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O que é a ATRICON

20 anos de fundação

Representa conselheiros e auditores substitutos de 
conselheiros 
- desde 2011 representa os Tribunais de Contas

Planejamento estratégico define objetivos e metas para 
o período de 2012-2017

Foco principal:  estimular a busca de um padrão de 
qualidade na prestação de serviços pelos TCs 



  

Do que vamos tratar

 Da aplicação da LAI no âmbito dos Tribunais de 
Contas

 Da fiscalização da aplicação da LAI 

 Das iniciativas para o estímulo ao controle social
 

Foco central: O decisivo papel dos Tribunais de Contas 
para a aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação



  

Armazém  de Informações Públicas

 Não há na estrutura da República brasileira outro órgão com 
o potencial semelhante ao dos Tribunais de Contas  para 
abastecer a sociedade com informações sobre gestão dos 
recursos públicos

 Tribunais de Contas são grandes armazéns de 
informações públicas e com credibilidade

Informação é a matéria-prima do controle



  

A LAI no âmbito dos Tribunais de Contas

Atividades Realizadas 

 Seminário Os Tribunais de Contas e a Lei de Acesso à 
Informação (maio/12 - Palmas-TO - Evento IRB/Atricon/Promoex)

 Aprovada Carta de Recomendações aos Tribunais de Contas
 Definir resolução administrativa estabelecendo critérios para a 
publicidade das informações 

Premissa de que toda informação é pública e o sigilo é exceção

 Garantir o acesso às informações sob a sua tutela

 Criar e estruturar Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) 

 Estabelecer regras de divulgação ativa por meio dos respectivos sites
         



  

A LAI no âmbito dos Tribunais de Contas

Quadro atual

 A maioria dos Tribunais de Contas cumpre 
plenamente as regras estabelecidas pela Lei 12.527/2011

 A maioria dos TCs já tem o Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) funcionando nas Ouvidorias de Contas

 A maioria dos TCs divulga ou tem link direto para o SIC na 
capa dos respectivos sites



  

A fiscalização da aplicação da LAI

Atividades Realizadas

 Encontro Nacional Sobre Transparência e Controle Social
Debate sobre Transparência, Controle Social e Lei de Acesso à Informação 
(Outubro/12 – Belo Horizonte-MG – Evento TCE-MG)

 Encontro Nacional dos Tribunais de Contas
Tema central: Um debate pela efetividade do controle externo no Brasil 
(Novembro/12 - Campo Grande (MS) - Evento ATRICON/ IRB/TCE-MS)

 Aprovada proposta de minuta de Resolução Normativa com 
Recomendações aos TCs:

 Procedimentos e ações de orientação e controle da transparência dos órgãos 
jurisdicionados
 Ações de estímulo ao controle social decorrentes da LAI



  

Eixos centrais da proposta de resolução

 Resolução Normativa Atricon 01/2012 

 Das atividades de orientação aos jurisdicionados 

 Das atividades de fiscalização

 Das atividades de apreciação de contas e julgamento

 Das atividades de estímulo ao controle social

Proposta disponível na página da Atricon (www.atricon.org.br)



  

- Das atividades de orientação aos jurisdicionados 

 Tribunais de Contas devem adotar estratégias que visem difundir e 
promover a cultura  da transparência e a capacitação  dos agentes 
públicos para implantação da LAI, com destaque para as seguintes 
medidas:

I – definição de cronograma para implantação das regras de 
transparência;

II - elaboração e distribuição de manuais, cartilhas ou guias sobre a 
transparência;

III - promoção de eventos e seminários sobre a transparência;

IV - capacitação de jurisdicionados.



  

- Das atividades de fiscalização

 Os Tribunais de Contas devem realizar auditorias e inspeções com 
destaque para os seguintes pontos relativos à transparência: 

I - implementação dos instrumentos normativos relativos ao 
cumprimento da LAI; 

II - divulgação de informações de interesse coletivo ou geral na internet, 
observando o rol de informações e os requisitos mínimos prescritos na 
LAI; 

III - divulgação em tempo real de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira na internet (LRF);

IV - criação, implantação e funcionamento do SIC;



  

- Das atividades de fiscalização

V - atendimento aos pedidos de acesso à informação na forma e prazo 
legais;

VI - apuração da responsabilidade de agentes públicos por infrações 
administrativas decorrentes do descumprimento da LAI;

VII - designação de autoridade ou unidade responsável por assegurar, 
avaliar e monitorar o cumprimento das normas relativas ao acesso à 
informação;



  

A fiscalização da aplicação da LAI

Quadro Atual

 Envio da Resolução Normativa para a Presidência e Membros de 
todos os Tribunais de Contas

 Gestão para a adoção da Resolução
 Sensibilização para o papel decisivo dos Tribunais de Contas na 
aplicabilidade da LAI

“FÁCIL DIZÊ-LO. DIFÍCIL FAZÊ-LO!”

 Obstáculo: ainda não está consolidado o Sistema Nacional de Controle 
Externo

 Atricon é uma instituição com autoridade apenas nominal
 



  

- Das atividades de apreciação de contas e julgamento

 Em caso de ilegalidades comprovadas, os Tribunais de Contas 
podem adotar as seguintes deliberações:

I – emitir Parecer Prévio recomendando, ao Poder Legislativo, a rejeição das 
contas de governo ou estabelecendo ressalvas específicas em relação ao 
descumprimento da LAI;

II – julgar irregulares as contas de gestão; 

III – aplicar multa ou outra sanção prevista na Lei Orgânica aos responsáveis pelo 
descumprimento das normas de transparência e de acesso à informação;

IV – determinar a adoção de medidas corretivas aos gestores visando ao exato 
cumprimento das normas de transparência e de acesso à informação;

V – firmar, onde houver previsão normativa, Termos de Ajustamento de Gestão 
(TAGs), estabelecendo prazos e compromissos para correção de desvios; 

VI – representar ao Ministério Público para as medidas cabíveis no campo penal e 
da improbidade administrativa.



  

- Das atividades de estímulo ao controle social

● Educação política do cidadão

➔ conteúdo programático:
✔Leis orçamentárias

Plano Plurianual

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lei Orçamentária Anual



  

- Das atividades de estímulo ao controle social

 Outras iniciativas:

I - elaborar cartilhas e realizar eventos e campanhas publicitárias com o 
objetivo de estimular o controle social e conscientizar o cidadão sobre o 
dever de transparência dos administradores públicos e sobre o direito 
fundamental de acesso à informação por parte da sociedade;

II – instituir canais de comunicação com a sociedade (Ouvidoria) visando 
à solução de dúvidas sobre o direito de acesso à informação e o estímulo 
à apresentação de denúncias pelo descumprimento da LAI;

III – realizar parcerias com objetivo de disseminar o conhecimento das 
normas de transparência e do direito de acesso à informação e de 
estimular o debate acadêmico e a participação cidadã;



  

- Das atividades de estímulo ao controle social

IV – instituir “Portais de Transparência ou do Cidadão” destinados a 
ofertar, à sociedade, informações da gestão pública;

V – estimular o cidadão a usar os SICs criados pelos órgãos 
jurisdicionados;

VI – realizar parcerias com a sociedade civil, com vistas à 
instrumentalização do controle social, mediante a troca de informações e 
cooperação mútua.



  

 CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
 Competência de integração, normatização,centralização 
de planejamento estratégico e correicional

 LEI PROCESSUAL NACIONAL PARA JULGAMENTO DE 
CONTAS PÚBLICAS

 Legislação que vai uniformizar procedimentos de 
auditoria e julgamento

Lutas da ATRICON de interesse nacional



  

OBRIGADOOBRIGADO!!
Conselheiro Antonio Joaquim (TCE-MT) Conselheiro Antonio Joaquim (TCE-MT) 

Presidente da ATRICONPresidente da ATRICON
atricon@atricon.org.br

www.atricon.org.br
@atricon

““Não existe democracia sem controle. Não existe democracia sem controle. 
Quem não quer ser controlado tem Quem não quer ser controlado tem 
que sair da vida pública”que sair da vida pública”

http://www.atricon.org.br/
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