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Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

NEgócio

Tribunais de contas e seus Membros

Missão

garantir a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração dos Tribunais de contas e de seus 

Membros, visando ao fortalecimento do sistema de controle Externo do Brasil, em benefício da sociedade.

Visão

ser reconhecida como entidade essencial e de vanguarda na representação e no aperfeiçoamento dos 

Tribunais de contas do Brasil.

ValorEs

Ética - atuar segundo os padrões de conduta preconizados pelo código de ética da entidade. 

Liderança - conduzir com habilidade as ações institucionais para o cumprimento dos objetivos da entidade. 

Dinamismo - atuar com agilidade e proatividade nos processos e práticas de gestão. 

Integração - promover a unidade, a harmonia e a troca de experiências entre as instituições de controle e 

seus Membros. 

Transparência - divulgar com clareza as ações e resultados e estimular a participação dos associados nos 

processos de decisão. 

Sustentabilidade - promover ações que contribuam para a efetivação da responsabilidade socioambiental. 

Inovação - fomentar a adoção de métodos, técnicas e tecnologias modernos no exercício do controle externo. 

Efetividade - atuar com foco nos resultados, sem prejuízo da qualidade, assegurando o cumprimento da 

missão e a excelência da imagem institucional.
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Precisamos ser ágeis, concisos, diretos e ter metas 
definidas com clareza. No Brasil, perde-se muito tempo 

por falta de planejamento e objetividade.
Por isso, sou um defensor da revolução da brevidade.

Antonio Joaquim moraes Rodrigues Neto
conselheiro do TcE-MT citando

luís roberto Barroso, advogado e ministro do sTf 
em tese publicada na folha de são Paulo (17/7/2008)



Palavra do Presidente

o relatório da gestão 2012-2013 encerra um ciclo vitorioso da atricon – período em que 
tive a honra de atuar como presidente. avançamos sobremaneira dentro do que foi definido 
no planejamento estratégico e, também, no enfrentamento de demandas que não estavam 
previstas, mas que surgiram em decorrência do espaço político-institucional que a nossa 
entidade galgou no decorrer desses meses.

a associação dos Membros dos Tribunais de contas do Brasil ganhou em expressão, 
em reconhecimento, em representatividade e em utilidade, tanto no campo interno quanto 
no externo. o principal resultado para uma entidade é exatamente este: existir, servir e ser 

As conquistas, as atividades, os avanços, 
os produtos, enfim, a história reportada neste 
relatório tem que ser creditada aos inúmeros 

associados e técnicos que não mediram esforços 
para atender ao chamado da Atricon



útil. Trabalhamos como nunca pela unidade dos membros de Tribunais e pela integração das 
nossas instituições e essa ação foi a grande vitória, pois ficamos mais próximos e mais sinto-
nizados. E, podendo dizer, unidos na construção de um sistema nacional de controle externo.

as conquistas, as atividades, os avanços, os produtos, enfim, a história reportada neste 
relatório tem que ser creditada aos inúmeros associados e técnicos que não mediram esfor-
ços para atender ao chamado da atricon. Não foram apenas os diretores que orgulharam 
a nossa empreitada. Houve um amplo engajamento de outros sócios, cuja ação contribuiu 
diretamente com o sucesso alcançado. Por isso, mais do que nunca repito a frase do relatório 
anterior, o de um ano de gestão: “o alcance das metas será sempre a vitória do coletivo, jamais 
da liderança”. Bem apropriado, aliás, com a mensagem inaugural, escrita na publicação do 
plano estratégico 2012-2017: “Para almas pequenas, tarefas pequenas. Para grandes homens, 
encargos maiores”.

a leitura deste documento demonstrará a importância dos Tribunais de contas para 
a república e a capacidade de articulação e contribuição dos ministros, conselheiros, mi-
nistros e conselheiros substitutos e procuradores de contas – estes últimos não associados, 
porém grandes parceiros. o relatório destaca as principais ações, contextualiza as questões 
encaminhadas, situa os temas no que foi realizado e aponta o que é preciso continuar, com 
propostas de encaminhamentos. assim, além de contar uma história, oferece subsídios para 
a diretoria eleita elaborar seu plano de ação, norteado pelo e dentro do plano estratégico 
de longo prazo.

os ajustes, por certo, serão facilitados pelos resultados ora apresentados, em especial 
pelas informações fornecidas no diagnóstico da avaliação da qualidade e agilidade do con-
trole externo no âmbito dos Tribunais de contas. o documento traz um raio X dos nossos 
Tribunais, oferecendo mais de 100 indicadores que podem ser perfeitamente usados para 
apresentar propostas de aperfeiçoamento das nossas instituições.

o bom de tudo é que este relatório não representa apenas parte de uma história, mas 
o descortinar de outras, agora sob a condução do presidente conselheiro Valdecir fernandes 
Pascoal (TcE-PE) e demais integrantes da nova diretoria da atricon.

obrigado e bom trabalho!

Conselheiro ANTONIO JOAQUIm
Presidente da ATRICON
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Lista de Siglas

Abin agência Brasileira de inteligência

Abracom associação Brasileira dos Tribunais de contas dos Municípios

Ampcon associação Nacional do Ministério Público de contas

Asur associação das Entidades oficiais de controle Público do Mercosul

Atricon associação dos Membros dos Tribunais de contas do Brasil

Audicon
associação Nacional dos auditores (Ministros e conselheiros-substitutos) 
dos Tribunais de contas

BID Banco interamericano de Desenvolvimento

Bird Banco Mundial

CCOR colégio de corregedores e ouvidores dos Tribunais de contas do Brasil
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CFC conselho federal de contabilidade

CgU controladoria-geral da União

CNJ conselho Nacional de Justiça

CNmP conselho Nacional do Ministério Público

CNTC conselho Nacional dos Tribunais de contas

Consocial conferência Nacional sobre Transparência e controle social

DRCI
Departamento de recuperação de ativos e cooperação Jurídica 
internacional

Enccla Estratégia Nacional de combate à corrupção e à lavagem de Dinheiro

Eurorai organização Europeia dos órgãos regionais de controle do setor Público

gTCON grupo Técnico de Padronização de Procedimentos contábeis

gTREL grupo Técnico de Padronização de relatórios

gTSIS grupo Técnico de sistematização de informações contábeis e fiscais

Fenaj federação Nacional dos Jornalistas

Fenastc
federação Nacional das Entidades dos servidores dos Tribunais de contas 
do Brasil

Ibraop instituto Brasileiro de auditoria de obras Públicas

Intosai organização internacional de Entidades fiscalizadoras superiores

IRB instituto rui Barbosa
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JurisTCs Encontro de Jurisprudência dos Tribunais de contas

Lab-LD laboratório de Tecnologia contra lavagem de Dinheiro

mE e EPP Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

mJ Ministério da Justiça

mP Ministério Público

mPC Ministério Público de contas

mPOg Ministério de Planejamento, orçamento e gestão

mPS Ministério da Previdência social

NAgs Normas de auditoria governamental

OAB ordem dos advogados do Brasil

Olacefs
organização latino-americana e do caribe de Entidades fiscalizadoras 
superiores

ONgs organizações Não governamentais

PEC Proposta de Emenda à constituição

PNAgE
Programa Nacional de apoio à Modernização da gestão e do Planejamento 
dos Estados e do Distrito federal

Projac/RJ rede globo de Televisão/rio de Janeiro (Projeto Jacarepaguá)

Promoex
Programa de Modernização do sistema de controle Externo dos Estados, 
Distrito federal e Municípios Brasileiros
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Rede 
InfoContas

rede Nacional de informações Estratégicas para o controle Externo

RPPS regime Próprio de Previdência social

SAF secretaria de assuntos federativos da Presidência da república

SAI-PmF supreme audit institution Performance Measurement framework

Sebrae serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas

SIC serviço de informação ao cidadão

Siops sistema de informações sobre orçamentos Públicos em saúde

SNJ secretaria Nacional de Justiça

SRI secretaria de relações institucionais da Presidência da república

STF supremo Tribunal federal

STJ superior Tribunal de Justiça

STN secretaria do Tesouro Nacional

TCE Tribunal de contas do Estado

TCm Tribunal de contas do Município

TCs Tribunais de contas

TCU Tribunal de contas da União

TCU/DgI Diretoria de gestão de informações Estratégicas do TcU

TSE Tribunal superior Eleitoral
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Principais Direcionadores Estratégicos da Atricon:

1. o Plano estratégico 2012-2017 da atricon foi 
aprovado pela diretoria, em reunião nos dias 15 
e 16/03/2012, e validado pelo conselho delibe-
rativo e presidentes dos Tcs no dia 15/06/2012, 
em Brasília-Df. a sua elaboração tomou por 
base as sugestões encaminhadas por diversos 
membros dos Tcs como contribuições de me-
lhoria ao termo de referência elaborado inicial-
mente pelo comitê Estratégico da atricon (http://

www.atricon.org.br/wp-content/uploads/flipbook/plano_estrategico/).

2. a Declaração de Belém-PA e a Declaração de Campo 
grande-mS, aprovadas por unanimidade pelos mem-
bros da atricon nas assembleias realizadas durante o 
XXVi congresso (21 a 23/11/2011) e o iii Encontro dos Tcs 
(12 a 14/11/2012), respectivamente, explicitam relevan-
tes compromissos relacionados à melhoria do controle 
externo no Brasil, a serem cumpridos pelos Tcs, atricon 
e irB (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2012/11/Carta-Campo-

-grande_final.pdf e http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/10/

Declaracao_de_Belem.pdf).

I.
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3. a Declaração de Vitória-ES, aprovada por unanimida-
de pelos membros associados na assembleia da atricon 
realizada no dia 06/12/2013, durante o XXVii congresso 
dos Tcs (03 a 06/12/2013), explicita relevantes compro-
missos relacionados à melhoria do controle externo no 
Brasil, a serem cumpridos pelos Tcs, atricon e irB. incor-
pora compromissos firmados nas Declarações de Belém-
-Pa, de campo grande-Ms e anteriores, bem como no 
plano estratégico da atricon, além de dois outros novos 
(http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DECLARACAO_DE_

VITÓRIA_FINAL- 06_12_13.pdf).

4. Destacam-se os dois novos compromissos assumidos na 
Declaração de Vitória-Es, não vinculados diretamente ao plano estratégico da Atricon:
a. 17. apoiar ações da atricon e do irB voltadas à sistematização da jurisprudência dos Tri-

bunais de contas, tendo por objetivo a harmonização e a transparência das suas decisões, 
conforme diretrizes aprovadas no 2º JurisTcs (Encontro de Jurisprudência dos Tribunais 
de contas);

b. 22. harmonizar o plano estratégico dos Tribunais de contas com os da atricon e do irB, 
bem como fortalecer as respectivas unidades de planejamento.

5. Destacam-se os compromissos agendados na Declaração de Vitória:
a. para 2014: realização do V Encontro Nacional dos Tribunais de contas em fortaleza-cE, 

em parceria com o TcM-cE e durante a comemoração dos seus 60 anos;
b. a cada biênio, a partir de 2015: realização da feira Nacional do sistema controle Externo e 

do Encontro de corais dos Tribunais de contas, paralelamente ao congresso dos Tribunais 
de contas.

6. Propostas de ação:
 Ș incorporação dos novos compromissos assumidos na Declaração de Vitória-Es no 

plano estratégico da atricon;
 Ș elaboração do regulamento da feira do sistema controle Externo, em conjunto 

com o ccor;
 Ș elaboração do regulamento do Encontro de corais dos Tcs, em conjunto com a 

coordenação de corais.
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OBJETIVO 1
fortalecer a imagem da instituição Tribunal de contas como essencial ao controle da ges-
tão dos recursos públicos e da cidadania.

meta 1.1
Elevar em 100% o nível de conhecimento da população em relação aos Tribunais de contas 
relativamente a 2012, até dezembro de 2017.

Iniciativa 1.1.1
implantar a política nacional de comunicação aprovada em seminário nacional.

Iniciativa 1.1.2
aprovar e implantar plano nacional de comunicação para os Tribunais de contas, em par-
ceria com a abracom, audicon, ampcon e irB.

Quanto à meta 1.1:II.
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A) Resultado parcial da meta 1.1:

7. Não houve medição inicial/parcial da meta em 2012-2013. o prazo final encerra-se em 2017.

B) Atividades realizadas associadas à meta 1.1:

8. Em síntese, as principais atividades realizadas associadas à meta 1.1 foram as seguintes:
a. constituição da rede de comunicação dos Tcs;
b. negociação com o MPog para realização de pesquisa de satisfação e conhecimento;
c. debates sobre a temática em eventos diversos;
d. manifestações públicas diversas em defesa dos Tcs.

C) Deliberações dos órgãos da Atricon, em vigor, relacionadas à meta 1.1:

9. compromisso assumido na Declaração de Vitória-Es:
a. 18. integrar-se à rede Nacional de comunicação dos Tribunais de contas do Brasil, 

constituída mediante regulamento da atricon aprovado no XXVii congresso dos Tri-
bunais de contas do Brasil, enquanto instância de apoio, articulação, planejamento 
e compartilhamento de iniciativas e ações de comunicação dos Tribunais de contas.

10. Resolução Atricon 03/2013, que cria a Rede de Comunicação dos TCs, estabelece 
sua composição, atribuições e funcionamento, aprovada em assembleia da atricon 
realizada no dia 06/12/2013 durante o XXVii congresso dos Tcs, em Vitória-Es (http://www.

atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/12/RESOLUCAO_ATRICON_N03_RededeComunicacao.pdf):
a. a instalação da rede está programada para o dia 25/03/2014, na véspera da cerimô-

nia de posse da nova diretoria da atricon – gestão 2014-2015;
b. principais responsáveis: conselheiro antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valdecir Pas-

coal (TcE-PE), américo corrêa (atricon), Willams farias (TcE-PE);
c. propostas de ação:

 Ș integração da rede pelos titulares das assessorias de comunicação dos Tcs, o 
que exigirá articulação com os respectivos presidentes;

 Ș definição e implementação do plano de comunicação da rede e dos Tcs, in-
cluindo campanha nacional visando à melhoria da imagem dos Tcs;

 Ș redefinição e implementação do Portal controle Público, em parceria com o irB;
 Ș efetivação do compromisso 18 formalizado na Declaração de Vitória-Es.



22 Atricon - Relatório de Resultados 2012-2013

D) Negociações em andamento relacionadas à meta 1.1:

11. apresentação de demanda ao Ministério do Planejamento visando à realização de pes-
quisa de satisfação e conhecimento:
a. termo de referência de pesquisa entregue pela atricon ao MPog em ago/2013, com 

perspectiva de financiamento com recursos do Promoex (http://www.atricon.org.br/wp-con-

tent/uploads/2014/01/TDR_PesquisaNacional_Promoex_Final.pdf);
b. principal contato MPog/Promoex: Heloísa garcia Pinto (diretora nacional do Pro-

moex e Pnage);
c. responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valdecir Pascoal 

(TcE-PE) mais o grupo formal de trabalho: Willams farias (TcE-PE), cláudio cherem 
(TcE-sc), luiz genédio (Tc-Df), américo corrêa (atricon), risodalva castro (TcE-
-MT), alan fernandes (TcE-MT), orlando castro (TcE-al), Diomar carneiro (irB), 
sandro Petrilli (irB) – Portaria 02-2012 (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/01/

PORTARIA-2-2012.pdf);
d. propostas de ação:

 Ș retomada das negociações com a ministra do Planejamento e a diretoria do 
Promoex visando à realização da pesquisa, oU

 Ș negociação com o Bird, visando ao financiamento da pesquisa.

12. aproximação institucional com a fenaj:
a. houve apenas um primeiro contato, visando à aproximação institucional, sem for-

malização de acordo;
b. principais contatos na fenaj: celso schroder (presidente);
c. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), américo corrêa 

(atricon);
d. propostas de ação:

 Ș retomada dos contatos.

13. aproximação com a saf e sri da Presidência da república:
a. contatos firmados com a saf e a sri visando à aproximação institucional e realização 

de atividades conjuntas;
b. a demanda das secretarias é que as relações da atricon com os Ministérios sejam 

intermediadas por elas, o que não tem se efetivado na prática;
c. há também a pretensão de alcançar os Tcs por meio da atricon;
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d. outro objetivo das secretarias é obter o apoio da atricon-Tcs no desenvolvimento 
de um portal das cidades, semelhante à ideia do Portal controle Público, de respon-
sabilidade do irB;

e. principais contatos nas secretarias: os respectivos subsecretários;
f. principais articuladores na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), américo corrêa 

(atricon), João lopes (atricon);
g. proposta de ação:

 Ș retomada das negociações.

14. Definição de estratégias de enfrentamento das deliberações da Consocial – pro-
movida pela cgU – contrárias aos interesses do controle externo:
a. uma das recomendações aprovadas na consocial Nacional é a extinção dos Tcs, o 

que tem provocado debates e desgaste à imagem dos Tcs;
b. a recomendação foi incluída no “caderno de propostas” do “governo aberto”, gru-

po coordenado pela cgU e com participação da secretaria-geral da Presidência da 
república;

c. principais contatos na cgU: Ministro Hage;
d. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), américo corrêa 

(atricon);
e. proposta de ação:

 Ș monitoramento e definição de estratégias de enfrentamento.

E) grupo constituído relativo à meta 1.1:

15. o grupo formalmente constituído relativo à meta 1.1 foi o seguinte:
a. grupo formal constituído para elaboração do projeto de pesquisa de satisfação e 

conhecimento – descrito no item 11 – cujo objeto, em tese, já foi cumprido com a 
entrega do termo de referência ao MPog.
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meta 1.2
garantir o nível de satisfação da sociedade organizada em relação aos Tribunais de 
contas, até dezembro de 2017.

Iniciativa 1.2.1
Promover a aproximação interinstitucional com os segmentos organizados da sociedade.

Iniciativa 1.2.2
incentivar a implantação e a atuação das ouvidorias dos Tribunais de contas como 
órgãos permanentes de interação com a sociedade e promotores do controle social.

III. Quanto à meta 1.2:
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A) Resultado parcial da meta 1.2:

16. Não houve medição inicial/parcial da meta em 2012-2013. o prazo final encerra-se em 2017.

B) Atividades realizadas associadas à meta 1.2:

17. Em síntese, as principais atividades realizadas à meta 1.2 foram as seguintes:
a. definição e aplicação de metodologia de avaliação da qualidade e agilidade do con-

trole externo, com destaque para os seguintes itens/critérios relacionados à meta:
 Ș cumprimento das regras de transparência e implantação do sic;
 Ș implantação e funcionamento das ouvidorias e corregedorias;

b. aproximação institucional com diversas entidades governamentais e representativas 
da sociedade;

c. participação em eventos diversos, de interesse da sociedade e do controle externo;
d. realização de atividades em conjunto com o ccor, visando à efetividade das ouvi-

dorias e corregedorias dos Tcs;
e. aprovação de cartas recomendatórias voltadas à implantação e funcionamento do 

sic no âmbito dos Tcs e o aprimoramento do controle externo sobre a transparência 
dos jurisdicionados, detalhadas nos itens 55 e 56;

f. realização da i feira Nacional do sistema controle Externo durante o XXVii congresso 
dos Tcs, que se tornou atividade permanente em todos os congressos.

19/04/13 – reunião para definição dos critérios de avaliação da Qualidade e agilidade
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C) Deliberações dos órgãos da Atricon, em vigor, relacionadas à meta 1.2:

18. compromissos assumidos na Declaração de Vitória-Es:
a. 8. apoiar a instituição da Política Nacional de fomento ao controle social e Dados 

abertos pelos Tribunais de contas e compartilhar as boas práticas de controle social;
b. 9. cumprir e fiscalizar para que os jurisdicionados observem os requisitos de Trans-

parência Pública previstos em lei, especialmente a lei de responsabilidade fiscal e 
a lei de acesso à informação;

c. 10. implementar e fortalecer as corregedorias dos Tribunais de contas, com o pro-
pósito de promover o aperfeiçoamento ético de seus membros e servidores;

d. 11. implementar e fortalecer as ouvidorias dos Tribunais de contas, tornando-as 
efetivos canais de comunicação com a sociedade;

e. situação dos compromissos em relação ao plano estratégico da atricon:
 Ș 8 – vinculado aos objetivos, metas e iniciativas, mas não associado à ação es-

pecífica;
 Ș 9, 10 e 11 – vinculados aos objetivos, metas e iniciativas e contemplados nas 

ações;
f. f. proposta de ação:

 Ș fortalecimento/implementação de ações vinculadas aos compromissos assu-
midos.
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D) Negociações em andamento relacionadas à meta 1.2:

19. apresentação de demanda ao MPog visando à realização de pesquisa de satisfação 
e conhecimento – detalhada no item 11.

20. aproximação institucional com as ONgs Contas Abertas e Transparência Brasil:
a. com a oNg contas abertas houve apenas um primeiro contato, visando à aproxi-

mação institucional, sem a formalização de acordo;
b. na Transparência Brasil não houve resposta à tentativa de contato;
c. principal contato na oNg contas abertas: gil castelo Branco (secretário executivo);
d. principal contato na oNg Transparência Brasil: cláudio abramo (secretário execu-

tivo);
e. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), américo corrêa 

(atricon);
f. proposta de ação:

 Ș retomada das negociações.

E) grupo constituído relativo à meta 1.2:

21. o grupo formalmente constituído relativo à meta 1.2 foi o seguinte:
a. grupo formal constituído para elaboração do projeto de pesquisa de satisfação e 

conhecimento – descrito no item 11 – cujo objeto, em tese, já foi cumprido com a 
entrega do termo de referência ao MPog.
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Quanto à meta 2.1:IV.

OBJETIVO 2

ser reconhecida como instrumento efetivo de representação e desenvolvimento dos 
Tribunais de contas.

meta 2.1

assegurar a participação da atricon em 100% dos debates nacionais sobre temas relacio-
nados ao sistema controle externo.

Iniciativa 2.1.1

atuar de forma proativa e propositiva, por meio de manifestações públicas, sobre temas 
ou fatos que digam respeito ao controle externo, à gestão pública e à cidadania.

Iniciativa 2.1.2

articular a aprovação, pelo congresso Nacional, da PEc de criação do conselho Nacional 
dos Tribunais de contas e do Projeto de lei Processual.

Iniciativa 2.1.3

Defender, no congresso Nacional e no supremo Tribunal federal, a competência de julga-
mento das contas de gestão dos prefeitos pelos Tribunais de contas.
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A) Resultado parcial da meta 2.1:

22.  Não houve medição inicial/parcial da meta em 2012-2013. o prazo final encerra-se 
em 2017.

23. Destaca-se, entretanto, que a atricon passou a ser convidada para participar de inú-
meras atividades e eventos de outras instituições, e especialmente, para intermediar o 
contato dos Poderes da república e do TcU com os Tribunais de contas.

24. Proposta de ação:
 Ș reformulação da meta, por ser de difícil medição.

B) Atividades realizadas associadas à meta 2.1:

Iniciativa 2.1.4

Velar pelo absoluto cumprimento das regras constitucionais para a composição, organiza-
ção e funcionamento dos Tribunais de contas.

Iniciativa 2.1.5

Velar pela efetividade das decisões dos Tribunais de contas no processo eleitoral brasileiro.

Iniciativa 2.1.6

Velar pela garantia da competência dos Tribunais de contas nos processos de judicializa-
ção das respectivas decisões.

Iniciativa 2.1.7

articular a política interinstitucional com os poderes constituídos e o Ministério Público.

Iniciativa 2.1.8

Promover a integração das entidades representativas dos Tribunais de contas e de seus 
membros (atricon, irB, abracom, ampcon, audicon, olacefs, intosai, asur, cPlP).

Iniciativa 2.1.9

Defender no congresso Nacional a competência dos Tribunais de contas relativa à que-
bra do sigilo bancário dos gestores públicos e das contas públicas.

Iniciativa 2.1.10

articular, no congresso Nacional, a criação do conselho de gestão fiscal.
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25. Em síntese, as principais atividades associadas à meta 2.1 foram as seguintes:
a. constituição, posse (15/06/2012, em Brasília-Df) e atuação efetiva do 1º conselho 

Deliberativo da atricon;
b. aprovação e execução do Plano Estratégico da atricon – 2012-2017 (biênio 2012- 

2013);
c. definição e aplicação de metodologia de avaliação da qualidade e agilidade do con-

trole externo, conforme detalhado no item 38, com destaque para o seguinte item/
critério:

 Ș composição dos Tcs em consonância com a constituição federal;
d. elaboração do Manual de Boas Práticas Processuais, conforme detalhado no item 27;
e. formalização de termo de parceria com o TcE-rr para contratação de jurista e ajuiza-

mento de aDi 475 no sTf, contrária à Emenda 29/2011 à constituição de roraima e 
à lei Estadual 840/2012, que conferiu autonomia político-administrativa ao MPc-rr;

f. debate e defesa das temáticas em audiências públicas no congresso Nacional e com 
governadores de Estado sobre a criação do cNTc;

g. debate e defesa do cumprimento do modelo constitucional na composição dos Tcs 
em eventos diversos;

h. debate e defesa da competência dos Tcs no julgamento das contas de governo dos 
prefeitos municipais perante o sTf e o TsE, além de outras matérias relacionadas ao 
processo eleitoral;

i. debate e defesa das temáticas nos eventos e atividades conjuntas com os Tcs, irB, 
ampcon, audicon, abracom, fenastc e olacefs, destacando-se o XXVii congresso 
dos Tcs e o iii Encontro Nacional dos Tcs;

j. debate e defesa das temáticas nos eventos e atividades conjuntas com a oaB e o 
cfc;

k. debate e defesa das temáticas em eventos e atividades promovidas por entidades 
diversas;

l. publicações de notas públicas diversas em defesa dos temas.
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C) Deliberações dos órgãos da Atricon, em vigor, relacionadas à meta 2.1:

26. compromissos assumidos na Declaração de Vitória-Es:
a. 1. desenvolver mecanismos e implementar ações para o fortalecimento institucional 

dos Tribunais de contas, em obediência ao princípio federativo, enquanto instru-
mentos indispensáveis à cidadania;

b. 3. manter a defesa da criação do conselho Nacional dos Tribunais de contas (cNTc), 
com competência de normatização, integração, correição e coordenação de planeja-
mento estratégico, indispensáveis ao fortalecimento do sistema Tribunais de contas;

c. 4. adotar o Manual de Boas Práticas Processuais aprovado pela atricon e manter 
a defesa da proposta de lei processual que discipline e harmonize a atuação dos 
Tribunais de contas;

d. 5. zelar e atuar pelo cumprimento da constituição federal quanto à organização, 
composição e funcionamento dos corpos deliberativos dos Tribunais de contas;

e. 6. garantir aos conselheiros(as) substitutos(as) as atribuições da judicatura previstas 
na constituição federal, quanto à distribuição e relatoria originária de processos, 
assegurando-lhes assento permanente no plenário e nas câmaras, bem como es-
trutura física e de pessoas adequada, tendo como modelo mínimo o Tribunal de 
contas da União;

f. defender as prerrogativas constitucionais dos Tribunais de contas, especialmente a 
competência para o julgamento das contas de gestão de agentes políticos;

g. situação dos compromissos em relação ao plano estratégico da atricon:
 Ș vinculados aos objetivos, metas e iniciativas e contemplados nas ações;

h. propostas de ação:
 Ș continuidade/fortalecimento das ações iniciadas;
 Ș cumprimento dos compromissos assumidos.
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27. Estratégias de enfrentamento das manifestações e ações da Ampcon contrárias ao 
CNTC, aos TCs e aos seus membros (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/09/ATA-CON-

SELHO_DELIBERATIVO.pdf):
a. aprovadas conjuntamente pelo conselho deliberativo e diretoria da atricon, em reu-

nião do dia 10/09/2013, em Brasília-Df;
b. a deliberação estabeleceu, em síntese, que a atricon assumiria a defesa dos Tcs e 

seus membros, mas não ingressaria na Justiça contra a decisão do cNMP que vincu-
lou os procuradores de contas à sua fiscalização;

c. na defesa dos Tcs, a atricon participou de audiência pública na câmara dos De-
putados, posicionando-se contrária à proposta de PEc patrocinada pela ampcon, 
visando à reestruturação do modelo dos Tcs sem o debate prévio com o sistema 
controle externo;

d. principais contatos na ampcon: Diogo ringenberg – presidente (MPc-sc), William 
Brito Jr - diretor executivo (MPc-MT);

e. principais articuladores na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valdecir 
Pascoal (TcE-PE), cons. subst. luiz Henrique lima (TcE-MT, audicon), américo corrêa 
(atricon);

f. propostas de ação:
 Ș retomada de entendimentos no congresso, particularmente com o deputado 

francisco Placiano e o senador Welington Dias;
 Ș retomada de entendimentos com a oaB – Eduardo Pugliese;
 Ș retomada de entendimentos com a ampcon;
 Ș gerenciamento de crise, com ações de comunicação com a imprensa.
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28. manual de Boas Práticas Proces-
suais, a ser adotado pelos Tcs como 
padrão nacional para as leis orgâ-
nicas e regimentos internos e pela 
atricon, e que servirá de base para a 
elaboração da minuta do antepro-
jeto de lei Processual Nacional de 
Julgamento de contas Públicas:
a. aprovado em reunião conjunta 

do conselho deliberativo da atri-
con, diretorias da atricon e do irB 
e presidentes dos Tcs nos dias 
21 e 22/03/2013, em Brasília-Df 
(http://www.atricon.org.br/wp-content/uplo-

ads/2013/04/Oficio- Circular-024-2013-manu-

alBoasPraticas.pdf);
b. comissão organizadora: cons. 

salomão ribas Junior (TcE-sc), 
cons. Maurício faria (TcM-sP), 
cons. aposentado Hélio saul Mi-
leski (TcE-rs), Juarez freitas (con-
sultor);

c. o conteúdo foi divulgado na publicação “Manual de Boas Práticas Processuais”, apre-
sentada e distribuída durante o XXVii congresso dos Tcs do Brasil (http://www.atricon.org.

br/wp-content/uploads/2014/01/ATRICON-_-manual-de-Boas-Praticas-digital.pdf);
d. o produto foi apresentado ao presidente do congresso Nacional, com vistas à apre-

sentação de minuta da lei processual nacional. a sugestão recebida foi a de que a 
proposta fosse apresentada a um líder de bancada para conversão do manual em 
proposta de lei;

e. propostas de ação:
 Ș negociação com líder de bancada visando à apresentação da proposta de ela-

boração do anteprojeto de lei processual nacional para julgamento de contas 
públicas e à defesa da matéria no congresso Nacional;

 Ș estímulo ao uso do manual pelos Tcs, como referencial de boas práticas pro-
cessuais nas atualizações das respectivas leis orgânicas e regimentos internos.
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D) Negociações em andamento relacionadas à meta 2.1:

29. Aprovação da PEC 28/2007 (e outras), que cria o CNTC. autor: Dep. fed. Vital do rego:
a. o processo já tramitou por todas as comissões da câmara dos Deputados e aguarda 

inclusão em pauta de votação;
b. há outras PEcs tramitando no congresso que merecem atenção, especialmente as 

que propõem:
 Ș PEC 329/2013 – altera a forma de composição dos Tribunais de contas; sub-

mete os membros do Ministério Público de contas ao conselho Nacional do 
Ministério Público (cNMP) e os conselheiros e ministros dos Tribunais de contas 
ao conselho Nacional de Justiça (cNJ) e dá outras providências. autor: Dep. 
francisco Placiano;

 Ș PEC 27/2007 – Estabelece a autonomia funcional e administrativa do Ministé-
rio Público junto aos Tribunais de contas. autor: sen. Pedro simon;

 Ș PEC 30/2007 – acrescenta o art. 75-a à constituição federal, para criar o con-
selho Nacional dos Tribunais de contas e do Ministério Público junto aos Tri-
bunais de contas e dá outras providências. autor: sen. renato casagrande;

c. principais contatos:
 Ș no Senado: senador Wellington Dias;
 Ș na Câmara: o titular da PEc – Vital do rego – tornou-se senador, não havendo 

parlamentar patrocinador/defensor que responda/articule sobre a matéria. as 
articulações são feitas com o presidente da câmara e líderes de bancada;

d. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valdecir 
Pascoal (TcE-PE), américo corrêa (atricon);

e. propostas de ação:
 Ș identificação de parlamentares que patrocinem a defesa da matéria na câmara 

e no senado federal;
 Ș retomada de relacionamento político com o relator da PEc 28/2007 – Dep. 

fed. Júlio Delgado;
 Ș articulação de apoio com as organizações globo, com visita ao diretor pre-

sidente no Projac-rJ, contando com o apoio da assessoria da presidência do 
TcE-rJ;

 Ș busca de apoio com articulistas de renome nacional na imprensa.
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15/03/12 – conselheiros em visita ao presidente do senado federal, José sarney

22/03/12 – conselheiros em visita ao deputado Marco Maia
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30. apoio da oaB e do cfc na defesa da criação do cNTc:
a. a oaB apoia a PEc, desde que modifique a composição do conselho para ampliar a 

paridade e garantir a participação da oaB no cNTc. Paridade atual: sete do sistema 
e dois da sociedade. Paridade pretendida: sete do sistema e quatro da sociedade, 
semelhante à do cNJ e cNMP (2/3 e 1/3). ao final de 2013, o tema estava para ser 
submetido à análise dos membros do conselho federal;

b. a ideia foi apresentada ao conselho do cfc e em reunião com alguns diretores pelo 
cons. antonio Joaquim, mas a negociação ainda não está consolidada;

c. principais contatos na oaB: Marcus Vinícius furtado coêlho (presidente), e conse-
lheiros cláudio stábile e Eduardo Pugliese;

d. principais contatos no cfc: Maria clara - Vice-presidente (também do TcE-al), luiz 
Mário Vieira (TcM-cE), luiz genédio (Tc-Df);

e. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), américo corrêa 
(atricon)

f. propostas de ação:
 Ș definição de coordenador para avançar na matéria no âmbito do cfc;
 Ș tratamento do assunto em reunião executiva oficial, preferencialmente nos 

respectivos conselhos.

10/09/13 – atricon em visita ao deputado Henrique alves
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31. aprovação da PEC 457/2005, que amplia de 70 para 75 anos a idade para aposen-
tadoria compulsória no serviço público:
a. o processo está pronto para pauta no plenário da câmara, com monitoramento por 

parte da atricon. autor: sen. Pedro simon;
b. principais contatos no congresso: líderes de bancadas;
c. principal responsável na atricon: cons. Waldir Neves (TcE-Ms);
d. propostas de ação:

 Ș acompanhamento da tramitação da PEc.

32. Defesa da competência de julgamento de contas de gestão dos prefeitos municipais 
pelos Tcs:
a. a defesa da matéria foi realizada com diversos ministros do sTf;
b. em 10/05/2013, a atricon participou do seminário “os Tribunais de contas e a Justiça 

Eleitoral”, promovido pelo TsE/TcU/atricon, expondo a competência, a forma de 
atuação e a abrangência das decisões dos Tcs;

21/11/13 - audiência com o senador Wellington Dias (PT-Pi)
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c. principais contatos no Poder Judiciário – sTf/TsE: Min. gilmar Mendes e carmem 
lúcia;

d. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valdecir 
Pascoal (TcE-PE), américo corrêa (atricon);

e. principal responsável no TcU: Ministro augusto Nardes;
f. propostas de ação:

 Ș contratação de consultoria especial para assessorar a atricon na articulação 
sobre a matéria no âmbito do Judiciário;

 Ș articulação de agenda com o presidente do sTf para defesa da competência 
dos Tcs no julgamento das contas de gestão dos prefeitos;

 Ș articulação de agenda com o presidente do TsE, visando promover o alinha-
mento sobre os procedimentos relacionados às decisões nos processos de 
contas e à elaboração de termo de referência da lista de inadimplentes;

 Ș divulgação da lista de inadimplentes de todos os Tcs na página da atricon.

10/05/13 – abertura do seminário “Justiça Eleitoral e os Tribunais de contas”
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E) grupo constituído relativo à meta 2.1:

33. o grupo formalmente constituído relativo à meta 2.1 foi o seguinte:
a. comissão organizadora do “Manual de Boas Práticas Processuais” e da minuta de 

anteprojeto de lei Processual Nacional para Julgamento de contas Públicas, deta-
lhada no item 28.



40 Atricon - Relatório de Resultados 2012-2013

Quanto à meta 3.1 e 3.2:V.

OBJETIVO 3
fortalecer a instituição Tribunal de contas como instrumento indispensável à cidadania.

meta 3.1
ncentivar o atingimento do índice mínimo de qualidade e agilidade do controle externo 
por 100% dos Tribunais de contas até dezembro de 2017.

Iniciativa 3.1.1
Definir metodologia para construção, avaliação e classificação do índice de agilidade na 
apreciação e julgamento de processos.

Iniciativa 3.1.2
apoiar a implantação ou o aprimoramento da sistemática de cumprimento de prazos para 
apreciação e julgamento de processos pelos Tribunais de contas.
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meta 3.2
incentivar o atingimento do índice de qualidade do controle externo por 100% dos Tribunais 
de contas até dezembro de 2017.

Iniciativa 3.2.1
Definir metodologia para construção, avaliação e classificação do índice de qualidade do 
controle externo.

Iniciativa 3.2.2 
apoiar ações dos Tribunais de contas voltadas ao aprimoramento da qualidade do controle 
externo.

Iniciativa 3.2.3
poiar o estabelecimento ou o aprimoramento de prazos e regras, pelos Tribunais de contas, 
para implantação e funcionamento do sistema de controle interno pelos jurisdicionados.

Iniciativa 3.2.4
apoiar a adoção dos entendimentos harmonizados conceitualmente nos fóruns técnicos 
promovidos pelo irB, em parceria com a atricon.

Iniciativa 3.2.5
Promover a integração do sistema Tribunal de contas do Brasil, a atuação em rede do siste-
ma controle Externo Brasileiro e a cooperação com organismos internacionais de controle.

Iniciativa 3.2.6
apoiar o desenvolvimento, o aprimoramento e o compartilhamento de sistemas informa-
tizados de controle externo para os Tribunais de contas.

Iniciativa 3.2.7
apoiar ações destinadas à adoção de modelo de administração pública focado em resulta-
dos e baseado em planejamento estratégico pelos Tribunais de contas.

Iniciativa 3.2.8
Promover ações destinadas à continuidade do processo de modernização do sistema con-
trole Externo Brasileiro com o governo federal e organismos internacionais.
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A) Resultado parcial das metas 3.1 e 3.2:

34. Não houve medição inicial/parcial da meta em 2012-2013. o prazo final encerra-se em 
2017.

35. Houve, no entanto, a avaliação da qualidade e agilidade do controle externo em 28 Tcs, 
cujo resultado foi divulgado durante o XXVii congresso dos Tcs.

B) Principais atividades associadas às metas 3.1 e 3.2:

36. Em síntese, as principais atividades relacionadas à meta 3.1 foram as seguintes:
a. definição e aplicação de metodologia de avaliação da qualidade e agilidade do con-

trole externo, com destaque para os seguintes itens/critérios avaliados relativos à 
meta:

 Ș cumprimento de prazos na apreciação e julgamento de processos, incluindo 
denúncias e consultas;

 Ș adoção do planejamento estratégico como ferramenta indispensável de ges-
tão;

 Ș adoção de Nags;
 Ș realização de auditorias operacionais, de receitas e do controle externo con-

comitantes, com adoção tempestiva de medidas cautelares;
 Ș adesão à rede Nacional de informações Estratégicas para o controle Externo 

(infocontas);
 Ș formalização de acordos de cooperação com outros órgãos de controle;
 Ș acompanhamento do cumprimento de decisões pelos jurisdicionados;
 Ș adoção/divulgação de súmulas e jurisprudências;
 Ș implantação e funcionamento do sistema de controle interno;
 Ș constituição da rede infocontas;

b. apoio ao TcU/Tcs na realização de auditorias coordenadas de educação/ensino mé-
dio e meio ambiente/bioma amazônia;

c. apoio ao ibraop na realização de eventos e atividades relacionadas à qualidade de 
auditoria de obras públicas;

d. apoio ao irB na realização de eventos técnicos;
e. parceria com o sebrae, o MPs e a sTN/cfc na realização de eventos voltados ao 

aprimoramento do controle externo;
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f. publicação de ‘Manual de Boas Práticas Processuais’, conforme detalhado no item 28;
g. divulgação de cartas recomendatórias voltadas ao aprimoramento do controle ex-

terno sobre a transparência, conforme detalhado nos itens 55 e 56;
h. cooperação com a olacefs, a Eurorai e a asur em defesa do aprimoramento do con-

trole externo;
i. adesão e assento permanente na plenária da Enccla, conforme detalhado no item 39;
j. participação nos grupos técnicos da sTN – gTcoN, gTrEl e gTsis – com represen-

tantes técnicos indicados pelos Tcs, conforme detalhado no item 44;
k. participação no grupo do Ministério da saúde, voltado ao aprimoramento do sioPs. 

Técnicos representantes da atricon:
a. titular: luiz genédio Mendes Jorge (Tc-Df);
b. suplente: alan fernandes Pimenta (TcE-MT);

c. manifestações públicas diversas em defesa do aprimoramento da qualidade do con-
trole externo e da gestão pública gerencial.

C) Deliberações dos órgãos da Atricon, em vigor, relacionadas  
às metas 3.1 e 3.2:

37. compromissos assumidos na Declaração de Vitória-ES:
a. 2. aderir e apoiar a avaliação da Qualidade e agilidade do controle Externo no âm-

bito dos Tribunais de contas, mediante avaliação entre pares, garantindo a sua con-
tinuidade, aprimoramento e ampla divulgação, bem como o cumprimento dos itens 
e critérios aprovados pela atricon;

b. 12. adotar formalmente e implantar as Normas de auditoria governamental (Nags) 
aprovadas pelo irB;

c. 13. apoiar ações da atricon e do irB voltadas à convergência das Nags ao novo 
marco normativo recomendado pela intosai;

d. 14. intensificar as auditorias operacionais com ênfase em matrizes ambientais, de 
saúde e educação, visando propor melhorias nas ações governamentais que se des-
tinam à prestação de serviços de melhor qualidade à sociedade;

e. 15. garantir apoio técnico e institucional para a realização de auditorias coordenadas 
a serem desenvolvidas em parceria entre o Tribunal de contas da União e demais 
Tribunais de contas, em temas de relevante interesse nacional e de impacto na so-
ciedade, a exemplo da saúde;
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f. 16. fortalecer o sistema de controle interno dos Tribunais de contas, bem como 
apoiar e fiscalizar sua efetiva implementação por parte dos jurisdicionados, à luz dos 
princípios da boa governança e da prevenção de riscos, contribuindo para a melhoria 
da qualidade da gestão pública;

g. 19. aderir, apoiar e participar efetivamente da rede Nacional de informações Es-
tratégicas do controle Externo (infocontas), garantindo a estrutura própria física 
e de pessoas, bem como as prerrogativas necessárias para viabilizar a atividade de 
inteligência nos Tribunais de contas;

h. 20. apoiar a atricon e o irB na efetivação das ações da Estratégia Nacional de com-
bate à corrupção e à lavagem de Dinheiro estabelecidas na Xi Plenária da Enccla, 
realizada entre 25 e 28 de novembro de 2013;

i. 21. apoiar as ações do ibraop, especialmente o desenvolvimento de procedimentos 
de auditoria de obras públicas e do sistema informatizado de controle de obras pú-
blicas, em parceria com o irB;

j. 23. fomentar e fiscalizar o cumprimento da lei complementar 123/06, que garante 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno 
porte brasileiras nas aquisições e contratações governamentais;

k. 25. fomentar o compartilhamento e o uso da tecnologia da informação no proces-
so de trabalho dos Tribunais de contas com o objetivo de assegurar a celeridade, 
a segurança e a transparência das informações, com ênfase na implementação do 
processo eletrônico;

l. situação dos compromissos em relação ao plano estratégico da atricon:
 Ș vinculados aos objetivos, metas e iniciativas e associados às ações da atricon;
 Ș a maioria dos temas integrou os itens e critérios de avaliação da qualidade e 

agilidade do controle externo no âmbito dos Tcs.

38. regulamento atricon 01/2013, que estabelece as regras e os parâmetros de quali-
dade e agilidade do controle externo para fins de avaliação dos Tribunais de contas 
e dá outras providências (http://www.atricon.org.br/documentos/documentos-atividades-pela-qualidade-e-

-agilidade-do-controle-externo/):
a. aprovado em reunião conjunta do conselho deliberativo da atricon, diretorias da 

atricon e do irB e presidentes dos Tcs no dia 02/07/2013, em Brasília-Df (http://www.

atricon.org.br/documentos/oficio-circular-362013atriconirb/);
b. na mesma data, foram assinados os termos de adesão dos Tcs, seguidos de outros 

em datas posteriores, totalizando 28 (http://www.atricon.org.br/documentos/adesao-dos-tcs-a-ava-

liacao-qualidade-e-agilidade/);
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c. a avaliação foi realizada no segundo semestre de 2013 pelo comitê gestor, desig-
nado na já citada reunião conjunta do dia 02/07/2013 (http://www.atricon.org.br/wp-content/

uploads/2013/07/Composicao_Subgrupos.pdf). outros conselheiros e técnicos integraram pos-
teriormente a equipe, todos nominados na publicação indicada a seguir;

d. o resultado da primeira avaliação foi divulgado na publicação “Diagnóstico da ava-
liação da Qualidade e agilidade do controle Externo – revisão por Pares”, apresen-
tada e distribuída durante o XXVii congresso dos Tcs do Brasil (http://www.atricon.org.br/

wp-content/uploads/2013/07/ATRICON-_-Diagnostico-Digital.pdf);
e. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Jaylson 

campelo (TcE-Pi e presidente do comitê gestor), cons. Edilson silva (TcE-ro), riso-
dalva castro (TcE-MT), américo corrêa (atricon), Maria salete (TcE-Ba), luiz genédio 
(Tc-Df), gislaine fernandes (TcE-Mg), Paula fontes (TcE-MT);

f. propostas de ação:
 Ș retomada das negociações com o Bird e o BiD visando à obtenção de fontes 

de financiamento do controle externo, incluindo a continuidade da avaliação;
 Ș convergência da avaliação ao modelo sai-PMf do Bird;
 Ș implementação de ações voltadas à melhoria dos resultados relativos aos itens 

e critérios de avaliação no âmbito dos Tcs;
 Ș aplicação de nova avaliação.

15/08/13 – Primeira visita de avaliação de Qualidade e agilidade (TcE-PB)
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39. ingresso formal da atricon na Enccla em 2013, com assento permanente na plenária 
de deliberações:
a. o cons. cezar Miola (TcE-rs) foi designado o representante da atricon, tendo como 

suplentes os técnicos Paulo Panassol (TcE-rs) e alan fernandes (TcE-MT);
b. a primeira participação ocorreu nos dias 25 a 28/11/2013, em Uberlândia-Mg;
c. na ocasião, foi assumido o compromisso de apoiar a efetivação das seguintes ações 

da Enccla:
 Ș ação 6: conferir transparência à movimentação financeira das contas bancá-

rias de entes públicos ou entidades privadas para gestão de recursos públicos, 
restringindo o saque em espécie;

 Ș ação 9: Propor a regulamentação do layout de dados, com registros das con-
tratações e licitações do poder público e implementar a interoperabilidade 
entre os Tribunais de contas e os integrantes da Enccla (continuidade da ação 
8/2013);

 Ș ação 10: implementar e publicar consulta integrada aos cadastros com infor-
mações referentes a condenações ou sanções que impliquem restrição a par-
ticipar de licitação ou contratar com a administração pública ou para ocupar 
cargo ou função pública (continuidade da ação 11/2013);

 Ș ação 11: Disseminar e aperfeiçoar os instrumentos e normativos de análise 
patrimonial de agentes públicos para fins de combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro;

d. principais contatos na Enccla: roberto Biasoli (coordenador da Enccla/MJ), Neldo 
Dobke Valadão (assessor jurídico MP-rs);

e. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. cezar 
Miola (TcE-rs), Paulo Panassol (TcE-rs), alan fernandes (TcE-MT);

f. propostas de ação:
 Ș manutenção do assento permanente na Enccla;
 Ș apoio às ações compromissadas, especialmente a 09, visando à futura implan-

tação do laboratório de informações estratégicas da rede infocontas com fi-
nanciamento do Ministério da Justiça.
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40. Protocolo de Intenções celebrado entre Atricon/IRB/CNPg/SNJ/TCU/Enccla com o 
objetivo de estabelecer padrão mínimo de dados e informações e implementar a inte-
roperabilidade entre órgãos de controle e fiscalização para a criação e disponibilização 
de ferramentas que permitam aos integrantes da Enccla o acesso e a consulta a dados 
e informações disponíveis nos Tcs do Brasil (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/05/

Protocolo_de_Inten%C3%A7%C3%B5es_ENCCLA_CNPg_TCU_ATRICON_IR B.pdf):
a. relaciona-se à ação 09 da Enccla, já descrita no item anterior;
b. formalizado em reunião conjunta do conselho deliberativo da atricon, diretorias da 

atricon e do irB e presidentes dos Tcs no dia 21/03/2013, em Brasília-Df, com prazo 
de vigência de dois anos (http://www.atricon.org.br/documentos/oficio-circular-362013atriconirb/);

c. na mesma data, os Tcs assinaram o Termo de adesão ao Protocolo de intenções, se-
guidos de outros em datas posteriores, totalizando 27 (http://www.atricon.org.br/wp-content/

uploads/2013/05/Termo_de_Ades%C3%A3o_ao_Protocolo_de_Inten%C3%A7%C3%B5es_ ENCCLA.pdf);
d. principais contatos na Enccla: roberto Biasoli (coordenador da Enccla/MJ), Neldo 

Dobke Valadão (assessor jurídico MP-rs);
e. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. cezar 

Miola (TcE-rs), Paulo Panassol (TcE-rs), alan fernandes (TcE-MT);
f. propostas de ação:

 Ș continuidade das ações em parceria;
 Ș cumprimento dos compromissos assumidos;
 Ș renovação do protocolo de intenções.
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41. acordo de cooperação entre Atricon/mJ, voltado à prevenção e ao combate à corrup-
ção, à lavagem de dinheiro e a outros crimes relacionados, de forma a aprimorar e 
desenvolver métodos de análise de dados, garantindo assim maior eficácia na repressão 
a tais práticas ilegais, por meio do compartilhamento de metodologias, experiências 
e tecnologias para o processamento e análise de dados e pelo ingresso da atricon na 
rede-lab:
a. celebrado no dia 04/12/2013, durante o XXVii congresso dos Tcs;
b. em 2012 e 2013, foram realizados diversos eventos de capacitação para os Tcs, com 

instrutoria da Enccla, estando confirmada a realização de novo evento de 08 a 11/04 
ou segundo semestre/2014;

c. principal contato na Enccla: roberto Biasoli (coordenador da Enccla/MJ);
d. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. cezar 

Miola (TcE-rs), Paulo Panassol (TcE-rs), alan fernandes (TcE-MT);
e. propostas de ação:

 Ș negociação visando à viabilização de espaço físico e pessoal para a implanta-
ção do laboratório de informações Estratégicas da rede infocontas;

 Ș realização do evento de capacitação programado para os dias 08 a 11/04 ou 
segundo semestre/2014;

 Ș renovação do acordo de cooperação.

42. acordo de cooperação técnica Atricon/IRB/TCs, que resultou na constituição da Rede 
Nacional de Informações Estratégicas para o controle externo (rede infocontas), 
com a adesão de 29 Tcs. (http://www.atricon.org.br/documentos/10472/):
a. celebrado em reunião conjunta do conselho deliberativo da atricon, diretorias da 

atricon e do irB e presidentes dos Tcs no dia 02/07/2013, em Brasília-Df, com prazo 
de vigência de cinco anos (http://www.atricon.org.br/documentos/oficio-circular-362013atriconirb/);

b. resultante de compromisso assumido em evento promovido pela atricon sobre ati-
vidades de inteligência de controle Externo, com a instrutoria de técnicos dos Tcs, 
do TcU e da abin (15 a 17/08/2012, em Brasília-Df);

c. no dia 19/09/2013, em Belém-Pa, foram aprovados o regimento interno e o plano 
de metas 2014-2015 da rede pelo colegiado até então competente (representantes 
de cada Tc do Brasil);

d. na assembleia da atricon, realizada no dia 06/12/2013, durante o XXVii congresso 
dos Tcs, foi definida nova composição do comitê gestor da rede infocontas: re-
presentantes da atricon, do irB e dos seguintes Tcs: TcU, TcE-Ba, TcE-Es, TcE-Mg, 
TcE-PE, TcE-ro, TcE-rs;
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e. na mesma ocasião, atribuiu-se ao conselho deliberativo da atricon a função de atuar 
como o órgão colegiado da rede infocontas;

f. apresentação de publicação durante o XXVii congresso dos Tcs com informações 
sobre a rede infocontas (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/11/INFOCONTAS.pdf);

g. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. sebas-
tião ranna (TcE-Es e presidente atual do comitê gestor), alan fernandes (TcE-MT e 
atual coordenador operacional), Mauro giacobbo (TcU/Dgi e atual coordenador do 
trabalho em conjunto), risodalva castro (TcE-MT), américo corrêa (atricon);

h. propostas de ação:
 Ș composição do comitê gestor com representantes indicados pela atricon, irB 

e Tcs integrantes;
 Ș conclusão do primeiro produto da rede – levantamento de acumulação ilegal 

de cargos – e dos demais constantes do plano de metas;
 Ș continuidade às ações de capacitação para os Tribunais de contas;
 Ș intensificação da negociação com o MJ/sNJ/Drci (braço operacional da Enc-

cla), visando à futura implantação de laboratório de informações estratégicas 
da rede infocontas, integrante da rede lab-lD (prevista para 2015).

15/08/12 – abertura do Encontro Nacional sobre atividades de inteligência
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43. acordo de cooperação celebrado entre a Atricon/mPS/IRB, com o objetivo de sis-
tematizar o intercâmbio de informações previdenciárias e a realização de capa-
citações sobre RPPS (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/05/ACT-Interc%C3%A2mbio-de- 

Informa%C3%A7%C3%B5es-Previdenci%C3%A1rias-e-Capacita%C3%A7%C3%B5es-sobre-RPPS-mPS.ATRICON.IRB_.pdf):
a. formalizado em reunião conjunta do conselho deliberativo da atricon, diretorias 

da atricon e do irB e presidentes dos Tcs no dia 09/05/2013, em Brasília-Df, com 
vigência enquanto houver interesse dos partícipes;

b. como desdobramento do acordo, no dia 09/05/2013, em Brasília-Df, foi realizado o 
evento “controle Externo em ação: regimes Próprios de Previdência social – rPPs 
e implementação da Nova contabilidade Pública”;

c. nessa oportunidade, os Tcs formalizaram termo de adesão ao acordo de coopera-
ção, com o compromisso de realizar eventos regionais, envolvendo seus servidores 
e jurisdicionados (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/05/Termo-de-Ades%C3%A3o-a-ACT-

-Interc%C3%A2mbio-de- Informa%C3%A7%C3%B5es-Previdenci%C3%A1rias-e-Capacita%C3%A7%C3%B5es-sobre- 

RPPS-mPS.ATRICON.IRB_.pdf);
d. a fase seguinte envolve a realização dos eventos estaduais, de responsabilidade do 

MPs/irB/Tcs, com o apoio da atricon;
e. principais contatos no MPs: leonardo rolim (secretário de Política de Previdência 

social) e otoni guimarães (diretor do Departamento de rPPs);
f. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. subst. 

ronaldo ribeiro (TcE-MT), risodalva castro (TcE-MT), américo corrêa (atricon), Paula 
fontes (TcE-MT);

g. propostas de ação:
 Ș retomada de entendimentos para a realização dos encontros regionais, con-

forme compromisso estabelecido;
 Ș renovação do acordo de cooperação.



51Relatório de Resultados 2012-2013 - Atricon

44. acordo de cooperação celebrado entre a Atricon/mF/STN/CFC/IRB/CNm, com o ob-
jetivo de implantação da Rede da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
por meio da articulação de ações de treinamento e capacitação, cooperação científica, 
técnica e consultiva (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/05/ACT-Implanta%C3%A7%C3%A3o-

-da-Rede-da-Nova-Contabilidade- P%C3%BAblica-STN.CFC_.ATRICON.IRB_.CNm_.pdf):
a. formalizado em reunião conjunta do conselho deliberativo da atricon, diretorias da 

atricon e do irB e presidentes dos Tcs no dia 09/05/2013, em Brasília-Df, com prazo 
de vigência de 24 meses;

b. como desdobramento do acordo, no dia 09/05/2013, em Brasília-Df, foi realizado o 
evento “controle Externo em ação: regimes Próprios de Previdência social – rPPs 
e implementação da Nova contabilidade Pública”;

c.  nessa oportunidade, os Tcs formalizaram termo de adesão ao acordo de coope-
ração, com o compromisso de realizar eventos estaduais, envolvendo servidores e 
jurisdicionados (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/05/Termo-de-Ades%C3%A3o-a-ACT-

-Implanta%C3%A7%C3%A3o-da-Rede-da- Nova-Contabilidade-P%C3%BAblica-STN.CFC_.ATRICON.IRB_.pdf);
d. a fase seguinte envolve a realização dos eventos estaduais, de responsabilidade do 

MPs/irB/Tcs, com o apoio da atricon;
e. participação no gTREL da sTN. Técnicos representantes da atricon:

a. titulares:
 Ș antônio Dourado Vasconcelos (TcM-Ba), Valdivino gonçalves da costa (TcE-

-sP), soraya fernanda Matos (TcE-rr), alessandro de oliveira (TcE-sc);
b. suplentes:

 Ș Elton fernandes da silva (TcE-rs), gerson Portugal Pontes (TcE-Ma);
c. assessor:

 Ș Plácido cesar Martins Júnior (TcE-PB);
f. participação no gTCON da sTN. Técnicos representantes da atricon:

a. titulares:
 Ș Marcos Portela Miguel (TcE-sP), conceição aparecida ramalho frança (TcE-

-Mg), luis fabra laffitte Neto (TcE-rN), ricardo José da silva (TcE-sc);
b. suplentes:

 Ș Joana granja sant’anna (TcE-rJ), rodrigo lubiana Zanoti (TcE-Es);
c. assessor:

 Ș Wilson ferreira Junior (TcE-go), Marcos Uchoa de Medeiros (TcE-PB);
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g. participação no gTSIS da sTN. Técnico representante da atricon:
a. alan fernandes Pimenta (TcE-MT);

h. principal contato na sTN: gilvan Dantas (subsecretário de contabilidade Pública da 
sTN);

i. principais contatos no cfc: cons. inaldo Paixão (TcE-Ba), luiz Mário Vieira (TcM-cE), 
luiz genédio Mendes Jorge (Tc-Df);

j. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. caldas 
furtado (TcE-Ma), risodalva castro (TcE-MT), américo corrêa (atricon), Paula fontes 
(TcE-MT);

k. propostas de ação:
 Ș retomada de entendimentos para a realização de atividades, conforme acordo 

de cooperação;
 Ș renovação do acordo de cooperação;
 Ș confirmação dos representantes da atricon nos grupos técnicos da sTN obser-

vando as regras da Portaria 109/2011 da sTN.

45. acordo de cooperação TCU/Atricon/IRB/TCs, tendo como objeto a realização de au-
ditorias coordenadas nas áreas de educação/ensino médio (http://www.atricon.org.br/wp-

-content/uploads/2013/11/Auditoria_Coordenada_Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf) e meio ambiente/bioma 
Amazônia (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/11/Auditoria_Coordenada_meioAmbiente.pdf):
a. formalizado em 21/03/2013, com vigência de três anos – até 20/03/2015, com a 

adesão de 32 Tcs, mais o TcU;
b. participação em eventos organizados pelo TcU, nos quais se definiram as atividades 

desenvolvidas;
c. as auditorias foram realizadas pelos Tcs em 2013, estando em fase de consolidação 

e divulgação pelo TcU;
d. a fase seguinte compreenderá o monitoramento do plano de providências a ser 

elaborado pelos jurisdicionados, com base nas determinações/recomendações;
e. principais contatos no TcU: Min. augusto Nardes (presidente), Maurício Wanderley 

(secretário geral);
f. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Marisa 

serrano (TcE-Ms), cláudio couto Terrão (TcE-Mg), risodalva castro (TcE-MT), amé-
rico corrêa (atricon), Paula fontes (TcE-MT);
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g. propostas de ação:
 Ș participação e apoio na consolidação e divulgação dos resultados;
 Ș participação nas definições do TcU acerca dos critérios para a realização das 

auditorias coordenadas na área da saúde;
 Ș renovação do acordo de cooperação.

46. acordo de cooperação celebrado entre a Atricon/Sebrae tendo como objeto a con-
jugação de esforços entre os signatários para a criação de um ambiente favorável à 
implantação e implementação da Lei Complementar 123/2006 nos estados e mu-
nicípios:
a. formalizado em 16/09/2010, sob a gestão do cons. salomão ribas, com vigência 

de 12 meses (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/01/TERmO-COOPERAçãO-SEBRAE.pdf), 
seguido de termos aditivos de prazo (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/01/TERmO-

-ADITIVO-SEBRAE.pdf);
b. em 24/10/2012, em Brasília-Df, a atricon/sebrae/irB realizaram o Encontro Nacional 

“os Tribunais de contas e o Desenvolvimento Econômico”, cuja pauta foi debater 
o papel dos Tribunais de contas no desenvolvimento econômico, em especial na 
fiscalização do cumprimento da lei geral da Micro e Pequena Empresa, bem como 
definir estratégia nacional de atuação conjunta;

c. na ocasião, 30 Tcs do Brasil, incluindo o TcU, assinaram o manifesto de intenções 
de atuarem em parceria, dentro das respectivas competências, para promover o 
desenvolvimento regional pelo fomento aos pequenos negócios (http://www.atricon.

org.br/wp-content/uploads/2014/01/manifestode- Intencoes_ATRICON_TCs_IRB_ABRACOm_SEBRAE_ESCOLA_DE_

CONTAS_E_gOVERNO.pdf);
d. assumiram o compromisso de disseminação da temática em todas as capitais do 

Brasil, com foco em compras governamentais, em eventos promovidos em parceria 
com os sebraes estaduais e com o apoio da atricon;

e. o dia 13/03/2013 foi considerado o “Dia da Micro e Pequena Empresa” no âmbito 
dos Tribunais de contas, celebrado com a realização de seminários regionais em 24 
capitais do Brasil, com a participação dos respectivos jurisdicionados;

f. dados divulgados pelo sebrae nacional durante o XXVii congresso Nacional dos Tcs 
indicam que, após o envolvimento da atricon/Tcs e apenas no período de fevereiro a 
outubro de 2013, houve um acréscimo de quase 100% de municípios do Brasil com 
lei local (antes: 850; após, 1583 municípios);
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g. em 26/08/2013, sob a gestão do cons. antonio Joaquim, foi assinado o 3º termo 
aditivo ao acordo, prorrogando a vigência para até o dia 15/09/2014 (http://www.atricon.

org.br/wp-content/uploads/2014/01/3º-Termo-Aditivo-Convênio-58-2010- SEBRAE.pdf);
h. principais contatos no sebrae: Bruno Quick (gerente de Políticas Públicas), Narceu 

almeida (analista);
i. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valter 

albano da silva (TcE-MT), américo corrêa (atricon), risodalva castro (TcE-MT), Paula 
fontes (TcE-MT), Denise suszek (TcE-MT), João lopes (atricon);

j. propostas de ação:
 Ș continuidade das ações acordadas;
 Ș apoio ao irB/sebrae/Tcs na capacitação dos técnicos de controle externo na 

fiscalização do cumprimento da lc 123/2006, especialmente no tópico “com-
pras governamentais”;

 Ș renovação do acordo de cooperação.

47. acordo de cooperação celebrado entre Atricon/IRB/mDIC/FNP/CNm tendo como ob-
jeto o fortalecimento e promoção das micro e pequenas empresas e empresas de 
pequeno porte (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/01/ACT_mDIC-Atricon.pdf):
a. formalizado em 12/07/2012, durante a XXi reunião Plenária do fórum Permanente 

das ME e EPP, em Brasília-Df, com prazo de vigência de 24 meses – até 11/07/2014;
b. na mesma ocasião, a atricon passou a ser membro do citado fórum, que realiza 

reuniões periódicas em Brasília-Df;
c. principal contato no MDic: fernando Pimentel (ministro);
d. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), américo corrêa 

(atricon), João lopes (atricon);
e. propostas de ação:

 Ș participação nas reuniões do fórum;
 Ș renovação do acordo de cooperação.
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48. Protocolo de intenções Atricon/Ibraop, tendo como objeto a realização de ações con-
juntas voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de obras públicas, bem 
como o apoio ao desenvolvimento das atividades administrativas na sede Brasília-Df 
(http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/01/ProtocolodeIntencoes_IBRAOP_ATRICON.pdf):
a. formalizado em 16/11/2009, com vigência de 60 meses, e reafirmado pelos presi-

dentes das instituições em reunião no dia 08/02/2012, em Brasília-Df;
b. compromisso assumido na Declaração de Vitória: “21. apoiar as ações do ibraop, 

especialmente o desenvolvimento de procedimentos de auditoria de obras públicas 
e do sistema informatizado do controle de obras públicas, em parceria com o irB”;

c. a atricon apoiou a realização do Encontro Nacional de obras Públicas (em jun/2012, 
Palmas-To) e do simpósio Nacional de auditoria de obras Públicas (em maio/2013, 
Vitória-Es);

d. no XXVii congresso dos Tcs, disponibilizou espaços para o ibraop nas atividades 
temáticas e feira;

e. o ibraop é convidado permanente para participação nos eventos da atricon;
f. já há compromisso da atricon em apoiar o próximo sinaop, em 2014;
g. principais contatos no ibraop: Narda consuelo V. N. silva (presidente, TcE-MT), Elci 

Pessoa Júnior (vice, TcE-PE), Pedro Jorge oliveira (diretor técnico, TcE-sc) e Pedro 
Paulo P. farias (diretor de comunicação, TcE-Pr);

h. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. sebastião 
carlos ranna (TcE-Es), risodalva castro (TcE-MT), américo corrêa (atricon), Paula 
fontes (TcE-MT);

i. propostas de ação:
 Ș apoio na realização dos eventos e atividades técnicas do ibraop, com desta-

que para o próximo sinaop, previsto para os dias 19 a 23/05/2014, em floria-
nópolis-sc;

 Ș disponibilização da sede da atricon em Brasília para uso do ibraop;
 Ș renovação do protocolo de intenções.
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D) Negociações em andamento relacionadas à meta 3.1:

49. celebração de financiamento do controle externo com o Bird e BiD:
a. a minuta do termo de referência e do protocolo de intenções foi elaborada e sub-

metida à análise de viabilidade pelo Bird (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/01/

ProlocolodeIntençoes_BIRD.pdf);
b. proposta semelhante foi apresentada ao BiD em audioconferência no dia 20/11/2013, 

com a participação do cons. Valdecir Pascoal (TcE-PE) e luiz genédio (Tc/Df);
c. componentes do projeto:

 Ș componente 1. convergência e aplicação do sai-PMf nos Tribunais de contas 
de Estados, Distrito federal e Municípios;

 Ș componente 2. convergência das Normas de auditoria da intosai;
 Ș componente 3. criação de marcos referenciais técnicos para o sistema Tribu-

nais de contas;
d. principal contato no Bird: Joseph Kizito (financial management coordinator Brazil 

cMU);
e. principais contatos no BiD: german Zappanni e Monica Merlo (representantes do 

BiD no Brasil);
f. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valdecir 

Pascoal (TcE-PE) mais o grupo de trabalho constituído: cons. Jaylson campelo (TcE-
-Pi), cons. soraia Victor (TcE-cE), luiz genédio Mendes Jorge (Tc-Df), Maria salete 
silva oliveira (TcE-Ba), américo corrêa (atricon), risodalva castro (TcE-MT), Paula 
fontes (TcE-MT);

g. proposta de ação:
 Ș retomada de negociações.
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50. ampliação do objeto do acordo de cooperação com o TCU – auditorias coordenadas, 
para incluir a área da saúde, além das atuais já compromissadas – educação e meio 
ambiente:
a. demanda apenas anunciada pelo TcU, sem a efetiva formalização;
b. principais contatos no TcU: Ministro augusto Nardes (presidente), Maurício Wan-

derley (secretário-geral de controle Externo), alden oliveira (secretário-geral da 
Presidência);

c. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Marisa 
serrano (TcE-Ms), cons. cláudio Terrão (TcE-Mg), américo corrêa (atricon), risodalva 
castro (TcE-MT);

d. principais propostas de ações:
 Ș intermediação na negociação TcU/Tcs;
 Ș acompanhamento do processo de monitoramento das auditorias pelos Tcs.

E) grupos formalmente constituídos relativos às metas 3.1 e 3.2:

51. os grupos (ou denominação análoga) formalmente constituídos relativos às metas 3.1 
e 3.2 foram os seguintes:
a. representantes da atricon no gTcoN, gTrEl e gTsis da sTN, conforme detalhado 

no item 44;
b. representantes da atricon no grupo siops do Ms, conforme detalhado na letra k do 

item 36;
c. comitê gestor da avaliação da Qualidade e agilidade do controle Externo no âmbito 

do controle externo, detalhado na letra c do item 38;
d. representantes da atricon na plenária de deliberações da Enccla, conforme detalha-

do na letra a do item 38;
e. comitê gestor da rede infocontas, conforme detalhado na letra d do item 42 (pen-

dente a indicação nominal dos representantes dos citados Tcs);
f. grupo de trabalho responsável pela elaboração do termo de referência para o finan-

ciamento do controle externo pelo Bird, conforme detalhado na letra f do item 49.



58 Atricon - Relatório de Resultados 2012-2013

OBJETIVO 4
Estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão dos Tribunais de con-
tas.

meta 4.1
incentivar a disponibilização de informações nos portais da internet por 100% dos Tribunais 
de contas, até dezembro de 2013.

Iniciativa 4.1.1
apoiar ações destinadas a consolidar os Tribunais de contas como guardiões da lc 131/2009 
e da lei 12.527/2012 no tocante às regras de transparência do controle externo e da admi-
nistração pública.

Iniciativa 4.1.2
apoiar o aprimoramento e a consolidação do Portal Nacional e rede como fonte oficial de 
informações sobre contas públicas do Brasil.

Quanto à meta 4.1:VI.
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A) Resultado parcial da meta 4.1:

52. Não houve medição inicial/parcial da meta em 2012-2013.

B) Principais atividades relacionadas à meta 4.1:

53. Em síntese, as principais atividades relacionadas à meta 4.1 foram as seguintes:
a. aprovação da carta de recomendações aos Tribunais de contas, que estabelece cri-

térios para a transparência das informações e para a implementação do serviço de 
informação ao cidadão nos Tcs;

b. aprovação da resolução atricon com recomendações aos Tcs sobre o controle da 
transparência dos jurisdicionados;

c. constituição da rede de comunicação dos Tribunais de contas;
d. apoio ao ccor no estímulo e orientação à implantação dos sics pelos Tcs, especial-

mente por meio de eventos técnicos;
e. defesa permanente da temática em eventos, palestras, notícias, etc.

C) Deliberações da Atricon, em vigor, relacionadas à meta 4.1:

54. compromisso assumido na Declaração de Vitória-Es:
a. 09. cumprir e fiscalizar para que os jurisdicionados observem os requisitos de trans-

parência pública previstos em lei, especialmente a lei de responsabilidade fiscal e 
a lei de acesso à informação.
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55. carta de recomendações aos Tribunais de contas, que estabelece critérios para a 
transparência das informações e para a implementação do serviço de informação 
ao cidadão nos TCs (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/01/CartadeRecomendacoesaosTCs_Lei-

12_527_LAI.pdf):
a. aprovada no seminário “os Tribunais de contas e a lei de acesso à informação”, re-

alizado pelo irB/atricon nos dias 31/05 e 01/06/2012, em Palmas-To;
b. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), américo corrêa 

(atricon), risodalva castro (TcE-MT);
c. principais propostas de ação:

 Ș continuidade da defesa permanente da temática;
 Ș ampliação da divulgação da carta recomendatória;
 Ș submissão da temática à deliberação da rede de comunicação dos Tcs, para 

definição de estratégias de atuação.

56. resolução Normativa 01/2013 para orientação aos Tcs sobre o controle da transpa-
rência dos jurisdicionados (http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/01/RESOLUCAO_ATRI-

CON_N01_LAI.pdf):
a. apresentada durante o iii Encontro Nacional dos Tcs, nos dias 12 a 14/11/2012, em 

campo grande-Ms;
b. aprovada em reunião do conselho deliberativo da atricon, nos dias 21 e 22/03/2013, 

em Brasília-Df;
c. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valdecir 

Pascoal (TcE-PE), américo corrêa (atricon), risodalva castro (TcE-MT);
d. propostas de ação:

 Ș continuidade da defesa permanente da temática;
 Ș ampliação da divulgação da carta recomendatória;
 Ș submissão da temática à deliberação da rede de comunicação dos Tcs, para 

definição de estratégias de atuação.
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D) Negociações em andamento relacionadas à meta 4.1:

57. Não há.

E) grupo formalmente constituído relativo à meta 4.1:

58. Não há.

21/03/13 – reunião do conselho Deliberativo que aprovou recomendações à lai
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OBJETIVO 5 
garantir a defesa dos direitos, prerrogativas e interesses dos membros dos Tribunais de 
contas, especialmente os associados à atricon.

meta 5.1
garantir o nível de satisfação dos associados em relação à atricon em 80%, até dezembro 
de 2017.

Iniciativa 5.1.1
assegurar aos associados os direitos e prerrogativas constitucionais e os interesses corpo-
rativos previstos no Estatuto da atricon.

Iniciativa 5.1.2
Velar pela garantia do princípio da presunção de inocência e do respeito ao devido processo 
legal nos processos contra membros dos Tribunais de contas.

Quanto à meta 5.1:VII.
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A) Resultado parcial da meta 5.1:

59. Não houve medição inicial/parcial da meta 5.1 em 2012-2013.

B) Atividades realizadas associadas à meta 5.1:

60. Em síntese, as principais atividades relativas à meta 5.1 foram as seguintes:
a. maior atuação técnica e corporativa da atricon;
b. ampliação dos canais/mecanismos periódicos de comunicação e divulgação, aprimo-

rando o relacionamento com os associados e demais integrantes do sistema controle 
externo;

c. realização de monitoramento dos processos em andamento no senado federal, 
câmara dos Deputados, sTJ, sTf, inclusive com atualização permanente das infor-
mações em espaço próprio no site da atricon (http://www.atricon.org.br/category/noticias/acom-

panhamento-processual/);

22/03/12 - atricon, abracom e irB em audiência com o ministro luiz fux (sTf)
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07/02/12 - Ministro do sTf, gilmar Mendes, prestigiou a solenidade de posse da 

Diretoria da atricon para o biênio 2012-2013

22/03/12 - conselheiro antonio Joaquim em audiência com o Ministro carlos ayres Britto (sTf)
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d. manutenção de contrato com a Editora fórum, para disponibilização de biblioteca 
digital (acervo online de livros) aos associados, com renovação para 2014 já forma-
lizada;

e. renovação do seguro de vida da caixa Econômica federal (http://www.atricon.org.br/wp-

-content/uploads/2012/10/CONTRATO_CAIxA_SEgUROS.pdf);
f. distribuição de brindes, a exemplo da agenda 2013 da atricon;
g. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), airton carlos 

da silva (TcE-MT), américo corrêa (atricon), Denise suszek (TcE-MT), João lopes 
(atricon), Janayna cajueiro (atricon).

C) Deliberações da Atricon em vigor relacionadas à meta 5.1:

61. Não há.

D) Negociações em andamento relativas à meta 5.1:

62. Não há.

E) grupos constituídos relativos à meta 5.1:

63. Não há.
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OBJETIVO 6
garantir a associação e a participação dos membros dos Tribunais de contas.

meta 6.1
Elevar para 90% o percentual de membros dos Tribunais de contas associados à atricon, 
até dezembro de 2012.

Iniciativa 6.1.1
Promover ações destinadas à associação dos membros dos Tribunais de contas à atricon.

meta 6.2
incentivar a participação de no mínimo 80% dos associados nas atividades promovidas pela 
atricon, até dezembro de 2017.

Iniciativa 6.2.1
Promover a integração e o debate do interesse dos associados.

Iniciativa 6.2.2
ampliar os canais e os mecanismos de participação dos associados nas ações da atricon.

Quanto às metas 6.1 e 6.2:VIII.
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A) Resultado parcial das metas 6.1 e 6.2:

64. Não houve medição inicial/parcial das metas 6.1 e 6.2 em 2012-2013.

B) Atividades realizadas associadas às metas 6.1 e 6.2:

65. Em síntese, as principais atividades relativas às metas 6.1 e 6.2 foram as seguintes:
a. saldo positivo de 81 filiações à atricon no biênio 2012/2013, considerando filiações 

e desfiliações;
b. segue estatística com referência em dez/2013:

 Ș em dez/2011 – 250;
 Ș em dez/2013 – 331, sendo 236 ativos e 95 aposentados;
 Ș universo de 360 associados potenciais ativos;

c. redução do valor da contribuição mensal – Portaria 01/2012 (http://www.atricon.org.br/wp-

-content/uploads/2012/12/Portaria_1_2012.pdf) e Portaria 01/2014 (http://www.atricon.org.br/wp-content/

uploads/2014/01/PORTARIA-1-2014.pdf):
 Ș de r$ 311,00 para r$ 300,00;
 Ș r$ 90,00 para os conselheiros substitutos também filiados à audicon;
 Ș valores permaneceram congelados até fev/2014;

d. intensificação de contatos visando a novas associações, especialmente com os re-
cém-empossados, incluindo campanhas eletrônicas no site da atricon;

e. realização de festa comemorativa dos 20 anos da associação, com a entrega de ho-
menagens a autoridades de renome nacional e ex-presidentes;

f. periodicização da remessa de informações (Jornal da atricon, notícias, comunicados, 
ofício, etc.) aos associados, aos demais integrantes do sistema controle externo e 
respectivos assessores, com atualização permanente de mailing;

g. principais responsáveis: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), airton carlos da silva 
(TcE-MT), américo corrêa (atricon), Janayna cajueiro (atricon), Denise suszek 
(TcE-MT), João lopes (atricon);

h. propostas de ação:
 Ș identificação do universo de potenciais associados, incluindo ativos e inativos;
 Ș promoção de ações específicas voltadas aos associados, incluindo os aposen-

tados, visando à sua permanência na associação;
 Ș premiação de associados mediante sorteios periódicos e/ou outros critérios.
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C) Deliberações da Atricon em vigor relativas às metas 6.1 e 6.2:

66. Portarias 01/2012 e 01/2014, que reduziram e congelaram o valor das contribuições 
dos associados.

D) Negociações em andamento relativas às metas 6.1 e 6.2:

67. Não há.

E) grupos constituídos relativos às metas 6.1 e 6.2:

68.  Não há.
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17/08/12 – comemoração dos 20 anos de fundação da atricon

17/08/12 - atricon homenageia Ministros ayres Britto (sTf) e Benjamin Zymler (TcU)
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OBJETIVO 7
aprimorar a comunicação institucional com o público interno e externo.

meta 7.1
garantir a divulgação das atividades da atricon para 100% dos membros dos Tribunais de 
contas, até dezembro de 2012.

Iniciativa 7.1.1
implantar política e plano de comunicação da atricon destinados aos associados e demais 
membros dos Tribunais de contas.

Iniciativa 7.1.2
ampliar os canais e os mecanismos de comunicação da atricon perante os associados e 
demais membros dos Tribunais de contas.

Iniciativa 7.1.3 
aprimorar os canais e os mecanismos de transparência da gestão da atricon.

Quanto às metas 7.1 e 7.2:Ix.
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meta 7.2
garantir a divulgação das atividades da atricon para 100% do público externo de interesse, 
até dezembro de 2013.

Iniciativa 7.2.1
implantar política e plano de comunicação da atricon destinados ao público externo de 
interesse.

Iniciativa 7.2.2
ampliar os canais e os mecanismos de comunicação da atricon perante o público externo 
de interesse.

A) Resultados parciais das metas 7.1 e 7.2:

69. a meta 7.1 foi atendida plenamente. a 7.2 apenas parcialmente, por falta de mapea-
mento de universo.

B) Atividades realizadas associadas às metas 7.1 e 7.2:

70. Em síntese, as principais atividades relativas às metas 7.1 e 7.2 foram as seguintes:
a. criação da rede de comunicação dos Tcs;
b. reformulação da página da atricon na internet, com a criação de espaços para di-

vulgação:
 Ș de documentos, serviços e produtos da atricon, incluindo notícias, galeria de 

fotografias e vídeos, artigos, etc.;
 Ș divulgação de artigos, notícias, produtos, galeria de fotografias e vídeos, revis-

tas, eventos e demais atividades dos 34 Tcs;
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com início de publicação em maio de 2012, o Jornal da atricon chegou a sua 77ª edição em dezembro de 2013
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c. criação do Jornal da atricon, com distribuição semanal a toda malha de relaciona-
mento;

d. ampla documentação do iii Encontro Nacional e do XXVii congresso dos Tcs, com 
produção de vídeos, transmissão ao vivo, notícias, fotos, todos em tempo real;

e. intensificação da cobertura dos eventos e atividades da atricon, com notícias, galeria 
de fotos, etc.;

f. ampla publicização das atividades da diretoria e do conselho deliberativo da atricon;
g. produção de diversas publicações e relatórios técnicos;
h. suporte na realização de palestras pela diretoria;
i. assessoria técnico/político/estratégica à diretoria, com gerenciamento de crise de 

imagem;
j. suporte publicitário na realização de eventos da atricon e irB, com a produção de 

campanhas e peças de propaganda;
k. apoio ao irB na realização de atividades relacionadas à comunicação;
l. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. Valdecir 

Pascoal (TcE-PE), américo corrêa (atricon), Janayna cajueiro (atricon), Denise suszek 
(TcE-MT).

C) Deliberações da Atricon, em vigor, relativas às metas 7.1 e 7.2:

71. resolução atricon 01/2013, que criou a rede de comunicação dos Tcs, já detalhada no 
item 10.

D) Negociações em andamento relativas às metas 7.1 e 7.2:

72. 72. Não há.

E) grupos constituídos relativos às metas 7.1 e 7.2:

73. Não há.
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OBJETIVO 8
incentivar o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros dos 
Tribunais de contas.

meta 8.1
incentivar a implantação de política de aprimoramento permanente dos membros por 100% 
dos Tribunais de contas, até dezembro de 2017.

Iniciativa 8.1.1
apoiar, em parceria com o irB, ações dos Tribunais de contas destinadas ao aprimoramento 
permanente de seus membros.

Quanto às metas 8.1 e 9.1:x.
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OBJETIVO 9
contribuir para a difusão e produção dos conhecimentos técnicos em parceria com o ins-
tituto rui Barbosa.

meta 9.1
garantir o apoio da atricon em 100% das atividades de produção e difusão de conhecimen-
tos técnicos realizadas pelo instituto rui Barbosa, até dezembro de 2017.

Iniciativa 9.1.1
apoiar ações do instituto rui Barbosa destinadas à produção e difusão de conhecimentos 
técnicos aos membros e profissionais dos Tribunais de contas.

A) Resultados parciais das metas 8.1 e 9.1:

74. as metas foram plenamente alcançadas.

B) Atividades realizadas associadas às metas 8.1 e 9.1:

75. Em síntese, as principais atividades relativas às metas 8.1 e 9.1 foram as seguintes:
a. promoção de eventos/debates acerca de temas de interesse dos associados e demais 

integrantes do sistema controle externo;
b. realização de eventos de capacitação tendo como público associados e demais in-

tegrantes do sistema controle externo, incluindo os servidores, em especial:
 Ș XXVii congresso dos Tribunais de contas do Brasil, iV Encontro de corais de 

Tribunais de contas e i feira Nacional de sistemas controle Externo (03 a 
06/12/2013, Vitória-Es);

 Ș 3º Encontro Nacional dos Tribunais de contas: Um debate pela efetividade do 
controle Externo do Brasil (12 a 14/11/2012, campo grande-Ms);

 Ș controle Externo em ação: rPPs e implementação da Nova contabilidade Pú-
blica (10/05/2013, Brasília-Df);

 Ș Encontro Tribunais de contas e o Desenvolvimento Econômico (24/10/2012, 
Brasília-Df);
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 Ș curso de capacitação e treinamento para o combate à corrupção e lavagem 
do Dinheiro (25 a 27/09/2013, em Brasília-Df);

 Ș Encontro sobre atividades de inteligência de controle Externo (15 a 
17/08/2012, em Brasília-Df);

 Ș fórum da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de contas do Brasil (10/05/2013, em 
Brasília-Df);

 Ș reuniões diversas do conselho deliberativo e diretoria da atricon;
c. apoio na realização de eventos de entidades parceiras, em especial:

 Ș Xii Eccor – Encontro do colégio dos corregedores e ouvidores dos Tcs do Brasil 
(12/08/2013, rio de Janeiro-rJ) – promovido pelo Eccor;

 Ș XV simpósio Nacional de auditoria de obras Públicas (13 a 17/05/2013, Vitó-
ria-Es) – promovido pelo ibraop;

 Ș iii olimpíada dos servidores dos Tcs do Brasil (02 a 08/09/2012, caldas Novas-go);
 Ș seminários promovidos pelas Editoras fórum e Jam-Jurídica;
 Ș seminário os Tribunais de contas e a lei de acesso à informação – promovido 

pelo irB;

09/05/13 – capacitação “rPPs e Nova contabilidade Púbica”
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 Ș capacitações em rPPs e contabilidade pública promovidos pelo irB;
 Ș capacitações de conselheiros, promovidas pelo irB;
 Ș eventos promovidos pelos TcU e Tcs do Brasil;

d. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), américo corrêa 
(atricon), risodalva castro (TcE-MT), Paula Palma fontes (TcE-MT), alan fernandes 
(TcE-MT), Denise suszek (TcE-MT), Janayna cajueiro (atricon), João lopes (atricon).

C) Deliberações da Atricon em vigor relativas às metas 8.1 e 9.1:

76. compromisso assumido na Declaração de Vitória-Es:
a. 24. promover a capacitação permanente dos seus membros e servidores, especial-

mente por meio das Escolas de contas e em parceria com o instituto rui Barbosa 
(irB), visando ao desenvolvimento e qualificação profissional.

77. Diversos acordos de cooperação, protocolos de intenção e redes constituídas, cujos 
objetos contemplam a realização de eventos e atividades técnicas, já descritos neste 
relatório.

D) Negociações em andamento relativas às metas 8.1 e 9.1:

78. Não há.

E) Quanto aos grupos constituídos relativos às metas 8.1 e 9.1:

79. Não há.
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OBJETIVO 10
assegurar recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais.

meta 10.1
Elevar a receita financeira da atricon em no mínimo 100%, comparativamente ao ano de 
2011, até dezembro de 2017.

Iniciativa 10.1.1
ampliar e diversificar a receita da atricon.

Quanto às metas 10.1:xI.
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A) Resultado parcial da meta 10.1:

80. Em 2011, a receita da atricon foi de r$ 781.876,67.

81. Em 2013, a receita total foi de r$ 1.500.524,58, sendo:
 Ș r$ 900.524,58 provenientes de receita de contribuições dos associados;
 Ș r$ 600.000,00 provenientes de receita de patrocínio ao XXVii congresso dos 

Tcs.

82. Obs.: Em jan/2014, foi creditada à atricon a receita de patrocínios para a mesma finali-
dade no valor de r$ 200.000,00, permanecendo pendentes r$ 100.000,00.

B) Atividades realizadas associadas à meta 10.1:

83. Em síntese, as principais atividades relativas à meta 10.1 foram as seguintes:
a. intensificação de contatos visando a novas associações, especialmente com os re-

cém-empossados, incluindo campanhas eletrônicas no site da atricon (resultado: 
250 associados em 2011, 264 em 2012 e 331 em 2013);

b. apresentação de proposta à assembleia da atricon, durante o iii Encontro dos Tcs, 
visando à ampliação da fonte de financiamento da atricon por meio da contribuição 
dos Tcs. Não houve deliberação, estando em fase de aprofundamento dos estudos;

c. realização de parcerias/convênios com instituições para a obtenção de patrocínios 
para os eventos da atricon, a exemplo do sebrae, cfc, governo do Estado do Espírito 
santo, Banestes;

d. patrocínio de Tcs na realização de eventos e atividades da atricon, a exemplo de 
cessão de espaços, equipamento, pessoal de apoio e custeio de demais despesas, em 
especial TcE-Ba, TcE-cE, Tc-Df TcE-Es, TcE-Ms TcE-MT, TcE-Pa, TcE-PB, TcE-rJ, TcU;

e. início de negociações com o Bird e o BiD, visando ao financiamento das ações de 
aprimoramento do controle externo;

f. prestação de contas periódicas ao conselho fiscal em reuniões presenciais em 
fev/2013 e jan/2014, todas aprovadas;
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g. principais responsáveis na atricon: cons. antonio Joaquim (TcE-MT), cons. américo 
corrêa (atricon), airton carlos da silva (TcE-MT), João lopes (atricon);

h. proposta de ação:
 Ș celebração de convênio com os Tcs, tendo como contrapartida a prestação de 

serviços de monitoramento e informação de matérias legislativas e processos 
de interesse dos Tcs e seus membros em tramitação no congresso Nacional e 
nos tribunais superiores (sTf, sTJ, TsE).

31/01/14 – reunião do conselho fiscal para análise das contas da atricon de 2013
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C) Deliberações da Atricon em vigor relativas à meta 10.1:

84. 84. Não há.

D) Negociações em andamento relativas à meta 10.1:

85. Busca de fontes de financiamento para o aprimoramento do controle externo no Bird 
e BiD, conforme já detalhado no item 49.

E) grupos constituídos relativos à meta 10.1:

86. Não há.





Anexos
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Documento referência do XXVii congresso dos Tribunais de contas do Brasil
Vitória-Es, 06 de dezembro de 2013.

os Tribunais de contas do Brasil, a atricon, a abracom e o irB, por decisão plenária 
do seu XXVii congresso realizado em Vitória-Es, nos dias 3 a 6 de dezembro de 2013, com 
o objetivo de debater a importância dos Tribunais de contas no contexto nacional e a sua 
atuação enquanto instrumentos de cidadania e de melhoria da qualidade da gestão pública 
e do desenvolvimento econômico, bem como de redução das desigualdades regionais e 
sociais, aprovam e celebram as seguintes diretrizes e compromissos:

1. Desenvolver mecanismos e implementar ações para o fortalecimento institucional dos 
Tribunais de contas, em obediência ao princípio federativo, enquanto instrumentos 
indispensáveis à cidadania;

2. aderir e apoiar a avaliação da Qualidade e agilidade do controle Externo no âmbito dos 
Tribunais de contas, mediante avaliação entre pares, garantindo a sua continuidade, 
aprimoramento e ampla divulgação, bem como o cumprimento dos itens e critérios 
aprovados pela atricon;

Declaração de Vitória
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3. Manter a defesa da criação do cNTc - conselho Nacional dos Tribunais de contas, com 
competência de normatização, integração, correição e coordenação de planejamento 
estratégico, indispensáveis ao fortalecimento do sistema Tribunais de contas;

4. adotar o Manual de Boas Práticas Processuais aprovado pela atricon e manter a defesa 
da proposta de lei Processual que discipline e harmonize a atuação dos Tribunais de 
contas;

5. Zelar e atuar pelo cumprimento da constituição federal quanto à organização, com-
posição e funcionamento dos corpos deliberativos dos Tribunais de contas;

6. garantir aos conselheiros(as) substitutos(as) as atribuições de judicatura previstas na 
constituição federal, quanto à distribuição e relatoria originária de processos, assegu-
rando-lhes assento permanente no Plenário e nas câmaras, bem como estrutura física 
e de pessoas adequada, tendo como modelo mínimo o Tribunal de contas da União;

7. Defender as prerrogativas constitucionais dos Tribunais de contas, especialmente a 
competência para o julgamento das contas de gestão de agentes políticos;

8. apoiar a instituição da Política Nacional de fomento ao controle social e Dados abertos 
pelos Tribunais de contas e compartilhar as boas práticas de controle social;

9. cumprir e fiscalizar para que os jurisdicionados observem os requisitos de Transparên-
cia Pública previstos em lei, especialmente a lei de responsabilidade fiscal e a lei de 
acesso à informação;

10. implementar e fortalecer as corregedorias dos Tribunais de contas, com o propósito 
de promover o aperfeiçoamento ético de seus membros e servidores;

11. implementar e fortalecer as ouvidorias dos Tribunais de contas, tornando-as efetivos 
canais de comunicação com a sociedade;
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12. adotar formalmente e implantar as Nags - Normas de auditoria governamental apro-
vadas pelo irB;

13. apoiar ações da atricon e do irB voltadas à convergência das Nags ao novo marco 
normativo recomendado pela iNTosai;

14. intensificar as auditorias operacionais com ênfase em matrizes ambientais, de saúde 
e educação, visando propor melhorias nas ações governamentais que se destinam à 
prestação de serviços de melhor qualidade à sociedade;

15. garantir apoio técnico e institucional para a realização de auditorias coordenadas a 
serem desenvolvidas em parceria entre o Tribunal de contas da União e demais Tribu-
nais de contas, em temas de relevante interesse nacional e de impacto na sociedade, 
a exemplo da saúde;

16. fortalecer o sistema de controle interno dos Tribunais de contas, bem como apoiar e 
fiscalizar sua efetiva implementação por parte dos jurisdicionados, à luz dos princípios 
da boa governança e da prevenção de riscos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
da gestão pública;

17. apoiar ações da atricon e do irB voltadas à sistematização da jurisprudência dos Tri-
bunais de contas, tendo por objetivo a harmonização e a transparência das suas deci-
sões, conforme diretrizes aprovadas no 2º JUrisTcs – Encontro de Jurisprudência dos 
Tribunais de contas;

18. integrar-se à rede Nacional de comunicação dos Tribunais de contas do Brasil, cons-
tituída mediante regulamento da atricon aprovado no XXVii congresso dos Tribunais 
de contas do Brasil, enquanto instância de apoio, articulação, planejamento e compar-
tilhamento de iniciativas e ações de comunicação dos Tribunais de contas;
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19. aderir, apoiar e participar efetivamente da rede Nacional de informações Estratégicas 
do controle Externo - infocontas, garantindo a estrutura própria física e de pessoas, 
bem como as prerrogativas necessárias para viabilizar a atividade de inteligência nos 
Tribunais de contas;

20. apoiar a atricon e o irB na efetivação das ações da Estratégia Nacional de combate à 
corrupção e à lavagem de Dinheiro estabelecidas na Xi Plenária da ENccla, realizada 
entre 25 a 28 de novembro de 2013;

21. apoiar as ações do ibraop, especialmente o desenvolvimento de procedimentos de 
auditoria de obras públicas e do sistema informatizado de controle de obras públicas, 
em parceria com o irB;

22. Harmonizar o plano estratégico dos Tribunais de contas com os da atricon e do irB, 
bem como fortalecer as respectivas unidades de planejamento;

23. fomentar e fiscalizar o cumprimento da lei complementar 123/06, que garante tra-
tamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
brasileiras nas aquisições e contratações governamentais;

24. Promover a capacitação permanente de seus membros e servidores, especialmente por 
meio das Escolas de contas e em parceria com o instituto rui Barbosa – irB, visando ao 
desenvolvimento e qualificação profissional;

25. fomentar o compartilhamento e o uso da tecnologia da informação no processo de tra-
balho dos Tribunais de contas com o objetivo de assegurar a celeridade, a segurança e 
a transparência das informações, com ênfase na implementação do processo eletrônico;

26. integrar aos congressos dos Tribunais de contas do Brasil, em caráter permanente, a 
feira do sistema controle Externo e o Encontro de corais de Tribunais de contas.
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Declaração de Campo grande

Documento referência do iii Encontro Nacional dos Tribunais de contas do Brasil
campo grande, 14 de novembro de 2012.

os Tribunais de contas brasileiros, por decisão Plenária do iii Encontro Nacional dos 
Tribunais de contas do Brasil, realizado em campo grande, Mato grosso do sul, Brasil, nos 
dias 12, 13 e 14 de novembro de 2012, considerando o tema “Um debate pela efetividade do 
controle Externo do Brasil”, consolidam sua visão de serem reconhecidos como instrumentos 
indispensáveis à cidadania e aprovam os seguintes compromissos:

1. Desenvolver mecanismos para o fortalecimento institucional dos Tribunais de contas, 
em obediência ao princípio federativo, enquanto instrumentos indispensáveis à cida-
dania, assegurando a efetividade do controle Externo, observado o que dispõem os 
Planejamentos Estratégicos da aTricoN – associação dos Membros dos Tribunais de 
contas do Brasil e do irB – instituto rui Barbosa;

2. Defender a criação do cNTc – conselho Nacional dos Tribunais de contas, com compe-
tência de integração, normatização, correição e centralização de planejamento estraté-
gico, indispensáveis ao fortalecimento do sistema de Tribunais de contas;
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3. Defender proposta de lei Processual que discipline e harmonize a atuação dos Tribunais 
de contas, bem como participar da construção do manual de boas práticas processuais 
com compromisso de adesão à mesma;

4. Zelar pelo cumprimento das normas constitucionais para a composição, organização 
e funcionamento dos corpos deliberativos dos Tribunais de contas, com respeito às 
decisões do supremo Tribunal federal relativas à matéria;

5. Defender as prerrogativas constitucionais dos Tribunais de contas, especialmente a 
competência para o julgamento das contas de gestão de agentes políticos;

6. cumprir e garantir que os seus jurisdicionados observem os requisitos de Transpa-
rência Pública previstos em lei, especialmente a lei de acesso à informação e a lei de 
responsabilidade fiscal;

7. implementar e fortalecer as corregedorias dos Tribunais de contas, com o propósito 
de promover o aperfeiçoamento ético de seus membros e servidores;

8. implementar e fortalecer as ouvidorias dos Tribunais de contas, tornando-as efetivos 
canais de comunicação com a sociedade;

9. instituir e fortalecer os setores de jurisprudência voltados à sistematização, uniformi-
zação e transparência das decisões dos Tribunais de contas, conforme diretrizes apro-
vadas no 1º JUrisTcs – Encontro de Jurisprudência nos Tribunais de contas realizado 
com apoio do irB;

10. aprovar e implantar normas de auditoria observando as issais – Normas de auditoria 
da iNTosai (organização internacional das Entidades fiscalizadoras superiores) e as 
Nags – Normas de auditoria governamental;

11. realizar auditorias operacionais e de avaliação de resultados de Políticas Públicas, 
sob os aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, visando avaliar e 
propor melhorias nas ações governamentais que se destinam à prestação de serviços 
à sociedade;
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12. Estimular a realização de auditorias operacionais com ênfase em matrizes ambientais, 
conforme compromisso assumido pelos Tribunais de contas na carta da amazônia em 
2010;

13. Priorizar o uso de licitações verdes em suas aquisições e contratações, bem como esti-
mular a sua adoção pelos jurisdicionados, com posterior fiscalização com vistas à pro-
moção e ao desenvolvimento nacional sustentável;

14. fomentar e fiscalizar o cumprimento da lei complementar 123/06, que garante tra-
tamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
brasileiras nas aquisições e contratações governamentais;

15. realizar auditorias coordenadas juntamente com o Tribunal de contas da União e de-
mais Tribunais de contas em temas de relevante interesse nacional com grande impacto 
à sociedade, priorizando inicialmente as áreas de educação e saúde;

16. implantar e desenvolver a auditoria de Tecnologia da informação conforme boas práti-
cas difundidas no 1º ENaUTi – Encontro Nacional de auditoria de Tecnologia da infor-
mação, realizado em maio de 2012 no TcE/cE, além de apoiar o compromisso assumido 
pelo irB de realização do 2º ENaUTi;

17. Promover a capacitação permanente de seus membros e servidores por meio das Es-
colas de contas e em parceria com o instituto rui Barbosa – irB, visando ao desenvol-
vimento dos profissionais do controle externo;

18. Estabelecer metas para julgamento dos processos, primando pela celeridade, qualidade 
e efetividade na atuação dos Tribunais de contas;
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19. implantar e desenvolver a atividade de inteligência, garantindo a estrutura e as prer-
rogativas necessárias para se consolidar como verdadeiro instrumento de combate à 
corrupção;

20. garantir apoio técnico e institucional à aTricoN/irB na criação da rede Nacional de 
inteligência de controle Externo, conforme deliberações no 1º Encontro Nacional de 
atividade de inteligência de controle Externo;

21. garantir a representação técnica dos Tribunais de contas nas redes regionais e nacionais 
de combate à corrupção, preferencialmente por servidores responsáveis pela atividade 
de inteligência;

22. Produzir estudos técnicos sobre os encargos e a evolução das dívidas dos governos 
subnacionais do Brasil com a União, em face da lei nº 9.496/97, visando subsidiar a 
respectiva renegociação para adequação da dívida ao atual cenário econômico;

23. aperfeiçoar o mecanismo de apreciação das contas de governo, em parceira com o 
TcU, conforme modelo gerencial resultante de estudos da ocDE – organização para 
cooperação e Desenvolvimento Econômico, que contempla experiências internacionais 
de sucesso;

24. Defender a manutenção do ProMoEX, como ferramenta fundamental para a continui-
dade do processo de modernização e integração dos Tribunais de contas, bem como 
a adoção dos produtos desenvolvidos pelo referido programa.

25. fomentar o uso da Tecnologia da informação no processo de trabalho dos Tribunais de 
contas de forma a garantir a transparência, a celeridade e estimular a segurança das 
informações a exemplo do processo eletrônico.
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Documento referência do XXVi congresso dos Tribunais de contas do Brasil
Belém, 23 de novembro de 2011

os Tribunais de contas brasileiros, por decisão Plenária do XXVi congresso dos Tribunais 
de contas do Brasil, realizado em Belém do Pará, Brasil, nos dias 21 a 23 de novembro de 2011, 
considerando o tema “integração, Transparência e cidadania”, reafirmam o seu propósito 
institucional de exercício de um sistema de controle Externo autônomo, direcionado para a 
defesa do interesse público e o combate à corrupção, com ênfase nas seguintes proposições:

Relativamente à Atricon e ao IRB

1. Estimular a cooperação com instituições nacionais e internacionais com vistas ao aper-
feiçoamento de controle e à eficácia das ações dos Tribunais de contas;

2. Zelar pelo cumprimento do Princípio federativo como balizador das ações e relações, 
garantindo a autonomia dos Tribunais de contas;

Declaração de Belém
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3. Endossar o posicionamento da maioria dos membros em favor da criação e implantação 
do conselho Nacional dos Tribunais de contas;

4. Defender proposta de lei Processual que discipline e harmonize a atuação dos Tribunais 
de contas;

5. Velar pelo absoluto cumprimento das regras constitucionais para a composição, organi-
zação e funcionamento dos corpos deliberativos dos Tribunais de contas, com respeito 
às decisões já prolatadas pelo supremo Tribunal federal relativas à matéria;

6. Defender a continuidade do processo de modernização do sistema de controle Exter-
no, com apoio do governo federal e do Banco interamericano de Desenvolvimento 
(BiD);

7. recomendar aos Tribunais de contas a assinatura de convênio com o instituto rui Bar-
bosa para a continuidade do modelo de trabalho iniciado com o ProMoEX, sob a co-
ordenação de irB/aTricoN, prosseguindo ações e encontros técnicos desenvolvidos 
pelos grupos temáticos;

8. Elaborar projeto para o Banco internacional de reconstrução e Desenvolvimento (BirD) 
e para o Ministério da fazenda, por meio da secretaria do Tesouro Nacional (sTN), com 
o objetivo de assegurar a participação dos Tribunais de contas brasileiros nas ações 
destinadas à implementação da nova “contabilidade Pública Nacional”;

9. realizar estudo técnico e consolidar proposta de adaptação às novas exigências da lei 
de acesso à informação, garantindo a transparência do controle Externo brasileiro e o 
exercício da cidadania;

10. Estimular a adoção dos entendimentos técnicos harmonizados conceitualmente em 
fóruns Técnicos do ProMoEX pelos Tribunais de contas;

11. Estimular e apoiar os Tribunais de contas no cumprimento das proposições formaliza-
das nesta Declaração;
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Relativamente aos Tribunais de Contas do Brasil

1. Estimular modelo de administração pública focado em resultados e baseado em pla-
nejamento estratégico;

2. Estimular a integração de membros e técnicos com objetivo de promover estudos e 
alinhamento de entendimentos de temas comuns;

3. Promover ações destinadas à implantação e efetivo funcionamento do sistema de con-
trole interno da administração pública jurisdicionada;

4. implantar a Política Nacional de comunicação aprovada em seminário Nacional como 
ferramenta para garantir o estímulo ao controle social e à Transparência;

5. Estimular a adoção do Portal Nacional e rede como fonte oficial de informações sobre 
as finanças públicas brasileiras;

6. Elaborar projeto participativo de capacitação dos membros e técnicos dos Tribunais de 
contas para valorização do nosso patrimônio intelectual;

7. reiterar o compromisso dos Tribunais de contas em atuar em rede com outros órgãos 
de controle, utilizando sua capacidade técnica e abrangência, para promover efetivas 
ações de combate à corrupção;

8. adotar as Normas de auditoria governamental (Nags) em todos os Tribunais de contas 
do Brasil;

9. consolidar a implantação do Processo Eletrônico;
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10. adotar os pontos da lei de responsabilidade fiscal harmonizados conceitualmente em 
fóruns Técnicos do ProMoEX em todos os Tribunais de contas;

11. implementar a auditoria de qualidade em obras públicas, com base nos entendimentos 
e procedimentos consolidados na orientação Técnica do iBraoP (oT-iBr 003/2011), 
que trata da garantia quinquenal das obras públicas;

12. Estimular a realização de auditorias operacionais com ênfase em matrizes ambientais, 
conforme compromisso assumido pelos Tribunais de contas na carta da amazônia em 
2010;

13. celebrar termos de cooperação, convênios e implantação de sistemas eletrônicos com 
vistas ao acompanhamento do cumprimento das decisões como garantia de sua exe-
cução.
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