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A Casa do Conhecimento dosTribunaisde Contas

PORTARIA 1112A19
DispÕe sobre a criaçáo do Comitê Tecnico de
da lnformação dos Tribunais de

Gestão

Contas do Brasil e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO RUI BARBOSA no uso das atribuiçÕes e
prerrogativas que lhe conferem seu Estatuto Social:
Considerando a necessidade de publicação da 3a edição do Livro "Coleção IRBFORUM";

Considerando a necessidade de publicação da lV Edição da Revista Técnica
dos Tribunais de Contas - RTTC;

Considerando a necessidade de organizar, consolidar e publicar os "Anais do
V Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas";

Considerando a necessidade de implementação das "Jornadas de Enunciados
do lRB";

Considerando a necessidade de institucionalizar o Forum de Bibliotecários,
Arquivistas e Gestores da lnformação dos Tribunais de Contas - BIBLIOCONTAS; e

Considerando o artigo 20, parágrafo único, do Estatuto do IRB que trata do ato
de criação dos Comitês Técnicos;
RESOLVE:

Art.

ío

Criar o Comitê Técnico de Gestão da lnformação dos Tribunais de

Contas do Brasil.
Art. 20 Definir como objetivos gerais
lnformaçáo dos Tribunais de Contas do Brasil:
|

-

do Comitê Técnico de Gestão

da

auxiliar o IRB em sua finalidade institucional de manter, em seu banco

de dados, informaçôes sobre doutrina, documentação e legislaçáo relevantes aos Tribunais

de Contas;

- dar apoio informacional às ações de pesquisa desenvolvidas pelo IRB;
lll coletar e melhorar o acesso aos conteúdos produzidos Oelo IRB e O!92
o
Tribunais de Contas;
I
ll
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IV-

auxiliar o IRB na preservação da memoria institucional das Cortes de

V-

promover

Contas;

o

intercâmbio

de informaçÕes,

e

conhecimentos

boas

práticas entre as Unidades de lnformação dos Tribunais de Contas;

VI

-

fortalecer a cooperação entre os serviços de informação, pesquisa e

documentação, com vistas a apoiar as atividades de controle externo;

Vll

-

assessorar o IRB na atualização e manutenção do "Tesauro de Contas

Nacional" (TCN);

Vlll
P la

-

auxiliar

o IRB, no que couber, no desenvolvimento das açÕes do

nejamento Estrateg ico.

Art.

30

Definir como objetivos específicos do Comitê Tecnico de Gestão da

lnformação dos Tribunais de Contas do Brasil:

l-

desenvolver açÕes necessárias para publicação

"Coleção I RB-FÓRU

ll

-

da 3a edição do

Livro

lt4";

desenvolver açÕes necessárias para publicação da !V Edição da Revista

Tecnica dos Tribunais de Contas

-

RTTC, a ser lançada no V Congresso lnternacional dos

Tribunais de Contas;

lll

-

desenvolver ações necessárias para

a

consolid

açáo, organização

e

publicação dos Anais do V Congresso lnternacional dos Tribunais de Contas;

lV -

desenvolver açÕes necessárias para

a criação, implementação

e

gerenciamento das "Jornadas de Enunciados do lRB";

V

-

desenvolver, organizar e gerenciar o Forum BIBLIOCONTAS.

Art. 40

O Comitê Tecnico de Gestão da lnformação dos Tribunais de Contas

do Brasil tem como atribuições:
I

-

A organizaçáo da

3a

edição do Livro Coleção IRB-FORUM:

a) a Coleção IRB Fórum, em sua 3' edição, apresenta a temática "Tribunal de
Contas do Século XXI". Os trabalhos para composição desta edição devem ser de autoria

de

Conselheiros

e

Ministros, envolvendo temáticas

da

administração pública,

preferencialmente relacionados ao controle externo;
b,)

Serão recebidos trabalhos de Conselheiros e [/inistros dos Tribunais de Contas,

podendo ser redigidos individualmente ou em parcerias, resultantes de experiências e
reflexões sobre o controle externo, conforme orientações do Edital no 0112019/lRB.
Il

-

A composição da lV edição da Revista Tecnica dos Tribunais de Confui;

/fL
u]
2

lnstituto Rui Barbosa
www. irbconta s.org. trr

A (asa do Conhecimento dosTribunaisde Contas

a) A lV edição da Revista Técnica dos Tribunais de Contas será composta de
artigos tecnicos e/ou científicos, redigidos por membros e servidores dos Tribunais de

Contas (TCs)
experiências

e

e

pesquisadores

da área de administração pública,

resultantes de

reflexÕes acerca de assuntos inerentes ao controle externo, tais como:

estudo de casos

e

pesquisas de campo quantitativas elou qualitativas, conforme

orientaçÕes definidas neste edital;

b) Os artigos deverão ser ineditos no Brasil ou em outro país, não sendo
considerada quebra de ineditismo uma versão preliminar apresentada em anais de eventos

científicos nacionais e/ou internacionais.

lll

- A publicação

dos "Anais do V Congresso lnternacional dos Tribunais de

Contas" com o objetivo de compilar os trabalhos técnicos apresentados no "V Congresso
lnternacional de Controle e Políticas Publicas", Çuê serão posteriormente disponibilizados,

em meio digital, no site do lnstituto Rui Barbosa.
lV

-

A criação das "Jornadas de Enunciados do IRB":

a) a criação das "Jornadas de Enunciados do lRB" tem o intuito de propor
referenciais de atuação aos Tribunais de Contas em temas de grande interesse e relevância
e que, sobretudo, ainda não apresentem entendimento consolidado pelas cortes;

b) os enunciados resultantes deste trabalho podem servir como referencial teorico

para a Uniformização de Jurisprudência dos Tribunais de Contas, atendendo assim, o
disposto no artigo 926 e seguintes do Novo Codigo de Processo Civil.
V

-

A representação do Forum BIBLIOCONTAS:

a) o Forum BIBLIOCONTAS consiste em uma rede de cooperação e intercâmbio

dos profissionais de lnformação (Bibliotecários, Arquivistas e Gestores da lnformação),
atuantes em Unidades de lnformação dos Tribunais de Contas e orgãos afins dos países
de Língua Portuguesa e do Mercosul.
b) A gestão 201912020 do Forum BIBLIOCONTAS tem como coordenadores:

1. O Coordenador, será representado pelo TCE-PR;

2. A Vice-Coordenadoria, representado pelo TCE-CE;
3. O Secretario l\Iediador, representado pelo TCE-PR.

c) A gestão 201912020 do Fórum BIBLIOCONTAS, constitui-se dos Comitês
temáticoS,sobacoordenaçãodoprimeiro,conformeabY
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1. Comitê de lnstitucionalização (TCE-PR, TCE-CE);

2. ', Comitê de Gestão da lnformação (TCE-PE, TCMRJ, TCE-PI, TCE-RS);
3. Comitê do Tesauro de Contas (TCDF, TCE-RJ, TCE-PR, TCE-CE, TCE-MG) e

4. Comitê do Marco de Medição da Atricon (tVlt\ID-TC) (TCE-PB, TCE-MG).

Art. 50 Os trabalhos do Comitê Tecnico de Gestão da lnformação do IRB
devem ser organizados e divulgados conforme abaixo.

§ 1o O trabalho do comitê deverá serdocumentado, periodicamente e ao longo da
execução de seus trabalhos, com a produção de textos de discussão, notas tecnicas e
cartas de propostas, apresentados em seus encontros tecnicos e publicados no porta! do
IRB.

Entende-se por:

a) texto de discussão: relatorio contendo

definiçÕes

de conceitos

teoricos

relacionados ao grupo de trabalho, para serem debatidos internamente e publicados apos
discussão;

b) nota técnica: relatorio que descreve a metodologia e/ou o processo de trabalho
de um determinado assunto relacionado ao grupo de trabalho;

c) carta de proposta: conjunto de propostas acordadas no grupo de trabalho, cuja
deliberação dependa de instâncias superiores;
d) encontro tecnico: reuniÕes presenciais do grupo de trabalho
Il

-

Alem da documentação mencionada no § 1o, os comitês tecnicos e comissÕes

poderâo produzir outros materiais, tais como Iivros, cartilhas, folders, entre outros, cujo
inteiro teor e conteúdo tambem devem ser publicados no porta! do lRB.

§

20 Ao final

do mandato, deverá ser produzido Relatorio de Atividades, com

apresentação de síntese da documentação produzida ao longo da execução dos seus
trabalhos e dos encontros tecnicos realizados.

Art. 60

lndicar o Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima do Tribunal de

Contas do Estado do Ceará - TCE-CE como Presidente do referido comitê, orgão integrante
da estrutura organizacional do lRB, com mandato para o biênio

2018120W
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Parágrafo único. O titular do Comitê deverá escolher servidores e/ou membros
dos Tribunais de Contas, cujos nomes deverão ser aprovados pelo Presidente do IRB e
autorizados pelas respectivas Cortes.

Art. 70

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário

Eletrônico do Tribunal de Contas

do Estado do Paraná e revoga as disposiçÕes em

contrário.
16 de

ro
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