
Plano Anual de Trabalho da Rede Integrar
A Rede Integrar de Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas é um espaço colegiado de 
natureza colaborativa, formada pelos Tribunais de Contas signatários e aderentes ao Acordo de 
Cooperação Técnica firmado em 1º de dezembro de 2020, com a finalidade de fortalecer a atuação 
coordenada do controle externo brasileiro e contribuir para o aperfeiçoamento do ciclo de 
implementação de políticas descentralizadas no País. 

Este questionário busca levantar insumos para elaboração do Plano Anual de Trabalho da Rede 
Integrar para 2022. 
A proposta será elaborada pelo Grupo de Assessoramento especialmente criado para este fim, e 
submetida para apreciação do Comitê Técnico da Rede Integrar. 

O prazo para envio da resposta é dia 1º/10/21. 

Dúvidas e sugestões: projeto.integrar@tcu.gov.br 

*Obrigatório

mailto:projeto.integrar@tcu.gov.br


1.

Marcar apenas uma oval.

TCDF

TCE-AC

TCE-AL

TCE-AM

TCE-AP

TCE-BA

TCE-CE

TCE-ES

TCE-GO

TCE-MA

TCE-MG

TCE-MS

TCE-MT

TCE-PA

TCE-PB

TCE-PE

TCE-PI

TCE-PR

TCE-RJ

TCE-RN

TCE-RO

TCE-RR

TCE-RS

TCE-SC

TCE-SE

TCE-SP

TCE-TO

TCM-BA

TCM-GO

TCM-PA

TCM-RJ

TCM-SP

TCU

Qual o seu Tribunal de Contas? *



Estrutura e
Planejamento no seu
TC

Gostaríamos de conhecer como seu TC está estruturado e como funciona o 
processo de planejamento do controle externo.

2.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

3.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Meio ambiente

Saúde

Educação

Segurança Pública

Previdência

Infraestrutura

Finanças públicas

Políticas públicas em geral

4.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

1. Seu TC possui, em sua estrutura, áreas especializadas ou dedicadas para fiscalização de
políticas públicas? *

1.1 Caso tenha respondido 'sim' à última pergunta, marque as áreas em que há
especialização ou unidades dedicadas.

2. Seu TC possui plano de fiscalização formalizado? (em sistema informatizado ou em
normativo) *



5.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Anual, coincidente com o ano civil

Bianual, coincidente com o ano civil

Anual, não coincidente com o ano civil

Bianual, não coincidente com o ano civil

6.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Não há previsão de revisão

Há previsão de revisão trimestral

Há previsão de revisão semestral

Há previsão de revisão anual

7.

Marque todas que se aplicam.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

3. Qual a vigência do plano de fiscalização do seu TC *

4. Há previsão de revisão do plano de fiscalização? Em qual periodicidade? *

5. Em que mês ou meses seu TC concentra as atividades de elaboração do plano de
fiscalização? *



8.

Atuação
conjunta
com
demais
TCs

Gostaríamos de conhecer os interesses do seu TC em trabalhos conjuntos, assim como ações em 
andamento ou previstas para 2022. 
A Rede Integrar prevê atuação conjunta entre tribunais de contas de diversas formas: auditorias 
coordenadas (de âmbito local, regional ou nacional), compartilhamento de informações (bases de 
dados, entendimentos e jurisprudência), articulação com atores parceiros (público, privado, setores 
da sociedade civil), capacitação e desenvolvimento.

9.

10.

Marcar apenas uma oval.

Fevereiro/2022

Abril/2022

Fevereiro ou Abril/2022, sem preferência

Meu TC não pretende participar do trabalho

6. Caso necessário, utilize este espaço para complementar informações sobre o processo
de planejamento do seu TC.

7. Em relação a possíveis trabalhos conjuntos, quais áreas seu TC considera mais críticas
ou relevantes para 2022? Se possível, justifique sua resposta. *

8. Há previsão de realização de auditoria coordenada, no âmbito da Rede Integrar, na área
de Educação. Caso seu TC tenha intenção de participar, qual seria sua preferência para
início da fiscalização? *



11.

Outros comentários e sugestões

12.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

9. Que outros trabalhos com TCs estão em andamento ou com início programado para
2022? *

10. Espaço para outros comentários e sugestões sobre o plano anual de trabalho da Rede
Integrar.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

