
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO

Evento: III  Encontro  Nacional  dos  Tribunais  de  Contas  –  um debate  pela  efetividade  do Controle 

Externo do Brasil

Data: 12 a 14/11/2012 Local: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO

Gráfico 01: Participantes.

PROGRAMAÇÃO DO III ENCONTRO NACIONAL DOS TCs

Gráfico 02: Adequação do conteúdo programático aos 
objetivos do evento.

Gráfico  03:  Adequação  da  carga  horária à 
programação estabelecida.

Gráfico  04:  Atualidade  das  temáticas  abordadas  nas 
palestras em relação à realidade e necessidades dos TCs.
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RESULTADOS DO ENCONTRO NACIONAL DOS TCs

Gráfico 05: Assimilação do conteúdo das palestras. Gráfico  06:  Possibilidade  de  estimular  melhorias,  a 
médio prazo, no âmbito dos TCs.

EXPECTATIVA DE APLICAÇÃO NO SEU TC

Gráfico 07: Probabilidade de encontrar clima propício 
à  implementação  das  medidas  formalizadas  na 
Declaração de Campo Grande.

Gráfico 08: Probabilidade de implementação, a médio 
prazo,  das  medidas  formalizadas  na  Declaração  de 
Campo Grande.

LOGÍSTICA DO ENCONTRO

Gráfico 09: Divulgação e comunicação. Gráfico 10: Processo e inscrição.
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Gráfico 11: Receptivo / Transfers Gráfico  12:  Suporte  prestado  pela  comissão  de 
organização durante o evento.

Gráfico 13: Instalações físicas

CONCEITO GERAL ATRIBUÍDO AO EVENTO

Gráfico 14: Conceito Geral do Evento
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COMENTÁRIOS (pontos fortes e oportunidades de melhoria)

• É fundamental o espaço para discussões e debates após as palestras.

• Não mudar durante o evento a programação.

• Falta de pontualidade.

• Conteúdo demais e tempo de menos.

• Senti falta de pequenos debates em assuntos fundamentais.

• Definir espaços fora das sedes dos TCs.

• Diminuir a quantidade de temas e abrir debates.

• Espaço.

• Ponto  forte:  participação  das  cortes  de  contas,  porém  é  necessário  a  adequação  do  tempo  do 

conteúdo.
• Parabéns ao povo e ao TCE-MS. A cidade é ótima e vocês foram muito hospitaleiros.

• Organização de excelência, tudo ocorreu com muita eficiência.

• A equipe toda comprometida em atender com maior carinho aos participantes.

• Parabéns ao TCE-MS.

• A carga horária do painel “Legislação e Processo nos Tribunais de Contas” foi insuficiente, merecendo 

maior detalhamento em alguns pontos, diante da relevância da matéria.

• Muito bom. Precisamos realizar mais encontros.

• Parabéns.

• Muito boas as palestras.

SUGESTÃO DE TEMAS PARA O PRÓXIMO ENCONTRO NACIONAL DOS TCS

• Os TCs e a Lei da ficha limpa.

• Orientações para os membros dos TCs sobre a previdência do servidor público (RPPS).

• Controle de políticas públicas de acessibilidade.

• Controle sobre as receitas públicas.

• A integração dos TCs e dos julgados.

• A eficácia da ação dos TCs nos programas sociais.

• Os TCs e políticas públicas.

• Auditorias operacionais – esclarecendo a sua forma e resultados para convencimento dos TCs que 

ainda não adotam de forma efetiva.
• Necessidade  de  uma  área  de  comunicação  estruturada,  profissional  com  investimentos  não  só 

financeiros, mas em pessoal.

• Comunicação nos TCs.

• Transparência.

• TCs envolvidos em levar informação aos jurisdicionados, com transparência.
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• Experiências exitosas na área de TI – processo eletrônico.

• Criação de um cadastro único nacional de pessoas e empresas declaradas inidôneas.

• Como vincular os prefeitos e governadores as contas dos secretários e outros gestores?!...

• Apresentar experiências exitosas dos TCs sobre TI em processos eletrônicos.

• Processo digital.

• Avaliação de políticas públicas.

• Código de ética.
• CNTC = transparência dos atos nos TCs.
• Os contratos de gestão na operacionalização de políticas públicas e a jurisprudência dos TCs no  

controle externo desses contratos.

• Enfatizarmos a questão ambiental.

• Fortalecimento das corregedorias e códigos de ética.
• Avaliarmos e cobrarmos dos TCs melhoria na avaliação dos resultados na eficiência das ferramentas 

de controle.
• Copiar este evento.

• Corrupção e atuação dos TCs.

• O modelo constitucional de controle externo desejado/efetivo.

• Criação de índices para avaliação dos Tribunais de Contas.

• Materialidade, seletividade, matriz de risco.

• Direito econômico e financeiro.

• Prevenção e controle da corrupção.

• Infraestrutura.

• Aprofundamento da relação entre gasto e garantia do êxito das políticas públicas.

• Sugestão para o próximo encontro: A ação dos TCs e as políticas públicas nas áreas social e saúde.

• Sinto falta de informação sobre a realidade dos Tribunais de Contas em termos de um balanço geral 

acerca  do  estágio  de  desenvolvimento  dos  Tribunais  nacionalmente.  Fica  claro  o  avanço,  por 

exemplo, do TCE-MT, mas não tem um quadro da dinâmica de cada um dos Tribunais, em termos de 

processo  eletrônico,  uso  de  métodos  de  inteligência  investigativa,  adoção  de  planejamento 

estratégico, aplicação do modelo constitucional, etc.

• Devemos continuar nessa mesma linha e centrarmos fogo no sentido do esvaziamento das nossas 

funções (conta de gestão) no mais e perseguirmos os pontos elencados.
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