessoas;

Regildo Salomão

TCEAP

II – Capacitar servidores dos
Tribunais de Contas, divulgar e
apoiar a utilização das Normas
Brasileiras de Auditoria do
Setor Público (NBASP) e da
Estrutura de Pronunciamentos
Profissionais da INTOSSAI
(IFPP) nos trabalhos
relacionados à gestão de
pessoas;
III – Gerenciar e/ou apoiar as
ações de capacitação
atribuídas ao Comitê Técnico
por ato de ofício do Presidente
do IRB
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Portarias

Presidente

TCE

28/2019 Criação e
Nomeação

Comitê
Técnico de
Avaliação de
Políticas
Públicas

Sidney Estanislau
Beraldo

TCESP

Membros

C

Nelson Nei Granato Neto

IRB

Aleson Amaral de Araújo Silva

TCERN

Andrey Fernando da Silva Ribeiro

TCESP

Camila Maria de Andrade
Tolentino

TCEMG

Geison Duarte Costa

TCMGO

Giordano Mochel Netto

TCEMA

Jean Marcel de Faria Novo

TCERJ

Ligia Cássia Rocha Braga

TCETO

Lucine de Moura Santos Pereira
Batista (28/19)

TCEPI

Objetivos
I - Gerenciar as atividades da
Rede Nacional de Indicadores
Públicos;
II Criar, capacitar servidores
dos Tribunais de Contas e
disseminar padrões de
utilização de indicadores para
fiscalização de políticas
públicas e análise de contas
de Governo;
III - Capacitar servidores dos
Tribunais de Contas, divulgar
e apoiar a utilização das
Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público
(NBASP) e da Estrutura de
Pronunciamentos Profissionais
da INTOSAI (IFPP) nos
trabalhos relacionados à
fiscalização e avaliação de
políticas públicas;
IV - Avaliar proposta de
fiscalizações coordenadas de
políticas públicas que
chegarem ao IRB, exceto em
áreas de tema em que haja
um comitê técnico
especializado no assunto;
V - Gerenciar e/ou apoiar as
fiscalizações coordenadas de
políticas públicas atribuídas ao
comitê técnico por ato de
ofício de Presidente do IRB
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COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Portarias

Presidente

TCE

Portaria Conjunta
IRB-ATRICONCNPTC n. 13/2019

Comitê
Técnico da
Reforma da
Previdência

Membros

C

Membros do Colegiado:

Domingos
Augusto Taufner

Inácio Magalhães Filho

TCDF

Estilac Martins Rodrigues Xavier

TCERS

Alexandre Manir Figuiredo Sarki

TCESP

Ronaldo Ribeiro de Oliveira

TCEMT

TCEES

Objetivos
Definir como objetivos do
Comitê Técnico de Reforma da
Previdência a análise da
reforma da previdência
proposta pelo Governo
Federal, suas repercussões
nas Cortes de Contas, bem
como propor alterações e
outros encaminhamentos
correlatos ao tema.

COMITÊS E COMISSÕES
Nome

Comissão
Especial para
estudo do
sistema
remuneratório
dos membros
e dos
representantes
do MPTC

Portarias

Presidente

TCE

Portaria Conjunta
IRB-ATRICONCNPTC-AUDICON
n. 01/2019

Membros

C

Membros do Colegiado:

Edilberto Carlos
Pontes Lima

TCECE

Edilson de Sousa Silva

CNPTC

Adircélio de Moraes Ferreira
Júnior

ATRICON

Edilberto Carlos Pontes Lima

IRB

Heloísa Helena AntonSacio M.
Godinho

AUDICON

Objetivos
Comissão Especial para
realizar estudos e apresentar
propostas para a
uniformização do padrão
remuneratório dos membros
dos Tribunais de contas do
Brasil e dos Procuradores de
Contas
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META 4 - APRIMORAR O SÍTIO ELETRÔNICO DO IRB COM NOVAS
TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO E GESTÃO
Ação 1: Levantar o mapa do site do IRB

Quem Somos

Escola de Contas

Publicações

Notícias

Agenda

Fale Conosco

NBASP
Sobre o IRB
IEGM Brasil
Diretoria
Indicadores
Equipe Técnica IRB
Composição Atual

Comitês

Livraria

Comissões

Vid eoteca

Organograma

Tesauro de Con tas Nacion al
TItulares
Associado s IRB
Documentos
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Conforme visto na figura acima, foi realizado o levantamento do mapa do site do
Instituto Rui Barbosa, que foi renovado no início de 2019, tornando-se um centro de
referência do controle externo brasileiro.
O Comitê Técnico Gestor da Categoria de Domínio dos Tribunais de Contas do
Brasil, criado em 2019, por meio da Portaria IRB 03/2019, tem à frente dos trabalhos como
Presidente do Comitê a Conselheira Marianna Montebello Willemam, do Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ
A criação desse mais novo Comitê integrante da estrutura do IRB pauta-se na
“necessidade de melhor reconhecimento das instituições, sua identidade e transparência
de suas atividades” e na “necessidade de consolidar e reafirmar a independência dos
Tribunais de Contas”, entre muitas outras demandas identificadas.
Nesse início de atuação deste importante Comitê destacam-se as seguintes ações:
“elaboração do Projeto de Regulamentação para aprovação do uso da categoria de domínio
.tc.br”, “realizar a análise dos pedidos de criação de domínios pelos Tribunais de Contas”,
“aprimorar a relação da sociedade com os Tribunais de Contas”, entre muitas outras.

Ação 2: Tribunais de Contas já podem registrar o domínio tc.br

Desde o último dia 3 de maio, após uma iniciativa liderada pelo Instituto Rui Barbosa
(IRB) junto ao Comitê Gestor que controla os domínios de internet e com apoio inestimável
do Comitê Técnico Gestor da Categoria de Domínios dos Tribunais de Contas do Brasil,
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presidido pela conselheira Marianna Montebello Willerman (TCE-RJ), os Tribunais de
Contas de todo país agora podem ter seu domínio próprio tc.br no Registro.br.
Mais do que um mero domínio na internet, o IRB acredita que esse fato em si é um
divisor de águas na consolidação da autonomia dos Tribunais, que em sua maioria dos
casos até o momento ostentava o domínio gov.br.
Além disso, em sintonia com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público
(NBASP), que estão sob responsabilidade do IRB, este feito reforça a autonomia gerencial
e administrativa dos TCs. Trata-se de uma previsão constitucional e um princípio basilar da
Independência dos Tribunais de Contas (NBASP 10), que faz parte do conjunto de normas
que estabelecem os pré-requisitos institucionais para o funcionamento adequado dos TCs.

Outro ganho do referido domínio é que o tc.br une ainda mais o sistema de controle
externo, criando robustez de presença digital e maior confiança dos atores sociais que
procuram os TCs em busca de informação. Todos os TCs reunidos em torno desse domínio
demonstram seu compromisso com a sociedade no cumprimento do seu papel como
agente fiscalizador das contas públicas.
Ao realizar o registro com sucesso, é preciso agilidade interna para mudar serviços
como configuração do ambiente de e-mails, portal de serviços e informações, bem como
questões mais delicadas, como certificados digitais de validação de segurança.
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META

5

-

FAZER

A

REGULAMENTAÇÃO

DOS

PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DO IRB
Após a mudança da sede do IRB para Curitiba, houve a transição das atividades do
financeiro para a nova equipe, a contratação de contador, de serviços essenciais para o
desenvolvimento das atividades operacionais do IRB como o serviço para aquisição de
passagens aéreas e o serviço de desenvolvimento de website, sistemas integrados, criação
e edição de design gráfico e edição de áudio e vídeo para apoio administrativo. Alguns
formulários foram aperfeiçoados para padronizar e facilitar o trabalho financeiro,
estruturando-se os fluxos de trabalho das contratações, dos processos de pagamento, dos
processos de adesão e da cobrança das adesões junto aos associados, com primazia à
transparência e motivação de todas as atividades financeiras do Instituto. Também houve
a reformulação da distribuição das atividades dos servidores que trabalham na unidade de
apoio à presidência do IRB, a fim de otimizar atividades e fluxos de trabalho e permitir maior
segregação das funções administrativas dentro da entidade.
Visando também a eficiência e tempestividade em suas ações, a unidade de apoio
à Presidência do IRB criou controles gerenciais de todos os contratos vigentes e ainda um
acompanhamento orçamentário por tipo de despesa, centro de custo e meta estratégica
relacionada.
META 6 - AMPLIAR A AUTONOMIA OPERACIONAL E FINANCEIRA DO IRB
Ação 1: Implementar ações para ampliar a autonomia do IRB de forma a
reduzir o impacto administrativo no Tribunal Sede
Ação 1.1: Inauguração de imóvel próprio
Visando oferecer maior autonomia a sua atuação e ainda considerando fraqueza
apontada na Análise Swot (seção 1.1 do Plano Estratégico) que pautou o Planejamento
estratégico, o IRB adquiriu, juntamente com a ATRICON e ABRACOM, espaço físico –
composto por salas de escritório – para alocação de uma sede fixa no ano de 2018. Por se
tratar de imóvel novo, foi necessária a realização de reforma para adequação das salas
serem utilizadas em conjunto pelas três entidades. Destaca-se a padronização do
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mobiliário, aquisição de equipamentos e adaptação de recepção e sala de reuniões que
atenderão todas as salas.
Tal ação significa um grande avanço para o desenvolvimento e a continuidade das
ações do IRB uma vez que a transitoriedade da sede e a distância entre a sede transitória
além disso, representa uma aproximação institucional com as demais entidades do
Controle Externo. Isso fortalece o a missão institucional do IRB, reafirmando seu
compromisso de ser a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas do Brasil.
A inauguração ocorreu no dia 26 de abril de 2019, às 17:00 h e contou com a
presença de integrantes e autoridades que contribuíram para o avanço das entidades
representantes do Controle Externo Brasileiro.

META 7 - MELHORAR A COMUNICAÇÃO DO IRB COM SEUS MEMBROS,
SERVIDORES E IMPRENSA
Diante da necessidade de melhorar a comunicação do Instituto com seus
associados, conselheiros, membros, servidores e com o público em geral, foi aprovada pela
diretoria a contratação de uma empresa especializada em comunicação e marketing
empresarial.
Assim, em outubro de 2019 foi realizada a contratação da empresa NQM
Comunicação Ltda com o intuito de aproximar o instituto de seu público alvo. Neste novo
cenário, a referida empresa tem realizado a cobertura dos principais acontecimentos do
controle externo, bem como dos eventos que o IRB promove, apoia ou participa.
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Focada na comunicação eficiente, técnica e de bons resultados, as matérias
veiculadas passaram a ter supervisão editorial, critérios de escolha e foco em nosso
público, os servidores dos tribunais de contas.
OUTRAS AÇÕES

Ação 1: Levantamento da documentação da gestão do Instituto Rui
Barbosa
Como forma de recuperar sua história, o IRB promoveu um exaustivo estudo sobre
a história dos seus fundadores e das pessoas que contribuíram, durante décadas, para que
o IRB chegasse a 2020 como referência no que tange ao conhecimento nos tribunais de
contas.
Além dos documentos de criação e fundação do IRB, foram levantados os currículos,
histórias de vida e imagens de todos os fundadores e presidentes que já estiveram a frente
da associação.
Além da busca na internet pelos dados dos fundadores e das pessoas que
contribuíram sobremaneira com o IRB, também foram realizados contatos com tribunais,
familiares e pessoas que conviveram com as personalidades mais importantes do Instituto.

Abaixo, em ordem cronológica tem-se o período de atuação no IRB, documentos e
datas mais importantes:
PERÍODO

PRESIDENTE

TRIBUNAL

DOCUMENTO

INSTITUIÇÃO

Ata da primeira reunião do
1973-1975

Conselheiro Joaquim

Conselho de Administração

Fernando Paes de Barros

do "Instituto Ruy Barbosa",

Netto

TCE-SP

em São Paulo-SP, em 5 de
novembro de 1973

Associação
Civil Instituto

1975-1977

Conselheiro Onadyr

Ruy Barbosa

Marcondes

Documento de escritura de
transformação de

1977-1979

Conselheiro Nilton José
Cherem

TCE-SC

transformação de Instituto de
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PERÍODO

1979-1981

1981-1983

PRESIDENTE
Conselheiro José Fontes
Romeiro
Conselheiro Nelson
Marcondes do Amaral

TRIBUNAL

DOCUMENTO

INSTITUIÇÃO

Associação Civil em
TCE-RJ

Fundação: 13/05/1986

TCE-SP

Ata da Assembleia Geral
Extraordinária do "Instituto
Ruy Barbosa", em
Cuiabá/MT, em 12 de maio
de 1983
Ata da Assembleia Geral
Extraordinária do "Instituto
Ruy Barbosa", em
1983-1994

Conselheiro Ivan Gualberto
do Couto

Salvador/BA, em 4 de
TCM-SP

setembro de 1985
Ata da Reunião do Conselho
Curador da "Fundação
Instituto Ruy Barbosa", em
São Paulo/SP, em 26 de
setembro de 1989

Fundação
Instituto Rui
Barbosa

Ata da Assembleia Geral
Extraordinária do Conselho
Curador da "Fundação
Instituto Ruy Barbosa", em
São Paulo/SP, em 4 de
fevereiro de 1994
Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada pela
1994-2000

Conselheiro João Feder

TCE-PR

fundação Instituto Ruy
Barbosa, em São Paulo/SP,
no dia 23 de agosto de 1996

Associação
Civil de
Estudos e
Pesquisas dos
Tribunais de

Ata da Assembleia Gerl

Contas do

Extraordinária realizada pela

Brasil

Instituto Ruy Barbosa, em
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PERÍODO

PRESIDENTE

TRIBUNAL

DOCUMENTO

INSTITUIÇÃO

São Paulo/SP, no dia 24 de
abril de 1998
Ata da Assembleia Geral
2000-2002

Conselheiro Antônio Roque
Citadini

TCE-SP

Ordinária do "Instituto Ruy
Barbosa", em São Paulo, 16
de junho de 2000

2002-2004

Conselheiro Sérgio Franklin
Quintella

TCE-RJ

Ata da Assembleia Geral
Ordinária do "Instituto Ruy
Barbosa", em Fortaleza/CE,
24 de junho de 2004

2004-2009

Conselheiro Salomão
Antônio Ribas Júnior

TCE-SC

Ata da Assembleia Geral
Ordinária do Instituto Ruy
Barbosa, em Brasília/DF, 17
de julho de 2006
Ata da Assembleia Geral

2010-2013

Conselheiro Severiano José
Costandrade Aguiar

TCE-TO

Ordinária do Instituto Rui
Barbosa, em Curitiba/PR, 17
de novembro de 2009
Ata da Assembleia Geral

2014-2017

Conselheiro Sebastião
Helvecio Ramos de Castro

TCE-MG

Ordinária do Instituto Rui
Barbosa, em Vitória/ES, 06
de dezembro de 2013
Ata da Assembleia Geral

2018-2019

Conselheiro Ivan Lelis
Bonilha

TCE-PR

Ordinária do Instituto Rui
Barbosa, em Goiânia/GO, 23
de novembro de 2017
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9.4

PERSPECTIVA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Objetivo
Geral:
Objetivos
Específicos:

CAPACITAR O CORPO TÉCNICO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Capacitar os servidores dos TCs na utilização das NBASP

Apoiar as Escolas de Contas do Brasil

No âmbito de Ensino, Pesquisa e extensão, a CAPACITAÇÃO DO CORPO
TÉCNICO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS foi definida como objetivo geral e, mais
especificamente, a “capacitação dos servidores dos TCs na utilização das NBASP, com
ênfase em EAD” e “Apoio as Escolas de Contas do Brasil”.
Para tanto, traçaram-se as seguintes metas: 1) Realizar capacitação sobre auditoria;
2) Realizar a continuação dos Congressos Internacionais de Controle e Políticas Públicas;
3) Realizar os Encontros Técnicos dos Comitês e Comissões; 4) Criar ações para ampliar
o apoio às Escolas de Contas dos TCs. Na sequência, apresentam-se as ações executadas
em 2018:
META 1 - REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE AUDITORIA
Ação 1: Criar Fóruns Nacionais de Auditoria

1° FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA - Região

2° FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA - Região

Nordeste

Norte

Entidades-sede:
Local/Data:

Temática:

TCE-BA e TCM-BA
Salvador, 05 e 06 de
novembro de 2018
Princípios Fundamentais de
Auditoria do Setor Público

Entidades-sede:
Local/Data:

Temática:

TCE-PA e TCM-PA
Belém, 18 e 19 de fevereiro de
2019
Auditoria Financeira
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FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA E

3° FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA - Região

GOVERNANÇA - Brasília

Centro-Oeste

Entidades-sede:

TCU

Entidades-sede:

Local/Data:

ISC, 25 e 26 de abril de 2019

Local/Data:

Temática

Auditoria e Governança

Temática

TCE-GO e TCM-GO
Goiânia, 25 e 26 de abril de
2019
Auditoria de Conformidade

4° FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA - Região

5° FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA - Região

Sudeste

Sul

Entidades-sede:
Local/Data:

Temática

TCE-RJ e TCM-RJ
Rio de Janeiro, 01 e 02 de
julho de 2019
Auditoria Operacional

Entidades-sede:
Local/Data:

Temática

TCE-PR
Curitib, 22 e 23 de agosto de
2019
Monitoramento e Controle de
Qualidade

Como analisado no balanço de 2018, uma das ações centrais do Instituto Rui
Barbosa consiste na elaboração dos Fóruns Nacionais de Auditoria, que foram divididos
conforme a seguir:
Ação 1.1

II Fórum Nacional de Auditoria

O Instituto Rui Barbosa (IRB) realizou nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, a
segunda edição do Fórum Nacional de Auditoria na região Norte, em Belém (PA). Na
abertura do encontro, o presidente do IRB, conselheiro Ivan Lelis Bonilha, enfatizou a
importância de que os Tribunais de Contas estejam em dia com suas práticas técnicas,
sendo que um trabalho de auditoria de qualidade traz impactos diretos à reputação dos
Tribunais. “Pelo IRB, temos estabelecido uma rotina de integração completa com nossas
associações corporativas. Há um regime de confiança em nossas instituições e entendo
que esse é o caminho. No momento em que discutimos questões medulares para o estado
brasileiro, como Previdência, precisamos estar atualizados quanto às nossas práticas”,
assinala. Já o conselheiro Odilon Teixeira, corregedor do TCE-PA (representando o
presidente em exercício do TCE-PA, disse que o IRB está cumprindo sua missão,
capacitando os seus servidores. “De fato, o IRB é a casa do conhecimento dos TCs”,
elogiou.
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Além do presidente do IRB e do conselheiro Odilon Teixeira, estavam presentes o
presidente da ANTC (Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais
de Contas), Francisco José Gominho Rosa (TCE-PE) os conselheiros Inaldo Paixão (TCEBA), vice-presidente de Auditoria do IRB, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes (TCEPA),
suplente de vice-presidente do IRB, Rodrigo Siqueira Cavalcante (TCE-AL), Sérgio de
Souza Leão, presidente do TCM-PA, José Alexandre Cunha (TCM-PA), Luis da Cunha
Teixeira, presidente do Conselho Consultivo da Escola de Contas do TCE-PA, Maria de
Lourdes Lima de Oliveira (TCE-PA), Milene Dias da Cunha (TCE-PA), diretora de Defesa
de Direitos e Prerrogativas e de Assuntos Corporativos da Atricon, representando o
presidente Fabio Nogueira, Julival Silva Rocha (TCE-PA), Daniel Mello (TCE-PA), Edvaldo
Fernandes de Souza (TCE-PA), Elizabeth Picanço (TCE-AM), bem como Silaine Karine
Vendramin, procuradora geral do Ministério Público do Estado, Stanley Botti Fernandes,
procurador do Ministério Público de Contas do Estado.

Ação 1.2

Fórum Nacional De Auditoria E Governança

O encontro, realizado nos dias 25 e 26 de abril em Brasília, faz parte das ações
previstas pelo planejamento estratégico da entidade, que prevê seminários em todas as
regiões do país.
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Na abertura do Fórum, no dia 25, um dos anfitriões do evento foi o Ministro do TCU,
Márcio Bem Querer, destacando a importância da integração entre os Tribunais de Contas
para a melhoria do sistema de controle externo. Ele também ressaltou a importância deste
sistema de controle como indutor de melhorias para o desempenho da administração
pública.
O presidente da Atricon, Fábio Tulio Filgueiras Nogueira, destacou a importância do
compartilhamento de experiências entre IRB, Atricon e Rede Indicon no sentido de
implementar um modelo de governança no âmbito dos TCs. Os vice-presidentes do IRB
fizeram um breve relato do andamento dos trabalhos dos seus respectivos Comitês
Temáticos, seguidos pelo presidente do IRB, conselheiro Ivan Lelis Bonilha, que agradeceu
a presença de representantes dos TCS no evento.
Em seguida, o conselheiro Érico Desterro (TCE-AM), responsável pelo Comitê de
Governança do IRB, apresentou a palestra “A governança dos Tribunais de Contas e
normas de auditoria do setor público”, onde indicou que a implementação efetiva da
governança deve ser uma preocupação real dos TCs.
Já o conselheiro Inaldo da Paixão (TCE-BA), responsável pelo Comitê de Normas
de Auditoria, apresentou a palestra “Implantação das normas internacionais de auditoria no
Brasil: contexto histórico”. Ele apresentou um quadro geral da evolução do arcabouço legal
destas normas no Brasil.
Na programação do dia 26, estiveram saudando os presentes o diretor do Instituto
Serzedello Corrêa (ISC), Fábio Granja, e o ministro do TCU, Augusto Nardes, saudou os
presentes com palestra sobre Governança Pública (foto). Na mesa de abertura, estavam o
presidente do Colégio Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, conselheiro
Edilson de Souza Silva (presidente do TCE-RO), conselheiro Ivan Lelis Bonilha, presidente
do IRB, e Fábio Nogueira, presidente da Atricon.
Em sua fala, o ministro Nardes fez uma provocação sobre a necessidades dos
Tribunais de Contas evoluírem e acompanharem a evolução tecnológica, sob pena de
extinção. Daí a necessidade de os Tribunais instalarem governança e incentivarem a
implantação de governança pelos jurisdicionados. Segundo ele, o TCU pela primeira vez
na prestação de contas vai analisar a eficácia e efetividade das contas com base na
governança pública.
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Ação 1.3

III Fórum Nacional de Auditoria

Auditores, servidores e procuradores da região Centro-Oeste participaram da 3a
edição do Fórum Nacional de Auditoria, realizada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), no
auditório Conselheiro José Sebba (TCE-GO). Com apoio do TCE-GO e TCM-GO teve como
objetivo capacitar os responsáveis pela auditoria pública para a utilização, em todo o País,
das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) em suas tarefas de
fiscalização e de auditoria.
Outro foco do fórum é o alinhamento com as normas internacionais de auditoria
adotadas pela Organização das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) mediante as
necessárias adaptações para convergir com o marco normativo brasileiro, para contribuir
com a integração dos tribunais de contas e o seu fortalecimento institucional.
Palestras de especialistas, painéis sobre experiências exitosas e boas práticas, além
da análise de cases de auditoria são oportunizadas aos participantes nos encontros
regionais, permitindo, por exemplo, o conhecimento das diferentes fases do trabalho, desde
o planejamento até o relatório. Tudo isso, segundo os organizadores, para gerar
conhecimento sobre temas cruciais de auditoria e analisar o impacto da Lei de Introdução
ao Direito brasileiro.
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Ação 1.4

IV Fórum Nacional de Auditoria

Dando sequência à série de encontros pelo Brasil, o Instituto Rui Barbosa realizou
nos dias 01/07 e 02/07, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ), o Fórum Nacional de Auditoria. O objetivo do Fórum, que conta com apoio
institucional da Abracom e Atricon. é tratar de indicadores e da adequação dos TCs às
normas internacionais de contabilidade pública, com a meta de atuar todos com autonomia
mas em sinergia de dados e informações.
Na abertura do encontro, a presidente do TCE-RJ, conselheira Mariana Montebello,
agradeceu a todos e em especial a confiança que o IRB em contar com a parceria do TCERJ para sediar o evento. Ela também agradeceu o conselheiro Igor dos Reis Fernandes,
que está representando o TCM-RJ e foram parceiros na realização do evento.
Pessoalmente, Mariana se disse satisfeita com o olhar do fórum às auditoria operacionais.
“A análise dos três E (Eficiência, Eficácia e Economicidade) abre espaço de atuação dos
TCs para auxiliar no aperfeiçoamento da gestão pública. É um desafio para os TCs
melhorarem e construírem estratégias para auxiliarem a gestão pública”, ressaltou.
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A presidente do TCE-RJ disse que este é um campo de desenvolvimento dos TCs,
enfatizando a importância da atuação dos órgãos de controle para além da punição do
gestor. Aproveitou a oportunidade para destacar o trabalho do IRB na área de capacitação
dos servidores e com muita excelência. Agradeceu diretamente o conselheiro Sebastião
Helvecio (TCE-MG), vice-presidente de Relações Institucionais do IRB, presente ao evento
e que foi pioneiro nesta área de capacitação.
Na abertura do encontro, o presidente do IRB, conselheiro Ivan Lelis Bonilha,
ressaltou o discurso da conselheira Mariana no sentido de que os TCs devem ser
avaliadores da gestão pública. “Na medida em que temos esta responsabilidade, nada mais
responsável do que fazermos encontros para dissecarmos as normas internacionais de
auditoria e com isto nos tornarmos aferidores da gestão”, assinala.
O conselheiro Inaldo Paixão (TCE-BA), vice-presidente de Auditoria, parabenizou a
forma como o presidente vem conduzindo o IRB, e ressaltou a presença feminina nos TCs
na figura da conselheira Marianna. Já o conselheiro Igor dos Reis Fernandes,
representando o TCM-RJ, agradeceu o convite por estar representando o Tribunal e
parabenizou os trabalhos do IRB, em nome do conselheiro Ivan Bonilha. Ele ressaltou ainda
que vem estudando sobre o papel dos TCs na avaliação de políticas públicas e disse que
os TCs são parte importante para que os governos tenham êxito ao realizar o controle
externo.
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Ação 1.5

V Fórum Nacional de Auditoria

O TCE-PR, em parceria com o IRB sediou o V Fórum Nacional de Auditoria nos dias
22 e 23 de agosto de 2019, com o tema: “Controle de Qualidade e Monitoramento das
Fiscalizações dos Tribunais de Contas”.
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Na manhã do dia 22/08, após a mesa de abertura, os participantes acompanharam
as palestras magnas dos Conselheiros Inaldo da Paixão (TCE-BA) e Sebastião Helvecio
(TCE-MG), que falaram sobre o histórico de implantação de Normas de Auditoria no Brasil
e as boas práticas internacionais de controle de qualidade e monitoramento das
fiscalizações, respectivamente.

Durante a tarde deste dia, foram tratados os princípios das NBASP relativos ao
monitoramento e controle de qualidade. Estas palestras foram conduzidas pelos auditores
Sérgio Lino (TCE-RJ) e Cleyton Barbosa (TCE-RN).
No dia 23 os trabalhos prosseguiram com relevantes estudos de casos e mesas de
debates.
Ação 2: Desenvolver curso de auditoria em EAD

A metodologia desta ação estratégica foi pautada em promover os eventos de
capacitação de forma coordenada e fundada em conteúdo curricular pré-definido, seja nos
Fóruns de Auditoria, nas reuniões de Comitês e Comissões, nos Congressos ou em outros
eventos, com gravação para posterior edição e divulgação em formato de Ensino à
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Distância (EaD), além da publicação de livros digitais e impressos acerca da implementação
das normas de auditoria do setor público, conforme diagrama a seguir:

Algumas etapas deste processo já foram cumpridas: busca de apoio patrocinador;
contratação de empresa para atualizar o site, implementar plataforma de ensino à distância
no site e edição de vídeos; além da gravação dos eventos realizados ao longo de 2018.
Assim, para o próximo ano, estima-se a realização das demais ações necessárias
para o lançamento do curso de auditoria em EAD.
Gravação do curso teórico feito no TCEPR (curso editado aguarda a plataforma no
site do IRB) e depende da renovação do contrato com o atual desenvolvedor.
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Destaque para todos os demais eventos de auditoria que já se encontram
disponíveis na videoteca no site do IRB.
Ação 3: Criar uma plataforma de estudos online sobre auditoria passo-a-passo
Da mesma forma que na ação 2 da meta 1 da Perspectiva de Pesquisa, Ensino e
Extensão, a criação da plataforma de estudos online sobre auditoria passo-a-passo
depende de diversas ações integradas que também fazem parte do processo de
disseminação de conhecimento ilustrado anteriormente.
Após a contratação e início dos trabalhos de desenvolvimento do novo site do IRB e
do início da implementação de plataforma de ensino à distância, o IRB realizou e gravou
entrevistas com representantes dos Tribunais de Contas da região Nordeste durante o I
Fórum Nacional de Auditoria.
Juntamente com estas entrevistas e com o levantamento a ser realizado pelo Comitê
de Normas de Auditoria acerca do normativo adotado por cada Tribunal de Contas, com o
levantamento das auditorias na área de educação feitos no âmbito do Acordo Projeto OCDE
de Governança Multinível e levantamentos feitos pela Rede Indicon, será possível
identificar os principais cases de auditoria que servirão de piloto para a criação da
plataforma.
Ação 4: Produzir conhecimento sobre auditoria com a publicação de livros e
artigos técnicos
Pode ser destacada quatro grandes ações relacionadas à produção de
conhecimento sobre auditoria e controle externo: 1) Anais do IV Congresso Internacional;
2) Criação do blog do Fórum Nacional de Auditoria; 3) Criação do Grupo de Whatsapp
NBASP-IRB; 4) Reativação da Revista Técnica dos Tribunais de Contas.
Foram publicados os Anais do IV Congresso Internacional de Controle e Políticas
Públicas, estão disponíveis no site do IRB https://irbcontas.org.br/produto/anais-ivcongresso-internacional-de-controle-e-politicas-publicas/.
Ação 4.1

Anais do IV Congresso Internacional

Foi realizada chamada de trabalhos para o IV Congresso Internacional de Controle
e Políticas Públicas que registrou recorde no número de trabalhos científicos inscritos.
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Foram apresentados 33 artigos científicos, dentre os 60 submetidos ao corpo de
pareceristas.
Todos os trabalhos selecionados constituíam-se de textos teóricos e estudos de
casos inéditos, resultado de pesquisas de campo quantitativas e qualitativas, com método
de amostragem explicitado e experiências inovadoras sobre investigação científica.
O perfil dos autores foi composto por gestores e servidores públicos, integrantes de
Tribunais de Contas, professores e estudantes de todas as regiões do país, que
discorreram em suas produções científicas a respeito da realidade financeira, administrativa
e social dos Municípios, Estados e Instituições públicas do Brasil, sob a ótica de nove linhas
temáticas: Políticas Públicas de Saúde; Políticas Públicas de Educação; Políticas Públicas
de Segurança; Serviços Públicos e ODS; Controle das Políticas Públicas; Auditoria
Governamental; Contabilidade e Orçamento Público; Governança nas Licitações; e
Contratos e Governança para o Desenvolvimento Regional.
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Ação 4.2

Publicações das apresentações do Fórum Nacional de

Auditoria no site

Ação 4.3

Grupo de Whatsapp NBASP – IRB

Por ser uma das ferramentas mais utilizadas na comunicação rápida entre pessoas,
o aplicativo de mensagens WhatsApp possibilita a disseminação rápida do conhecimento.
Além disto, a tendência educacional na atualidade é deixar o conteúdo disponível ao
aluno, através de várias fontes: vídeos, textos, inclusive um fórum para debates utilizando
as mais variadas ferramentas tecnológicas, de modo que o aluno faça a gestão de sua
capacitação.
Por isto, a exemplo dos vários outros grupos de WhatsApp utilizado nas atividades
do IRB (REDUCONTAS, Rede Indicon, Grupo das Ouvidorias, IRB, Sala de Diretoria, etc.),
foi criado o grupo NBASP – IRB com os objetivos de debater as NBASP; tirar dúvidas sobre
auditorias do setor público; trocar ideias e boas práticas de auditoria; divulgar eventos e
materiais correlatos.
O acesso do grupo pode ser feito através do link http://bit.ly/NBASP-IRB .
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Ação 4.4

Publicação da Revista Técnica dos Tribunais de Contas

A Revista Técnica dos Tribunais de Contas (RTTC) é uma revista de caráter técnicocientífico, avaliada por pares por meio do Sistema double blind review, que publica
experiências e reflexões acerca de assuntos inerentes ao controle externo.
O exercício pleno da democracia pressupõe o debate informando políticas públicas
calcado em estudos científicos e em dados concretos da realidade e, sobre os Tribunais de
Contas aferidos por excelência da eficiência da Administração Pública, repousam os papéis
de desempenhar a vigilância das contas dos gestores e de traduzir para o cidadão as
tecnicidades da execução do orçamento, tarefas que lhes impõem um apuramento técnico
atualizado e multidisciplinar.
Nesse sentido 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, publicou o
Edital IRB n.02/2019, chamada de artigos para a 4ª Edição da Revista Técnica dos
Tribunais de Contas.
O Vice-Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão, conselheiro Edilberto Carlos
Pontes Lima, enfatizou na apresentação da Revista que essa publicação procurou abordar,
especialmente, experiências afetas ao controle externo, tais como: atuação dos tribunais
de contas; aplicação dos recursos públicos; auditoria do setor público; combate à
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corrupção; ética e compliance; governança pública; inovação; lei de responsabilidade fiscal;
orçamento público; políticas públicas; prestação de contas; e tecnologia de informação, a
partir de trabalhos técnicos e científicos de membros, servidores dos tribunais de contas e
pesquisadores da área de administração pública.
Dentre os trabalhos apresentados, observou-se, de forma recorrente, perspectivas
de utilização dos recursos de tecnologia da informação, com o uso do big data e sua relação
com as aquisições públicas, assim como aplicações de business intelligence e inteligência
artificial nos trabalhos dos tribunais de contas, representando novos desafios e
possibilidades.
Alguns assuntos corriqueiros nas cortes de contas foram apresentados no periódico,
por exemplo: o parecer prévio como instrumento de accountability das contas de governo
municipais; perspectivas presentes e futuras para a busca de efetividade das decisões
proferidas pelos tribunais de contas; controle de discricionariedade; controle externo das
renúncias de receitas nos governos estaduais; assim como instrumentos consensuais de
modulação dos efeitos da responsabilização de agentes públicos nos processos de
controle.
Estudos também abordaram perspectivas relacionadas à gestão de pessoas, como
a necessidade de critérios de competência e mérito na seleção de ocupantes de cargos em
comissão; a inserção, integração e retenção de talentos em órgãos públicos; além de
limitações impostas ao gasto com despesa de pessoal e o direito subjetivo de nomeação
em cargo público, com base na lei de responsabilidade fiscal.
As políticas públicas também foram tratadas nessa Revista, envolvendo: a atuação
dos órgãos de controle, a partir da utilização de indicadores, a exemplo do índice de
efetividade da gestão municipal (IEGM) e do índice de efetividade da gestão estadual
(IEGE); a judicialização da política pública de saúde no Brasil; e o papel dos tribunais de
contas na concretização da política nacional de resíduos sólidos.
Outros trabalhos com o uso de indicadores discutiram o tema gestão fiscal de
municípios e, especificamente, a matéria de governança pública, tal como a utilização de
dados fornecidos pelo Banco Mundial e sua relação com os objetivos de desenvolvimento
do milênio; tanto quanto pela correlação da governança pública com as vulnerabilidades
sociais.
Com esta nova edição da RTTC, renova-se o compromisso do IRB de promover a
construção e a difusão de conhecimentos para o aprimoramento do sistema de contas,
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sempre no intuito de responder à demanda da sociedade por um serviço público efetivo e
de qualidade.
A 4ª Edição da Revista Técnica dos Tribunais de Contas pode ser acessado em:
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/10/RTTCano4.pdf

Ação 4.5 Livro Coleção IRB Fórum
A Coleção IRB/Fórum tem por objetivo a aproximação da academia e dos grandes
escritores da área da gestão pública e do direito aos tribunais de contas, além de lançar
reflexões que levem os tribunais a um crescimento conjunto. O primeiro livro da coleção foi
“Conflitos federativos: esperanças e frustrações em busca de novos caminhos para a
solução”, do professor doutor Fernando Rezende. O segundo volume da Coleção foi
“Governança fiscal e sustentabilidade financeira: os reflexos do Pacto Orçamental Europeu
em Portugal como exemplos para o Brasil”, do professor doutor Marcus Abraham. Em 2019,
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para a Terceira Edição da Coleção foi lançado o edital para composição do livro “Tribunal
de Contas do Século XXI”.
Sob a coordenação da Vice-Presidência de Ensino, Pesquisa e Extensão, foram
recebidos artigos de conselheiros dos Tribunais de Contas do Brasil, sendo que a
publicação reuniu o pensamento do núcleo estratégico das Cortes de Contas, suas
vivências e expertises associadas ao desejo de difundir, debater e fomentar as
transformações que levem os Tribunais de Contas ao próximo século, mantendo sua
imprescindibilidade ao Sistema de controle. O livro foi lançado no I Congresso Internacional
dos Tribunais de Contas.
O Presidente do IRB, conselheiro Ivan Bonilha ressaltou que na coletânea
foram abordados temas relacionados às contas de governo, às contribuições para o
aprimoramento dos Tribunais de Contas e ao seu papel frente às exigências hodiernas. As
contas de governo são a missão constitucional mais relevante do sistema e que remete
diretamente aos pilares da democracia participativa. Trata-se de proporcionar à sociedade
os instrumentos de monitoramento das ações da Administração Pública, para além da
fiscalização das contas. Defendeu ainda a necessidade de avaliar a qualidade das políticas
públicas aplicadas pelos governantes, inclusive com o estabelecimento de uma relação
dialógica entre as instituições controladoras, transformando os Tribunais de Contas em
indutores do debate público sobre a execução orçamentária e, como consequência, em
palco privilegiado para o exercício da cidadania.
O futuro da democracia depende da construção de instituições públicas
robustas, capazes de dar respostas efetivas e de prover segurança na coordenação das
expectativas sem se perderem em desvios de rota e em exigências desconectadas da
realidade. Daí a necessidade constante de seu aprimoramento por meio de medidas que
proporcionem a celeridade dos processos, a melhoria da qualidade dos servidores públicos
e da comunicação com a sociedade e a promoção da inovação. Além de serem
apresentados alguns mecanismos interessantes como a utilização da estratégia de projetos
na execução das auditorias e aplicação da gestão de riscos no dia a dia dos órgãos de
controle, sugere-se a ampliação do seu foco de análise para objetos voltados à fiscalização
da receita.
Por fim, analisou-se o papel dos Tribunais de Contas e sua transformação
frente aos desafios do novo século. Sustentabilidade foi a palavra-chave. Foram realçadas
a análise de políticas públicas e a análise de riscos e de cenários para auxiliar a tomada de
decisão, com ênfase nos objetivos do desenvolvimento sustentável. O combate à
132

corrupção, sob enfoques preventivo e pedagógico, se apresenta como elemento de
destaque a ser incorporado pelas Cortes de Contas em seu trabalho de fiscalização,
constituindo política de Estado necessária ao aprimoramento da gestão pública.
Acesse o livro pelo link https://irbcontas.org.br/produto/tribunal-de-contas-do-seculoxxi/

META 2 - REALIZAR A CONTINUAÇÃO DOS CONGRESSOS INTERNACIONAIS
DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS
Realizado anualmente pelo IRB desde o ano de 2015, o IV Congresso Internacional
de Políticas Públicas, contou com a realização conjunta do Tribunal de Contas do Estado
do Ceará, tendo ocorrido em Fortaleza-Ceará entre os dias 17 e 19 de outubro de 2018, e
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obtido um recorde de 60 artigos submetidos, de público inscrito de mais de 2.000 pessoas,
de participação de palestrantes (49) e de eventos paralelos (8).
Contudo, em parceria institucional inédita, as entidades representativas do Sistema
de Controle Externo – ATRICON, IRB, ABRACOM, AUDICON, reuniram-se em Brasília, no
dia 16 de julho, para assinarem o Acordo de Cooperação para a realização do maior evento
de Controle Externo Brasileiro, conforme observa-se na ação a seguir
Ação 1: I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas
O I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, foi realizado em Foz do Iguaçu
(PR), no período de 11 a 14 de novembro, nas dependências do Hotel Bourbon Cataratas.
Trata-se da congregação do XXX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, promovido
pela ATRICON, com o V Congresso Internacional de Políticas Públicas do IRB.
O evento também foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, um
dos signatários do acordo, por meio de seu Presidente Nestor Baptista.
Neste evento foram capacitados simultaneamente servidores públicos das unidades
federadas e de diversos setores da sociedade civil. A diversidade do público é um dos
principais diferenciais desse evento, pois além de permitir um amplo debate sobre “Os
Tribunais de Contas Contemporâneos e as Políticas Públicas”, foi uma oportunidade única
de integração.
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.
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Além da assinatura do Acordo de Cooperação para a realização do evento, as
entidades representativas do Sistema de Controle Externo cumpriram agenda institucional
junto a Confederação Nacional das Indústrias – CNI e com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
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Na CNI foi assinado e entregue o ofício convite para apoio e participação no I
Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, além da possibilidade de que sejam
abertos espaços (palestras, por exemplo) para uma presença mais concreta dessa
instituição no evento.

Ação 1.1: Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del
Mercosur (ASUR) realiza reunião durante II SINED em Porto Alegre/RS
No dia 25 de julho, na sede do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCERS)
estiveram reunidos, sob a presidência do Conselheiro Marco Peixoto (diretor de Relações
Internacionais da ATRICON), representantes de várias entidades oficiais de Controle
Público do Mercosul.
No gabinete da presidência do TCERS estiveram reunidos, além do Conselheiro
Presidente Iradir Pietroski, o Conselheiro do TCEPR Ivan Lelis Bonilha (presidente do IRB),
o conselheiro Fábio Nogueira do TCEPB (presidente da ATRICON), o conselheiro
Sebastião Helvecio Ramos de Castro (TCE-MG), conselheiro Thiers Vianna Montebello do
TCMRJ (presidente da ABRACON), conselheiro Manoel Pires dos Santos (TCE-TO),
conselheiro Adircélio Moraes (TCE-SC), conselheiro Algir Lorenzon (TCE-RS), conselheiro
Wilson Rogério Wan-Dall (TCE-SC), conselheiro Fernando Catão (TCE-PB), conselheiro
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Estilac Xavier (TCE-RS), conselheiro Severiano Costandrade, presidente do TCETO
(representando o CNPTC), conselheiro Victor Faccioni (TCE-RS) e o conselheiro Pedro
Figueiredo (TCE-RS) que discutiram vários temas relacionados ao Controle Externo, dentre
os quais a participação da ASUR no I Congresso Internacional do Tribunais de Contas (I
CITC), realizado na cidade de Foz do Iguaçu, entre os dias 11 e 14 de novembro de 2019.
META 3 - REALIZAR OS ENCONTROS TÉCNICOS DOS COMITÊS E
COMISSÕES

Ação 1: Apoiar a organização dos Encontros Nacionais
Durante o ano de 2019, houve a realização do Encontro Nacional das Ouvidorias,
das Escolas de Contas, do setor de Jurisprudência, de Gestão de Pessoas, das Bibliotecas,
dos Assessores de Comunicação, da Rede INDICON.
Alguns eventos foram organizados pelo IRB, outros foram apoiados pelo IRB:

EVENTO

DATA

LOCAL

Curso de
Auditoria no
Setor Público

1113/03/2019

TCE/PR - Curitiba-PR

META
ESTRATÉGICA

Ensino, Pesquisa
e Extensão

CATEGORIA

POSIÇÃO DO
IRB

Comitê de
Normas de

Apoio

Auditoria

Reunião
Comitê de
Educação e
Projeto

21-

TCE/MG - Belo Horizonte Desenvolvimento e Comitê de

22/03/2019

- MG

Políticas públicas

Educação

Organização

OCDE
Encontro
Nacional:
Comitê de
Aperfeiçoame
nto

Comitê
24/05/2019

TCE-PR - Curitiba-PR

Ensino, Pesquisa

Aperfeiçoame

e Extensão

nto

Organização

Profissional

Profissional
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EVENTO

DATA

LOCAL

META
ESTRATÉGICA

CATEGORIA

POSIÇÃO DO
IRB

Reunião do
Comitê de
Governança e
Compliance

05/06/20
19

Brasília - DF

Ensino, Pesquisa
e Extensão

Comitê de
Governança e Organização
Compliance

do IRB
Painel de
Especialistas

17-

– Projeto

18/06/2019

Brasília - DF

Desenvolvimento e Comitê de
Políticas públicas

Educação

Apoio

Integrar
III Encontro
JURISTCs –

Comitê de

Jurisprudênci

27-

a nos

28/06/2019

TCE/GO - Goiânia - GO

Auditoria

Tribunais de

Jurisprudênci
a, Súmula e

Apoio

Processo

Contas
Painel de
Especialistas
– Projeto

22-

Integrar –

24/07/2019

Porto Alegre - RS

Desenvolvimento e Comitê de
Políticas públicas

Educação

Organização

Missão
OCDE
II Simpósio
Nacional de
Educação

2526/07/2019

Porto Alegre - RS

III Simpósio
Nacional de
Ouvidorias

2223/08/2019

TCE/AM - Manaus - AM

Desenvolvimento e Comitê de
Políticas públicas

Educação

Ensino, Pesquisa

Comitê de

e Extensão

Ouvidorias

Organização

Apoio

X Encontro
Comitê

Nacional dos
Técnicos de

26-

Educação

28/08/2019

Profissional

TCM/SP - São Paulo - SP

Ensino, Pesquisa

Aperfeiçoame

e Extensão

nto

Apoio

Profissional

das Escolas
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EVENTO

DATA

LOCAL

META
ESTRATÉGICA

CATEGORIA

POSIÇÃO DO
IRB

de Contas –
X Educontas
III Fórum TCE 10/09/20

TCE-SC - Florianópolis -

Desenvolvimento e Comitê de

Educação

19

SC

Políticas públicas

Educação

TCE/MT - Cuiabá - MT

Ensino, Pesquisa

Comitê de

03-04/10/2019

e Extensão

Ouvidorias

Encontro
Nacional das
Corregedoria
s&
Ouvidorias

Apoio

dos Tribunais
de Contas do
Brasil

Ação 1.1: Encontro da Rede INDICON no TCE-SP

O Instituto Rui Barbosa (IRB) participou nos dias 23 e 24 de maio da reunião técnica
com os integrantes da Rede Nacional de Indicadores (Indicon). O evento, sediado pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), tem como um dos objetivos centrais
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discutir o aprimoramento dos Índices de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) nas Cortes
de Contas do Brasil.
Lançado em 2014 pelo Tribunal de Contas paulista, o indicador é uma ferramenta
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.
A abertura do encontro, organizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) com apoio
logístico da Corte Paulista, contou com a presença do Presidente do TCE-SP, Conselheiro
Antonio Roque Citadini, que deu as boas-vindas aos integrantes da Rede e desejou
sucesso nos trabalhos, que aconteceram no auditório da Escola Paulista de Contas
Públicas (EPCP). “É de suma importância para a sociedade que as atividades de controle
externo dos Tribunais de Contas sejam aprimoradas, como de fato tem ocorrido. A adoção
destes indicadores é um avanço para as administrações e para toda sociedade”, pontuou
Roque Citadini.
Sob a coordenação do conselheiro Sidney Estanislau Beraldo (TCE-SP), que
também é vice-presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas do IRB, o encontro
contou com a presença do vice-presidente de Relações Institucionais do IRB, conselheiro
Sebastião Helvecio (TCE-MG); do Conselheiro-Presidente Antonio Cristóvão Correia de
Messias (TCE-AC); do Conselheiro-Corregedor, Inaldo da Paixão Santos (TCE-BA) e do
Conselheiro Vancênor Brás (TCM-GO).
A Rede Nacional de Indicadores (Indicon), criada em 2016 e integrada por membros
das Cortes de Contas brasileiras, foi concebida com a meta de implantar o Índice de
Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) em toda a Federação.
Durante o encontro, técnicos e integrantes da Rede Indicon compartilham
experiências e trocam informações sobre a operacionalização dos indicadores em seus
respectivos Estados e destacam a evolução, mudanças estruturais, metodologia de
implantação e resultados obtidos. Também são discutidos conceitos básicos de auditoria,
normatizações, e aprimoramentos das ações de fiscalização junto aos
Ação 1.2: Encontro do Comitê de Governança do IRB em Brasília
O Instituto Rui Barbosa realizou no dia 25 de fevereiro, em Brasilia, a 1ª Reunião do
Comitê Técnico de Governança. O Comitê é presidido pelo conselheiro Érico Desterro, do
TCE-AM e Vice-Presidente de Desenvolvimento Institucional do IRB.
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O encontro teve a presença de nove servidores dos TCs de todas as regiões do
Brasil. Na pauta, além da apresentação do Comitê e de seus objetivos, foram apresentadas
as experiências do TCE-CE e TCE-ES sobre a implantação dos mecanismos de
Governança nos seus respectivos Tribunais. O diretor do TCE-ES, Fabiano Vale Barros, e
o diretor de Governança, Leanderson Cordeiro, apresentaram as experiências da Corte
capixaba na implementação de mecanismos de governança.
O próximo passo do Comitê Técnico do Governança é a elaboração de um
diagnóstico da situação do planejamento e governança dos Tribunais de Contas. Com base
num questionário preliminar feito pelo TCE-RJ e demais Tribunais, este será discutido e
então encaminhado aos Tribunais. A expectativa é de que até maio o Comitê Técnico de
Governança tenha os primeiros resultados.

Ação 1.3: IRB promove reunião das redes das Escolas de Contas
Representantes do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Tribunal de Contas da União
(TCU), de Tribunais de Contas Estaduais (TCEs) e de Tribunais de Contas Municipais
(TCMs) participaram no dia 24 de maio, no auditório do TCE-PR em Curitiba, da reunião do
Comitê de Aperfeiçoamento Profissional do IRB. Eles discutem temas relativos à
capacitação de gestores, servidores e cidadãos, além de desenvolver parcerias entre as
escolas de gestão das entidades.
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Na abertura do evento, o presidente do IRB, conselheiro Ivan Lelis Bonilha,
agradeceu o respaldo do presidente do TCE-PR e membro do Conselho Fiscal do IRB,
conselheiro Nestor Baptista, ao desenvolvimento das atividades da entidade nas
instalações da corte paranaense.
Bonilha ressaltou, também, o ótimo trabalho desenvolvido pela equipe do IRB em
Curitiba; e parabenizou a conselheira Doris de Miranda Coutinho, do Tribunal de Contas do
Tocantins (TCE-TO), presidente do comitê, por sua dedicação e capacidade de realização.

No início dos trabalhos, Doris Coutinho desejou boas-vindas a todos os presentes e
afirmou que seria um dia proveitoso para o exercício do compartilhamento de experiências
e opiniões. Também estiveram presentes no evento o conselheiro Ivens Linhares,
corregedor-geral do TCE-PR; Rodrigo Coelho, conselheiro do Tribunal de Contas do
Espírito Santo (TCE-ES); o auditor Sérgio Valadares do TCE-PR; e a diretora-geral do TCEPR, Luciane Maria Gonçalves Franco.
No período da manhã, Crislayne Cavalcante e Luciano Caldas, servidores do TCEPR que fazem parte da equipe do IRB, apresentaram ações do Instituto, os portais das
escolas e dos cursos no site do IRB e o acordo com a Escola Virtual de Governo, principal
plataforma de ensino a distância da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).
Ainda na primeira etapa dos trabalhos, Thalyta Alves, da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM); o diretor da Escola de Gestão Pública (EGP) do TCE-PR, Hélio Amaral;
o gerente de capacitação da EGP do TCE-PR, Ricardo Olivastro; e Rene Sampar, da
Escola de Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apresentaram soluções em
capacitação e projetos para o desenvolvimento de parcerias com as escolas de gestão do
país.
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No período da tarde, foram abordados os temas referentes ao Banco de Talentos
dos Tribunais de Contas, à Trilha de Formação de Auditores do Controle Externo, à PósGraduação do Instituto Serzedello Corrêa em parceria com o TCU; e à Proposta de
Programação da Educação Profissional das Escolas de Contas (Educontas).
Os palestrantes foram Crislayne Cavalcante, diretora geral do IRB; Ismar Viana, do
Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE); Flávia Lacerda, do TCU; Gilson Garcia, do
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP); e a conselheira Doris Coutinho
do TCE-TO.META 4 - CRIAR AÇÕES PARA AMPLIAR O APOIO ÀS ESC CONTAS DOS
TC
Ação 1: Criar um Banco de Talentos de Professores da área de controle
externo
Após designações concluídas no balanço de 2018, o resumo do banco de talentos
inicial foi feito numa planilha compartilhada. Em 2019 foi apresentado uma proposta para
uma plataforma privada no portal do Instituto Rui Barbosa. Assim, as equipes de cada
Escola de Contas podem acessar esta plataforma, visualizando as informações levantadas
dos docentes.

Ação 2: Criar o Portal de Cursos oferecidos pelas Escolas de Contas
Outra ação importante do Instituto foi a implantação no site de um mapa de
localização de todas as Escolas de Contas do Brasil, com informações de contato,
endereço, endereço eletrônico, diretor e demais informações importantes das escolas.
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9.5

PERSPECTIVA DE AUDITORIA

Objetivo

PADRONIZAR E DISSEMINAR AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO

Geral:

Objetivos
Específicos:


Dar continuidade à Edição das NBASP

Assessorar tecnicamente os TCs na adoção das NBASP

Supervisionar auditorias coordenadas

Apoiar a uniformização processual e jurisprudencial a nível nacional

META 1 - MANTER ATUALIZADA AS NORMATIVAS NACIONAIS COM OS
PADRÕES INTERNACIONAIS
Durante a realização do I Fórum Nacional de Auditoria, em 5 de novembro de 2018,
foi criado o Comitê Técnico de Normas de Auditoria do Setor Público que terá a atribuição
de editar o nível 3 das NBASPs e manter atualizada as normas editadas anteriormente
conforme as atualizações das ISSAIs publicadas pela INTOSAI.
Ação 1: Editar NBASP – Nível 3
Dando continuidade aos trabalhos do Comitê de Normas de Auditoria do IRB, houve
a publicação do nível 3 das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASP3,
que trata das Normas para Auditoria Operacional (NBASP 3000) e das Normas para
Auditoria de Conformidade (NBASP 4000), cuja aprovação observou o rito estabelecido na
Portaria IRB no 16/2019, com a realização de uma consulta pública entre os dias 13 e 28
de agosto de 2019.
Consolida-se, dessa forma, o arcabouço básico de normas, alinhadas às normas
internacionais de auditoria emitidas pela Organização Internacional da Entidades
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Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) que, com as adaptações necessárias para convergir
com o marco normativo brasileiro, representam a aderência dos trabalhos de auditoria dos
tribunais de contas brasileiros aos padrões internacionais.
Ação 1.1: Segunda Reunião Do Comitê De Auditoria
Foi realizada no dia 11 de março de 2019 a 2ª Reunião do Comitê de Normas de
Auditoria do IRB. Estiveram presentes técnicos de quatro Tribunais de Contas do país. Na
pauta, foram apresentados e discutidos os seguintes temas:
As normas de auditoria que estarão presentes no futuro nível 3 das Normas
Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), em especial as de auditoria financeira;

As semelhanças e diferenças entre as Normas Internacionais das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI – as normas internacionais de auditoria) e as normas
brasileiras anteriores à edição das NBASP – as Normas de Auditoria Governamental (NAG)
e as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT);
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META 2 - AMPLIAR O FOMENTO À PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA
SOBRE NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO
Esta meta se relaciona com a meta 2 da Perspectiva de Ensino, Pesquisa e
Extensão. Por isto, a ação prevista de promoção da produção de trabalhos técnicos sobre
‘boas práticas em controle de políticas públicas’ está bem descrita nos itens 1.3
(Perspectiva de Ensino, pesquisa e Extensão), meta 2 (capacitação em auditoria), ações
para Produzir conhecimento sobre auditoria com a publicação de livros e artigos técnicos
descritas nos tópicos 4.1 a 4.4, quais sejam: anais do IV Congresso Internacional, criação
do blog do Fórum Nacional de Auditoria, criação do grupo de WhatsApp NBASP-IRB e
tratativas para reativação da Revista Técnica dos Tribunais de Contas.
Ação 1: Promover produção de trabalhos técnicos
Ação 1.1: IRB capacita servidores do TCE-PR sobre Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público – NBASP
O Instituto Rui Barbosa (IRB) realizou, juntamente com o Tribunal de Contas do
Paraná (TCE-PR), nos dias 12 e 13 de março, curso sobre as Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público (NBASP) para servidores desta corte. A capacitação, que
envolveu aproximadamente 130 pessoas, foi promovida no auditório e contou com o apoio
da Escola de Gestão Pública do TCE-PR e do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
(TCE-AM).
O curso foi aberto pelos conselheiros do TCE-PR Nestor Baptista, presidente da
corte e Ivan Bonilha, presidente do IRB. A palestra de abertura foi ministrada pelo
conselheiro do TCE-AM Érico Xavier Desterro e Silva. O presidente do TCE paranaense
destacou que “Bonilha faz um trabalho extraordinário à frente do IRB e Desterro é um dos
melhores conselheiros do país, reconhecido internacionalmente”.
O curso foi ministrado por quatro analistas de controle do TCE-PR – Crislayne
Cavalcante de Moraes, Denise Gomel, Marcio José Assumpção e Nelson Granato Neto –
e pelos servidores do TCE da Bahia, José Raimundo Basto de Aguiar e do TC do Distrito
Federal Luiz Genédio Mendes Jorge.
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Entre as normas abordadas, destacaram-se aquelas relativas à independência,
valores e benefícios dos TCs, controle de qualidade das auditorias, princípios fundamentais
de auditoria do setor público e noções básicas sobre auditoria financeira, operacional e de
conformidade.
Publicadas pela primeira vez em 2015, pelo IRB, as NBASP são fruto de anos de
trabalho da instituição. Diretamente relacionadas às ISSAIs, que são as normas de auditoria
elaboradas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras superiores
(INTOSAI), elas têm como objetivo dar suporte ao trabalho do auditor que atua no setor
público, conferindo qualidade, credibilidade, transparência, imparcialidade e segurança aos
relatórios produzidos por esse profissional.
META 3 – LEVANTAR PLANOS DE FISCALIZAÇÃO ADOTADOS PELOS
TRIBUNAIS DE CONTAS E MONITORAMENTO DAS ODS
Para o cumprimento desta meta foram previstas Ações para o levantamento dos
procedimentos de fiscalização à luz das NBASPs nas áreas: Políticas públicas
descentralizadas, contas do governador, obras públicas, ouvidorias e controle social, atos
de pessoal e jurisprudência.
Esta ação relaciona-se com a criação da Plataforma online de auditoria passo-apasso, já que os procedimentos de fiscalização levantados serão publicados na respectiva
plataforma.

148

Por isto, a realização desta meta depende das atualizações do site do IRB, descrito
no item 1.2- Perspectiva do Desenvolvimento Institucional, meta 4 – Aprimorar o sítio
eletrônico do IRB com novas tecnologias e ferramentas de interação e gestão, ação 1.3Implementar as atualizações necessárias dos sítios eletrônicos do IRB.
E, também dependerá do andamento de implementação da plataforma de estudos
online sobre “auditoria passo-a-passo”, descrita no item 1.3- Perspectiva de Ensino,
Pesquisa e Extensão, meta 1- realizar capacitação sobre auditoria, ação 1.3- criação da
plataforma.
META 4 – IMPLEMENTAR O PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ TÉCNICO DE
JURISPRUDÊNCIA, SÚMULA E PROCESSO
Para incentivar a uniformização de jurisprudência dos Tribunais de Contas, foi
previsto, como ação, o aprimoramento dos Portais de Jurisprudências e promoção de sua
utilização.
A realização desta ação está sendo desenvolvida pelo Comitê de Jurisprudência,
Súmula e Processo, que definiu como meta, dentre outras, a consolidação da cultura do
desenvolvimento e produção de boletins/informativos de jurisprudência e elaboração de
ementas técnicas com o intuito de fortalecer o serviço de jurisprudência dos Tribunais de
Contas e o desenvolvimento do site de jurisprudência nacional.
E, para 2019, o Comitê realizará as seguintes ações: 1) Analisar a configuração do
site atual (http://juristcs.com.br/ ) e verificar as propostas de melhoria e design do site, bem
como desenvolvimento de aplicativo. 2) Fazer o levantamento das atividades necessárias
para a disponibilização e atualização. 3) Concentrar em ambiente virtual os
questionamentos e trocas de experiência relacionadas à jurisprudência e à processualística
nos TCs, possibilitando a criação de acervo para consultas futuras, à medida da
necessidade de cada Tribunal. 4) Indicação de um servidor de cada tribunal para ser
responsável pela revisão dos conteúdos do seu tribunal. 5) Entrar em contato com os
Tribunais para verificar a questão do webservice para divulgar no portal. 6) Verificar a
intenção do IRB em inserir no site institucional o link de acesso ao site de jurisprudência. 7)
Firmar termo de cooperação técnica com os Tribunais.
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META 5 - REALIZAR A JORNADA DE ENUNCIADOS IRB
Durante a organização do IV Congresso Internacional de Controle e Políticas
Públicas, por provocação da Vice-Presidência de Ensino, Pesquisa e Extensão houve a
tentativa de realização, como evento paralelo ao Congresso, da Primeira Edição da Jornada
de Enunciados IRB.
A divergência de posicionamento sobre temas relevantes entre as várias Cortes de
Contas Brasileira tem impacto direto na segurança jurídica, na atuação dos gestores
públicos e, consequentemente, na efetividade das políticas públicas por eles executadas.
Com a autonomia dos Tribunais de Contas somada à competência para cada Corte
interpretar e aplicar as leis atinentes à gestão pública, faz com que seja necessária a
realização de eventos para debater e harmonizar entendimento jurisprudenciais destes
Tribunais.
Assim, durante a Assembleia Geral do IRB realizada no IV Congresso Internacional
de Controle e Políticas Públicas, foi convidado o assessor legislativo da Câmara de
Deputados, Diego Prandino, para apresentar o projeto de Resolução do Senado de nº.
3/2017 que trata justamente da Jornada Nacional de Controle Externo.

Diego Prandino apresentando o projeto de Resolução à Assembleia Geral do IRB

O Projeto de Resolução não foi apreciado pelo Congresso em 2018. Avançando
nesta importante implementação a ser realizada, a Assembleia Geral do IRB, realizada em
18/10/2018, aprovou a inclusão das Jornadas de Enunciados IRB como meta estratégica
para o período 2018-2022.
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Sugere-se, como ações para implementação da meta:
a) A criação do regulamento das Jornadas de Enunciados IRB;
b) A realização das Jornadas em periodicidade anual;
c) A Publicação e manutenção dos enunciados IRB.
O Comitê de Jurisprudência, Súmula e Processo, presidido pelo Conselheiro Manoel
Pires (TCETO), incluiu tal ação no seu plano de ação para verificar a possibilidade de
participação ou proposição nas Jornadas de Enunciados.

9.6

PERSPECTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo
Geral:

Objetivos
Específicos:

MENSURAR O DESEMPENHO DA GESTÃO PÚBLICA

Fortalecer a Rede INDICON

Prestar assessoria técnica aos projetos de avaliação de políticas públicas

Incentivar a implementação de programa de integridade e compliance no
âmbito dos TCs

Em relação à perspectiva de Políticas Públicas, o objetivo principal definido pela
Diretoria foi “Mensurar o Desempenho da Gestão Pública”, buscando “Fortalecer a Rede
INDICON”, “Prestar assessoria técnica aos projetos de avaliação de políticas públicas”,
“Incentivar a implementação de programa de integridade e compliance no âmbito dos TCs”.
Para isto, as metas definidas para a perspectiva de políticas públicas foram: 1)
Revisar periodicamente a metodologia do IEGM; 2) Revisar periodicamente a metodologia
do IEGE; 3) Desenvolver ações para implementação do Projeto de Controle e Políticas
Públicas descentralizadas; 4) Implementar o Plano de Trabalho do Comitê Técnico da
Educação; 5) Desenvolver ações para implementações de Programa de Integridade e
Compliance; cujas ações serão a seguir relatadas:
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META 1 e 2 - REVISAR PERIODICAMENTE A METODOLOGIA DO IEGM e IEGE

Realizado desde o ano de 2015 pelo IRB, o IEGM é um índice nacional para aferição
do desempenho da gestão municipal nas áreas temáticas de educação, saúde,
planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção das cidades e governança da
tecnologia da informação.
Nesta edição do índice houve a participação de 3.831 municípios (94% do total, não
incluídos os estados de São Paulo e Minas Gerais, que participaram do indicador, mas não
consolidação nacional dos dados por terem sistemas próprios).
Ação 1: Desenvolver e apresentar a metodologia revisada
O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) é um indicador de processo
que mensura o grau de aderência da gestão municipal a determinados processos e
controles em sete áreas: educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente,
defesa civil e governança em tecnologia da informação. O grau de aderência é mensurado
a partir da pontuação atribuídas às questões pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, e os processos e controles são inquiridos a partir de questionários respondidos pelos
municípios.
Ação 1.1: IRB debate iniciativas de políticas públicas com TCE-SP
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No dia 28 de fevereiro, o vice-presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas
do IRB, conselheiro Sidney Beraldo (TCE-SP), reuniu-se com o presidente do IRB,
conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Beraldo informou que em 2019 vai estabelecer as diretrizes
e trabalhar em conjunto com a Rede Nacional de Indicadores Públicos (Rede Indicon).
O objetivo é continuar o processo de aprimoramento dos indicadores do IRB (o IEGM
e o IEGE), com o reforço de suas vocações como indicadores de avaliação de processos e
controles e sua contextualização com indicadores de resultado das políticas públicas
municipais e estaduais. Com esse painel de indicadores, o IRB terá um quadro completo
da situação das políticas públicas, que fornecerá informações importantes para a atividade
de fiscalização dos Tribunais de Contas, para os gestores públicos e a sociedade em geral.
Ação 1.2: IRB debate iniciativas de políticas públicas com TCE-SP

O Tribunal de Contas de Contas de São Paulo, nos dias 12 e 13 de setembro,
recebeu os servidores do Comitê Executivo da Rede Nacional de Indicadores Públicos
(Rede Indicon), sob a presidência do Conselheiro Sidney Beraldo. O aperfeiçoamento do
IEG-M e do IEG-E e a apresentação da proposta do questionário mínimo nacional estiveram
em pauta.
Durante os dois dias de trabalho, técnicos de 11 Tribunais de Contas discutiram a
metodologia de construção dos indicadores e debateram os rumos dos trabalhos da Rede.
Ficou definido que os Tribunais de Contas terão um mês para apresentar contribuições para
os questionários que serão aplicados a partir do ano que vem.
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META

3

–

PROJETO

INTEGRAR

DE

CONTROLE

DE

POLÍTICAS

DESCENTRALIZADAS (APOIO OCDE)
O IRB participou das primeiras reuniões do Acordo OCDE-TCU para o
aprimoramento da fiscalização de políticas públicas descentralizadas entre março e maio
de 2018, quando estava na sua fase inicial de planejamento. A partir da definição da
educação como o objeto de fiscalização a ser estudado no âmbito do projeto, por parte do
TCU, em setembro de 2018, o IRB novamente foi chamado para participar das atividades
e discussões.
Dado a definição do objeto, para assinatura do Termo de Cooperação do referido
acordo, ficou estabelecido que a ligação do Projeto Governança Multinível em Políticas
Públicas Descentralizadas OCDE-TCU e os Tribunais de Contas estaduais e municipais via
IRB seria realizada pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto, que foi instalado em
julho de 2018.
Com tais definições, o Termo de Cooperação foi assinado na cerimônia de abertura
do IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, em Fortaleza, no dia
17/10/2018. Neste primeiro momento, por ser um projeto piloto, apenas os Tribunais de
Contas representados no referido comitê foram convidados para aderir ao acordo.
Em 20/11/2018, a OCDE apresentou o “Referencial Analítico” para os Tribunais de
Contas que aderiram ao Termo de Cooperação, documento no qual a OCDE traçou um
diagnóstico da governança multinível da educação no Brasil.
Tal documento está em fase de discussão, por parte dos Tribunais de Contas de
aderiram ao acordo, e será o documento orientador das ações do projeto nos próximos dois
anos.
Para 2019, planeja-se a finalização da fase I do acordo, publicação do Referencial
analítico, e iniciação da fase II – construção dos modelos de maturidade e de integração de
indicadores.
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Ação 1: Auxiliar na organização dos eventos regionais

Ação 1.1: Projeto Integrar realiza Encontro com especialistas

Com apoio do Instituto Rui Barbosa, o Projeto Integrar, desenvolvido com a
cooperação técnica da OCDE e em parceria com nove Tribunais de Contas brasileiros,
realizou, nos 17 e 18 de junho, Encontro com Especialistas nos principais temas
relacionados ao Projeto: políticas educacionais; governança multinível; avaliação de riscos;
e uso de indicadores.
Buscando consolidar e aprofundar o conhecimento adquirido por meio de leituras
dirigidas, o Encontro fez parte da iniciativa dedicada a equalizar o domínio dos
conhecimentos de todos os técnicos envolvidos no Projeto, a fim de permitir discussões
qualificadas e robustas sobre o desenvolvimento dos produtos previstos.
A Sala de Conferências Ministro Bento José Bugarin recebeu os professores Roberto
Jamil Cury, da UFMG; Aline Hellmann, do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo
Cegov/UFRGS; Paulo Jannuzzi, do IBGE; José Marcelino, da USP; e Gabriela Lotta, da
FGV, além dos servidores da casa Leonardo Albernaz, Secretário da Semag, e Horácio
Saboia e Vinícius Zacarias, ambos da equipe da Seplan.
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Para tratar especificamente do Projeto e dos avanços no desenvolvimento dos
produtos, participaram, por videoconferência, representantes das equipes de Governança
e de Educação da OCDE.
Com o apoio das Secretarias do TCU nos estados integrantes do Projeto, a reunião
foi transmitida também por videoconferência, reduzindo custos de deslocamento e
permitindo a participação de maior quantidade de representantes em cada estado.
Participaram, presencialmente ou a distância, servidores das seguintes instituições: IRB,
TCE-AC, TCE-BA, TCE-CE, TCE-MG, TCE-PB, TCE-PR, TCE-RO, TCE-RS e TCM-BA.
Ação 1.2: Projeto Integrar traz resultados da recente reunião sobre
governança multinível
No dia 14 de maio, o Instituto Rui Barbosa (IRB) participou de mais uma reunião do
Projeto Integrar (antes denominada governança multinível). O projeto, com duração de três
anos, tem como objetivo fortalecer a governança em todos os níveis de governo de forma
a proporcionar melhores resultados para as políticas públicas. A iniciativa é liderada pela
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Tribunal de
Contas da União (TCU) e Tribunais de Contas Estaduais selecionados.
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Ação 2: Acompanhar o desenvolvimento das Auditorias

Ação 2.1: Nova versão do Projeto OCDE privilegia o fortalecimento do
controle externo via metodologia de identificação de áreas de risco nas políticas
públicas

Desde o início dos anos 2000, com o Programa de Modernização do Controle
Externo (PROMOEX), os Tribunais avançam na integração. Desde esse momento,
desenvolveram-se diversas iniciativas, tais como capacitação dos servidores, implantação
de normas internacionais de auditoria do setor público (que inclui as publicações das
NBASPs, criação de indicadores de gestão (que inclui o IEGM e IEGE, saiba mais aqui) e
auditorias coordenadas.
Neste período foram realizadas 18 auditorias coordenadas entre os Tribunais de
Contas, as quais contribuíram para o melhoramento dos procedimentos internos dos TCs,
dos papeis de trabalho, da capacitação das pessoas, dentre outros fatores positivos.
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Mas, as auditorias coordenadas, apesar do êxito na sua execução, não tinham
continuidade, monitoramento pelos Tribunais participantes. Com este problema e o desafio
de ampliar a integração entre os TCs, o projeto OCDE vem buscando criar uma metodologia
para melhorar este problema, bem como para se criar uma metodologia para levantar as
áreas de maior risco para embasar planejamentos integrados de fiscalização entre os
Tribunais Brasileiros.
Assim, o projeto também foi evoluindo para tentar integrar todo o Controle externo
para favorecer o controle das políticas públicas descentralizadas. No início do Projeto,
passou-se por muitas indefinições: governança de políticas descentralizadas em geral: qual
abordagem seguir? Quais os TCs participarão? Foco na gestão ou no controle?
Concluiu-se que o melhor caminho para o projeto seria focar em Educação,
congregando os Tribunais que fazem parte do Comitê Técnico da Educação do IRB e com
foco no Fortalecimento do Controle. Assim, em 2018, o Projeto evoluiu, conforme descrito
abaixo:
Outubro: assinatura do Acordo de Cooperação
Novembro: Envolvimento dos TCs participantes, com discussão técnica e definição
dos pontos focais
Dezembro: Referencial Analítico
No Referencial, desenvolveu-se uma estratégia de controle das políticas públicas
descentralizadas:
Desenvolvimento de ações de controle com base em risco e;
Os de indicadores de governança e de desempenho das políticas públicas
Com isto, o objetivo final do Projeto OCDE-TCs será o fortalecimento da atuação
coordenada do sistema de controle externo brasileiro e contribuição para o aprimoramento
dos serviços prestados ao cidadão. Desta forma, o Sistema de Controle Externo deverá
buscar um planejamento integrado, fomentar uma rede colaborativa e criação de
metodologias e abordagens comuns baseada em áreas de risco.
As fases do Projeto são:
Fase 1 – realizada em 2018- engajamento dos stakeholders e apresentação do
Referencial Analítico
Fase 2 – a ser realizada em 2019 – desenvolvimento dos modelos de indicadores de
maturidade e de desempenho de políticas pública (área de educação inicialmente)
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Fase 3 – a ser realizada em 2020 – Testes -piloto, relatórios finais e guia referencial
Na segunda fase, a OCDE pretende fazer levantamentos, através de questionários
dirigidos aos TCs para conhecer as ações de cada Tribunal e as expectativas de cada
Tribunal dos pontos, questões ou critérios das políticas públicas que devem ser
controlados.
Para a fase 3, a OCDE alterou o referencial analítico para excluir a auditoria piloto
para ampliar as ações de coordenação. Assim, pretende-se, na fase 3, a realização de
testes-piloto das ações que serão desenvolvidas na fase 2.
O relatório final previsto na fase 3 será o produto final que a OCDE irá entregar, a
análise de viabilidade da aplicação dos modelos desenvolvidos, a consolidação de tudo que
aconteceu ao longo do projeto e as recomendações da Entidade para a coordenação do
sistema de controle externo.
No final de janeiro, a OCDE apresentou uma nova versão do Referencial Analítico
do Projeto, fazendo algumas considerações:
Que o documento não é exaustivo, mas apenas orientador do trabalho.
Que os modelos sugeridos no referencial analítico são entendidos como um conjunto
de indicadores de governança e de desempenho de política pública.
Que o Piloto será o estudo de viabilidade para o uso dos indicadores para
fundamentar a seleção das ações de controle.
Agora, os Tribunais devem analisar o Referencial Analítico, buscando seu
aprimoramento. O prazo para a análise desta nova versão será o dia 25/02/19.
E, nos dias 21 e 22 de março foi realizada uma reunião presencial do Projeto OCDE
juntamente com a Reunião do Comitê de Educação, momento no qual serão separados os
membros nos seguintes subgrupos de trabalhos e elaborados o plano de trabalho e
cronograma da Fase 2 do Projeto:
Referencial Analítico – consolidação de sugestões;
Plano de trabalho – elaboração de versão para discussão;
Capacitações – levantamento dos temas e conteúdo.
Ação 2.2: Projeto OCDE: Tribunais de Contas debatem plano de ação para
auditorias na educação
Os dez Tribunais de Contas que fazem parte do projeto-piloto de auditorias conjuntas
na área da educação estiveram reunidos para dar andamento a definição do plano de
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fiscalização na área. A iniciativa resulta de um acordo de cooperação entre o Tribunal de
Contas da União (TCU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), em parceria com o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTEIRB) e a Atricon.
O encontro foi aberto pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, conselheiro Mauri Torres. Na sequência, o presidente do CTE-IRB e conselheiro do
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Cezar Miola, destacou que “a iniciativa
objetiva reunir o conhecimento técnico dos órgãos de controle para atuar de forma conjunta
e assim potencializar os resultados”.
Para a secretária da Secretaria de Controle Externo da Educação do TCU, Vanessa
Lopes de Lima, o controle precisa ter uma integração para ser efetivo, sobretudo nas
políticas descentralizadas. É necessário conduzir as ações de forma compartilhada na
busca de soluções para os diversos problemas educacionais do país. Essa parceria com
os Tribunais de Contas e com o CTE-IRB possibilitará o aproveitamento da expertise dos
diferentes órgãos de controle em torno do tema da educação”, disse.
A coordenadora do projeto no TCU, Renata Carvalho, detalhou as ações já
desenvolvidas pelo grupo, as alterações implementadas no referencial analítico e as
estratégias que deverão ser adotadas pelo plano de trabalho. O encontro ainda promoveu
oficinas de discussões e alinhamentos entre os participantes.
Integram o projeto-piloto coordenado pelo TCU, os TCs dos Estados do Acre, Bahia
(TCE e TCM), Ceará, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rondônia. Além
dos representantes dos dez TCs integrantes do projeto, também participaram do encontro,
os conselheiros, Cláudio Terrão (TCE-MG), Ivens Linhares (TCE-PR), José Euler Melo
(TCE-RO) e Patrícia Saboya (TCE-CE).
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O projeto pretende melhorar a atuação do sistema de controle externo brasileiro por
meio de uma estratégia sistematizada e coordenada, tendo por objetivo contribuir para o
aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão na área da educação. O CTE-IRB atua
como articulador e colaborador dos Tribunais de Contas subnacionais junto ao TCU no
desenvolvimento do projeto. Em breve, será disponibilizada uma plataforma de
comunicação. As ações de fiscalização devem iniciar em 2020.
META 4 - IMPLEMENTAR O PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ TÉCNICO DE
EDUCAÇÃO

Para o cumprimento desta meta 4, o IRB publicou a Portaria nº. 5/2018, que criou o
Comitê Técnico da Educação do IRB, cujo um dos principais objetivos é promover o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades de controle na área de educação.
O Comitê, Presidido pelo Conselheiro Cezar Miola (TCERS) possui uma série de
ações nacionais na área de fiscalização da educação, entre as quais se destacam: a
plataforma TC-Educa, que tem por objetivo o monitoramento do cumprimento das metas
do Plano Nacional de Educação pelos Estados e Municípios; o Acordo FNDE-IRB-Tribunais
de Contas, que busca a padronização das informações financeiras referentes à educação,
evitando o registro de informações discrepantes nos sistemas do Ministério da Educação e
nos dos Tribunais de Contas; entre outras.
Inclusive, para o início de 2019, o Comitê já iniciou as tratativas para a aditivação
deste Acordo.
Além disso, há a atuação do Comitê junto a órgãos do governo federal, como o IBGE
e o INEP, para viabilização de produção de estatísticas necessárias para o
aperfeiçoamento do processo de monitoramento de indicadores educacionais.
Entre os eventos promovidos pelo Comitê da Educação, há o Simpósio Nacional de
Educação (SINED) que reúne especialistas e técnicos do controle externo da educação de
todo o Brasil para debater os problemas da fiscalização deste objeto. A primeira edição do
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SINED aconteceu em Belo Horizonte, nos dias 26 e 27 de abril de 2018. A segunda edição
acontecerá em Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de julho de 2019.
O Comitê foi representado por seu Presidente na Conferência Nacional de Educação
(CONAE), pelo analista de controle Leo Arno Richter (TCERS) no XXVIII Encontro Nacional
da UNCME, pelos seus membros na Reunião Técnica com o Professor Thiago Alves da
UFPR e na Reunião Técnica no Ministério da Educação cujo tema foi “Estudo sobre forma
de disponibilização de dados e indicadores municipais para o monitoramento e avaliação
dos Planos Municipais de Educação – 2015/2025”.
Em 2019, o Comitê de Educação terá um papel importante na ligação entre o TCU e
os Tribunais de Contas partícipes do Termo de Cooperação OCDE-TCU-IRB sobre
Governança Multinível em Políticas Públicas Descentralizadas, cujo objeto é a fiscalização
da educação, como foi exposto na seção anterior.
Destaque-se que, em 2018, o Comitê Técnico da Educação (CTE), juntamente com
representantes do TCU, visitaram os nove Tribunais de Contas (TCs) que participam do
projeto-piloto para conhecer as ações de fiscalização em educação e tirar dúvidas sobre o
Acordo de cooperação.
Ação 1: Publicar os documentos produzidos pelo Comitê
Ação 1.1: Comitê Técnico da Educação do IRB lança guia sobre orçamento
público
As ações desenvolvidas pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa
(CTE-IRB) serão divulgadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
durante a campanha “Fraternidade e Políticas Públicas”, que tem como lema “Serás
libertado pelo direito e pela Justiça”. A campanha objetiva despertar a consciência e
incentivar a participação cidadã na construção das políticas públicas. A iniciativa foi tratada
durante uma audiência, no dia 21, com a participação do presidente do CTE-IRB, Cezar
Miola, e do secretário-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner, na sede da Conferência, em
Brasília.
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De acordo com o coordenador do CTE-IRB, conselheiro Cesar Miolla (TCE-RS), as
iniciativas desenvolvidas pelo grupo convergem com a campanha ao estimular o controle
social das políticas públicas na área da educação. Entre as ações a serem lançadas, está
a distribuição do folder “Orçamento Público: ajude a fazer, ajude a fiscalizar”, produzido
pelo CTE-RS, com o apoio do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O material será
distribuído pela CNBB, durante a Campanha da Fraternidade, que inicia no dia 6 de março.
Ação 1.2: CTE-IRB e TCE-RS lançam diagnóstico dos Conselhos de
Educação
O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e o Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) lançaram no dia 13 de maio o
Diagnóstico dos Conselhos de Educação do Rio Grande do Sul. A pesquisa aborda as
atividades administrativas desempenhadas, a infraestrutura das unidades, a atuação e o
perfil dos conselhos de educação, além das ações ligadas à comunicação com a sociedade
e à transparência.
De acordo com o presidente do CTE-IRB, conselheiro Cezar Miola (TCE-RS), o
levantamento pretende subsidiar a atuação fiscalizatória do Tribunal e servir de referência
para a oferta de qualificação dos atores ligados aos conselhos e demais áreas da educação.
Além disso, oferece subsídios para a atuação dos agentes públicos na busca do
aprimoramento das políticas de educação,
Os conselhos de educação são instâncias importantes na concretização da gestão
democrática ao permitir a participação da sociedade civil nas decisões políticas. Esses
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colegiados possuem gestão autônoma, com composições que variam em cada unidade da
federação. Cabe a eles também atuar como mediadores e articuladores da relação entre a
sociedade e os gestores públicos.
A Meta 19 do Plano Nacional de Educação prevê, entre outros objetivos, “estimular
a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de
educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e
educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurandose condições de funcionamento autônomo”.
O diagnóstico resulta da aplicação de um questionário eletrônico com 64 perguntas
respondido pelos 497 Municípios do Rio Grande do Sul. As questões ficaram disponíveis
para resposta entre os dias 12 e 23 de novembro de 2018 no Espaço do Controle Interno.
OUTRAS AÇÕES
Ação 1: TCE-RS e MEC vão capacitar gestores
Graças a uma iniciativa que começou com o conselheiro Cezar Miola (TCE-RS),
presidente do Comitê Técnico de Educação (CET) do IRB, o Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RS) e o Ministério da Educação (MEC) vão desenvolver projeto-piloto para
capacitação dos gestores municipais e órgãos de controle interno das prefeituras quanto
aos investimentos realizados na área da Educação. Entre outros objetivos, o projeto deve
aperfeiçoar as práticas de prestação de contas dos Municípios, evitando dificuldades
quanto à transferência de recursos da União.
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Tudo começou em março quando o conselheiro Cezar Miola esteve em Brasília em
audiência no MEC. A partir do projeto-piloto, a experiência poderá ser aproveitada pelos
Tribunais de Contas do País. A sociedade deve saber como os recursos destinados à
Educação são empregados. O TCE-RS tem um modelo de integração e tecnologia muito
inteligente. Vamos aproveitar essa expertise de controle para a gestão do FNDE,
informando à sociedade de onde vêm e para onde estão indo esses recursos.
O trabalho será estruturado, em etapas, pelo corpo técnico do Tribunal e do Comitê
Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE), juntamente com dirigentes e técnicos
do FNDE, com as capacitações ocorrendo ao longo deste ano.
Para o conselheiro Cezar Miola, presidente do CTE-IRB, a manifestação de
confiança do MEC valoriza o sistema de controle dos Tribunais de Contas do Brasil e
reforça o caminho da prevenção e da eficiência do gasto público. “O FNDE trata da
aplicação dos recursos em Educação como prioridade e nós também vemos dessa forma.
Trata-se de atividade complexa, que precisa ser monitorada e avaliada, com foco nos
resultados alcançados”. Segundo o conselheiro, o projeto-piloto é uma oportunidade para
melhorar a Educação não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país.
Ação 2: CTE-IRB e FNDE lançam capacitação para gestores da educação e
para controladores internos
Os Tribunais de Contas, representados pelo Comitê Técnico da Educação do
Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), do Ministério da Educação (MEC), lançaram no dia 22 de maio, uma ação para
capacitação de gestores da educação e para controladores internos.
A capacitação foi realizada em dois módulos: o primeiro pretendeu orientar os
gestores de educação quanto aos programas do FNDE e a utilização dos recursos
disponíveis. Já o segundo, é voltado para os controladores internos e objetiva qualificar os
agentes a atuarem na fiscalização desses recursos.
De acordo com o presidente do CTE-IRB, conselheiro Cezar Miola (TCE-RS), a
iniciativa pretende auxiliar os municípios a utilizar os recursos disponibilizados pelo Fundo
na área da educação e monitorar se os investimentos estão sendo realizados de forma
correta.
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Ação 3: Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB)
realiza capacitação de auditores do projeto “Educação que faz a diferença”

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), em parceria
com o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE), iniciou na manhã
do dia 10 de julho o treinamento da primeira turma de auditores de nove Tribunais de
Contas que atuarão no projeto Educação que Faz a Diferença.
A capacitação foi realizada na sede do Insper, em São Paulo. O projeto pretende
mapear as redes de ensino municipais do País com bons resultados no ensino fundamental.
Organizada em duas etapas, a iniciativa prevê, num primeiro momento, a identificação das
redes locais com bom desempenho e, posteriormente, visitas dos técnicos de controle
externo dos Tribunais de Contas com o objetivo de conhecer as estratégias exitosas
comuns.
A intenção, de acordo com o presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, é de que essas
boas práticas possam ser replicadas pelas demais redes. A parceria com o IEDE,
coordenado pelo economista Ernesto Martins Faria, possibilitou o desenvolvimento de
critérios padronizados de análise, além do treinamento dos auditores dos Tribunais de
Contas para que possam desenvolver o trabalho.
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A capacitação foi organizada por técnicos do IEDE, em parceria com as assistentes
técnicas do CTE-IRB, Júlia Cordova Klein e Viviane Pereira Grosser. Participaram do
treinamento auditores dos Tribunais de Contas dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de São Paulo,
além dos Tribunais de Contas dos Municípios de Goiás e de São Paulo (capital).
A atividade, que possui 12 horas-aula (4h na modalidade de ensino a distância), foi
ministrada pelos pesquisadores do IEDE, Ernesto Martins Faria e Gustavo Rodrigues da
Silva. No dia 18 de julho, uma nova turma receberá o treinamento em Brasília, na sede do
Instituto Serzedello Corrêa (ISC).
Ação 4: Comitê Técnico de Educação do IRB realiza o II Simpósio Nacional
de Educação em Porto Alegre/RS

O evento que reúne cerca de 500 participantes, é realizado pelo Comitê Técnico de
Educação do IRB, juntamente com a ATRICON, ABRACOM e TCERS, sob coordenação
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do Conselheiro Cezar Miola (TCE-RS) e apresenta como principais objetivos discutir as
temáticas relevantes relacionadas à educação básica em todo o território brasileiro.
Na abertura do evento, o presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de
Contas dos Municípios (ABRACOM), Conselheiro Thiers Vianna Montebello (TCM-RJ),
falou acerca da importância da educação e dos professores que, diferentemente do que
ocorria no passado, não tem o mesmo respeito e prestígio de outrora, dada sua importância
no contexto de educação e formação dos cidadãos brasileiros, ressaltando que esse deve
ser um modelo a ser resgatado, de valorização e respeito aos docentes.
Agradeceu ao Comitê Técnico de Educação, na pessoa do Conselheiro Cezar Miola,
destacando que os Tribunais de Contas dos Municípios encontram-se à disposição da
educação no Brasil.
O presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas (ATRICON),
conselheiro Fábio Tulio Filgueiras Nogueira (TCE-PB), iniciando sua fala, rendeu
homenagens ao Conselheiro Cesar Miola, pela dedicação integral ao tema educação, de
tal modo que tornou-se um referencial na busca pelas melhores práticas na educação
básica do país, sobretudo, após assumir a presidência do Comitê de Educação do IRB.
Destacou que a ATRICON e o IRB estão à disposição para todas e quaisquer
demandas relacionadas a temática educação e que isso é também objetivo primordial do
sistema Tribunais de Contas. Finalizou ressaltando que o sistema Tribunais de Contas está
ao lado da educação brasileira para trabalhar hoje pensando no amanhã.
O presidente do IRB, Conselheiro Ivan Lelis Bonilha também agradeceu ao
Conselheiro Miola pelo brilhantismo com que vem conduzindo o Comitê Técnico de
Educação do IRB, afirmando que o Comitê tem total autonomia e apoio da presidência do
IRB, sobretudo pelo fato de que o IRB é parceiro da temática educação em todas as suas
fases, projetos, iniciativas e propostas.
Já o presidente do Comitê Técnico de Educação, Conselheiro Cesar Miola,
agradeceu a presença de todos ressaltando a importância dos professores no processo
pedagógico de formação das crianças e de todos os estudantes, trazendo ainda dados
estatísticos sobre o analfabetismo no Brasil, educação infantil, falta de creches e escolas
adequadas, entre outros.
Destacou que esses problemas são responsabilidade de todos e frisou que “apenas
fazer as coisas não basta, é preciso efetivamente fazer as coisas certas, de forma correta
e eficaz”. Neste sentido os Tribunais de Contas devem ter e implementar iniciativas de
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soluções para os problemas de educação, implementando boas práticas e, efetivamente,
alcançando soluções para os problemas identificados.
Sobre o percentual de estudantes que enveredam para o magistério, Miola
apresentou dados de que apenas uma pequena parcela dos alunos tem isso como objetivo
de vida. Entretanto, ressaltou que nem tudo é fracasso e neste sentido fez um panorama
acerca dos avanços na educação pós Constituição Federal de 1988, momento em que
muitos avanços aconteceram, citando a diminuição do analfabetismo, diminuição da evasão
escolar, entre outros.
O presidente do Comitê Técnico de Educação também ressaltou iniciativas como o
TCeduca, os Fóruns de educação, o Pacto Nacional pela Primeira Infância, as boas práticas
adotadas pelos tribunais de contas promovidos pelo IRB em parceria com o
Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE), entre muitas outras. Com
relação ao FUNDEB, o Presidente do Comitê de Educação explicou que se faz necessária
uma melhor alocação e divisão de recursos, que propiciem efetivamente a chegada dos
valores à educação básica e finalizou enfatizando que “a educação não é cara, e para quem
acha que o é, experimente a ignorância”.
O Presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Iradir Pietroski
agradeceu aos presentes e afirmou que a dívida social que o Brasil tem com seu povo é
imensa, exemplificando com a diferença entre algumas pessoas que tem acesso, por
exemplo, a quatro instâncias judiciais ao passo que outros, sequem sabem o que faz um
advogado. Segundo Pietroski, em que pese o número de mátriculas efetivadas na
educação básica, grande parte dos alunos não está efetivamente em sala de aula ou se
está, não está recebendo conhecimentos de forma adequada.
O último pronunciamento durante a abertura dos trabalhos do II SINED foi do
Governador do Estado, Eduardo Leite que também agradeceu aos organizadores e
presentes no evento, dando destaque ao empenho e dedicação do Conselheiro Cezar Miola
na causa da educação básica ressaltando que “ao administrador público não basta fazer
as coisas, é preciso que as faça de forma correta”, como bem vem fazendo o Conselheiro
Miola.
Ação 5: Reunião do CTE-IRB alinha ações dos Tribunais de Contas na área
da educação
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Os integrantes do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB)
realizaram o segundo encontro de trabalho de 2019 no dia 26 de julho, durante a realização
do II Simpósio Nacional de Educação, na sede do Ministério Público Estadual do Rio
Grande do Sul. No encontro, coordenado pelo presidente do CTE-IRB, Cezar Miola, foram
definidas as próximas ações do Comitê, além da continuidade dos projetos implementados,
como o “Educação que faz a diferença”, realizado em parceria com o Interdisciplinaridade
e Evidências no Debate Educacional (Iede).
Foram abordadas, ainda, as providências necessárias para o lançamento das
capacitações para os gestores e controladores internos, que faz parte do acordo firmado
com o FNDE, e para os conselheiros de educação, promovida pelo CTE-IRB em conjunto
com a Escola Superior de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.
Foi comunicada a migração do software TC educa do TCE-MG para o TCE-RS, mantida a
atuação conjunta entre os órgãos. Ainda a respeito, foi noticiada a futura inserção de novas
metas do Plano Nacional de Educação (5 e 7).
Participaram da reunião 20 integrantes do CTE-IRB, representando os Tribunais de
Contas da União e dos Estados do Acre, Bahia (TCE e TCM), Ceará, Minas Gerais, Paraná,
Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina.
META 5 - DESENVOLVER AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE
Para o cumprimento desta meta 5, o IRB publicou a Portaria n. 7/2018 que criou o
Comitê de Governança dos Tribunais de Contas cujo um dos objetivos é justamente o
desenvolvimento de ações para implementação de programas de integridade e compliance.
As atividades do Comitê estão na fase de nomeação dos membros que comporão
os grupos de trabalhos do Comitê.
Ação 1: Auxílio aos Tribunais no desenvolvimento de um Código de Ética
e Conduta
No dia 9 de janeiro, o presidente do IRB, Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, reuniu-se
com o presidente do Comitê de Governança do Instituto e vice-presidente de
Desenvolvimento Institucional do IRB, Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva (TCE-AM)
para tratar das atividades do Comitê.
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Em atenção à execução do Planejamento Estratégico do IRB, sob a perspectiva de
Desenvolvimento e Políticas Públicas, é meta estratégica do Instituto o desenvolvimento de
ações para Implementação de Programas de Integridade e Compliance pelos Tribunais de
Contas, através de ações de auxílio aos Tribunais no desenvolvimento de um Código de
ética e conduta e através do auxílio no desenvolvimento de canais de comunicação aberto
para monitorar indicadores de performance (índice de fraudes, correção de erros,
efetividade do Código de Ética).

Assim, com a criação do Comitê de Governança dos Tribunais pela Portaria nº.
7/2018, objetiva-se, além de dar cumprimento às ações estratégicas, trabalhar o pilar
governança junto com todos os Tribunais de Contas para disseminar boas práticas e propor
soluções.
A decisão vai ao encontro da Resolução 12-2018, publicada pela Atricon, que
também está no esforço conjunto de atuar em prol da transparência, compliance e
governança. A Resolução 12/2018 aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº
3303/2018 relacionadas à temática “Governança nos Tribunais de Contas” para basear o
Marco de Medição dos Tribunais de Contas.
São as entidades representativas dos Tribunais de Contas auxiliando as Cortes na
discussão, implementação e melhoria da governança em suas práticas no controle externo.
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META 6 - IMPLEMENTAR E EXECUTAR O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DE
CRIAÇÃO DA REDE NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS – RNCP, COM O
OBJETIVO DE AUXILIAR NO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Por meio da Portaria nº. 165/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, foi instituída a Rede Nacional de Compras Públicas com a finalidade de promover
a interação e cooperação entre os seus componentes para o aperfeiçoamento das compras
públicas, visando à modernização, eficiência, inovação e aprimoramento de modelos e
processos.
No dia 19/06/2018 houve o lançamento da Rede Nacional de Compras PúblicasRNCP, oportunidade na qual a Conselheira Anilceia Machado, representando o IRB,
assinou o Protocolo de Adesão à Rede.
No dia 31/07/2018, na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, em
Brasília, foi realizada a primeira reunião técnica do Comitê Gestor da RNCP para a definição
das diretrizes e eixos de atuação da rede. Após os debates, foram dadas as seguintes
diretrizes:
Indicadores de gestão;


Uso de tecnologia para gestão dos dados;



Orientação de aplicação da lei;



Boas práticas operacionais;



Propagação da RNCP para outros atores relevantes;



Estímulo às entidades para que participem da RNCP;



Conciliar desafios locais/particulares ao contexto de uma rede ampla;



Nivelar interesses entre atores (diferentes entes), e sua integração;



Rede federalizada (3 esferas do governo);



Pauta pactuada e que seja de interesse de todos os atores;



Identificação de soluções já existentes para difusão;



Integração tecnológica em virtude da disparidade de informações (padronização)



Desenho/modelagem de contratações/licitações alinhadas com a RNCP;



Complexidade para a aquisição de TI/inovação;



A oferta da Rede precisa ser legítima (rede não pode ser exclusivamente fórum de

debate);
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Instituição de catálogo de Materiais e Serviços unificado;



Unificação/padronização de dados – disparidade entre sistemas entre estados e

municípios;


Oferta de soluções, testadas e validadas pela RNCP, de acordo com a realidade dos

diferentes atores;


Pauta mínima e comum;



Grupos de trabalho capazes de aglutinar os desafios;



Consolidação e perenidade da RNCP em virtude das mudanças de gestão;



Aspectos jurídicos no âmbito das contratações;



Moderação da rede;
Como

inovar

sem

comprometer

a

legislação

ou

esbarrar

em

modelo

institucionalizado;
Instituir Comitê Gestor no PL para assegurar normatização;
Criação de soluções e ferramentas integradas para combate a fraudes e corrupção;
Profissionalização e certificação dos agentes de compras;
E, quanto aos eixos temáticos de atuação da rede, definiram-se os seguintes eixos
e respectivos Grupos de Trabalho: GT 1 - Grupo de Trabalho para a construção e
proposição do Regimento Interno da Rede Nacional de Compras Públicas; GT 2 - Grupo
de Trabalho Certificação de Agentes de Compras da RNCP; GT 3 - Grupo de Trabalho
Análise de semântica (glossário de compras públicas) da RNCP; GT 4 - Grupo de Trabalho
de organização do Fórum Nacional de Compras Públicas; GT 5 - Grupo de trabalho sobre
uso de dados e informações em compras públicas; GT 6 - Grupo de Trabalho para
desenvolver propostas de mobilização e engajamento à RNCP.
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1º Reunião do Comitê Gestor da RNCP, que contou com a participação da AGU, ANAC, Banco do Brasil,
BEC, CEF, MPU, CGU, CNM, Exército, Ministério do Planejamento, Prefeitura de Belo Horizonte, de
Teresina, SEBRAE, SEFAZ RJ, SEFAZ SP, Subsecretaria Central de Licitações do RS, TCDF, TCU e IRB.

O IRB se inscreveu para acompanhar, inicialmente, os Grupos de Trabalho para a
construção do Regimento Interno, Uso de dados e Mobilização, sendo que as reuniões
foram mensais, de setembro a dezembro, realizadas na ENAP em Brasília, mas podendo
ser acompanhadas por teleconferência (plataforma zoom).
O GT1 – Regimento Interno reuniu-se nos dias 04/09/2018, 24/09/2018 e
31/10/2018,

formulando

o

normativo

da

Rede

que

está

publicado

no

link:

https://www.compraspublicasbrasil.gov.br/#participacao

1º Reunião do GT 1-Regimento Interno

O GT 5 – Uso de dados e informações em compras públicas teve reuniões nos dias
03/09/2018, 27/09/2018 e 07/11/2018.
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O contexto para a criação do GT está na necessidade de o Brasil adotar padrões
internacionais de indicadores de gestão e de compras públicas, precisando, para isto, reunir
e sistematizar dados sobre compras públicas municipais, estaduais e federais.
O grupo contou com a participação de vários órgãos, mas se constatou, ao longo
dos debates, da importância dos dados sobre compras públicas detidos pelos Tribunais de
Contas Brasileiros, bem como se constatou a necessidade de criação de um subgrupo para
construção de uma proposta de catálogo nacional de itens.

1º Reunião do GT6- Mobilização e engajamento

O GT 6 – Mobilização e Engajamento: esteve reunido nos dias 04/09/2018 e
06/11/2018. Algumas propostas de ações do grupo foram: a) Criar ferramentas: mapa das
compras públicas; plataforma de comunicação entre compradores públicos; b) Gerar
informação: criar um periódico para difundir boas práticas; observatório das compras
públicas (trabalhos acadêmicos e publicações); c) Ser útil para a gestão: ter dados
sistematizados de compras públicas, ter modelos de editais, compartilhamento de soluções
de segurança jurídica nas licitações; d) Comunicação: criar plano de comunicação.
Entre os dias 3 a 5 de dezembro de 2018, a RNCP realizou o I Fórum Nacional de
Compras Públicas, tendo o IRB participado da mesa de abertura e de dois painéis temáticos
(valorização do agente de compras e segurança jurídica).
Para o ano de 2019, o IRB pretende contar com a participação dos servidores dos
Tribunais de Contas nos debates dos grupos de trabalhos, em especial, os grupos de
semântica, de criação do catálogo nacional e de valorização do Comprador Público.
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OUTRAS AÇÕES
Ação 1: Oficinas Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Ação 1.1: IRB e ONG Gestos capacitam gestores em Pernambuco

No dia 2 de abril, o Instituto Rui Barbosa e a ONG Gestos promoveram um evento
de capacitação com a participação de cerca de 40 gestores e controladores internos
municipais do estado de Pernambuco. O tema foi “Planejamento de Políticas Públicas
orientadas para o atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.
Os ODS são uma agenda global promovida pela Organização das Nações Unidas
(ONU) que traça um conjunto de 17 objetivos e um deles se refere a metas a serem
alcançadas em âmbito mundial até 2030. O objetivo é construir um mundo socialmente
justo, com redução das desigualdades sociais e discriminações, acesso universal à
educação, saúde, água e energia, pleno emprego e produção e consumo sustentáveis.
O instrutor do curso, Nelson Granato, gerente de Avaliação de Políticas Públicas do
IRB, salientou a importância de planejar políticas públicas orientadas pelos ODS levando
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em consideração as diferentes fases da produção de serviços públicos (insumo, processo,
produto e impacto), de modo a melhor monitorar o atingimento das metas e objetivos.
No que diz respeito à fiscalização dos processos das políticas públicas, foi salientado
o papel do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), indicador promovido pelo IRB
e que está à disposição do controle externo e da sociedade civil. Acesse o IEGM e saiba
mais.
O Instituto Rui Barbosa, em consonância com a Organização Internacional das
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), reafirma a importância dos ODS como
uma agenda global de orientação das ações dos governos em todos os níveis federativos.
Trata-se, ainda, de um instrumento à disposição dos Tribunais de Contas para que
priorizem seus trabalhos de fiscalização orientados para o resultado das políticas públicas
e o seu impacto na vida dos cidadãos.

Aconteceu no dia 30 de maio, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
(TCE-SC) a oficina “Implementando os ODS a nível municipal: transparência e controle das
políticas públicas”. A iniciativa é do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda
2030 (GT Agenda 2030), que está com as inscrições abertas para uma oficina prática sobre
políticas públicas que abordará como criar projetos e políticas públicas, medir a eficiência
dos serviços ofertados e melhorar as formas de apresentar os resultados destes projetos à
população.
O trabalho é uma maneira de alinhar o que as prefeituras fazem aos objetivos globais
que querem estabelecer o desenvolvimento sustentável no mundo.
Além do GT Agenda 2030 – responsável pela difusão, promoção e monitoramento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no país e formado por organizações,
fundações, movimentos sociais e fóruns brasileiros, a capacitação é organizada pelo
Instituto Rui Barbosa (IRB), associação civil de estudos e pesquisas que promove o
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desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos serviços dos Tribunais de Contas do Brasil e
pelo Tribunal de Contas catarinense. O evento é coordenado pela Artigo 19, organização
associada ao GT e destacada por impulsionar diferentes pautas relacionadas à liberdade
de expressão e ao direito à informação.
“O Brasil tem o compromisso de incorporar nas políticas públicas as metas
estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para que as políticas
internas estejam em consonância com os ODS é fundamental uma atuação conjunta entre
o poder público e a sociedade civil, o que passa pelo fortalecimento do acesso à
informação, da transparência e dos mecanismos de participação social. O objetivo dessa
oficina é mostrar caminhos para a implementação dos ODS a nível municipal, além de
aproximar a sociedade civil dos gestores públicos, tanto aqueles responsáveis por elaborar
e executar políticas, quanto os responsáveis por avaliá-las”, explicou Joara Marchezini
coordenadora do programa de Acesso à Informação da ARTIGO 19 e uma das facilitadoras
da oficina.
Ação 1.2 – TCE-MG sedia oficina sobre Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) sediou (04/06, na Escola
de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, uma oficina prática de aperfeiçoamento
para gestores públicos e de instituições civis que busca alinhar as prestações de contas
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públicas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Belo Horizonte, é a quarta
cidade do Brasil a receber a oficina, que é promovida pelo Grupo de Trabalho Agenda 2030
e conta com o apoio do Instituto Rui Barbosa.
A diretora da Escola de Contas e Capacitação, Naila Garcia Mourthé, abriu a oficina
e destacou que é preciso “olhar para essa agenda que se coloca internacionalmente e se
compromissar com ações que impactem positivamente a vida de todos”. Em seguida, a
assessora de Projetos Institucionais da ONG Gestos, uma das organizações cofundadoras
e cofacilitadoras de um Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para implementar a Agenda
2030, discorreu sobre a importância do assunto e ressaltou que é necessário “que o Estado,
a sociedade civil e a iniciativa privada” se unam para que esses objetivos sejam atingidos.
O gerente de Desenvolvimento e Políticas Públicas do Instituto Rui Barbosa, Nelson
Nei Granato, abriu os trabalhos técnicos do dia falando sobre “Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030 – Política no Brasil e os Objetivos
Sustentáveis”.
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