
 

 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES  
 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, 

CNPJ-XXXXXXXX, com sede Asa Sul, Edíficio Pasteur, Bloco 1, sl 301/303,  Brasília, 

doravante denominada Atricon e o BANCO INTERNACIONAL PARA A 

RECONSTRUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO, doravnete denominado de Banco 

Mundial, com sua representação no Brasil situada na SCN, Qd.2, lt A, Ed. Corporate 

Financial Center, Cj. Xxxx, representados pelos seus respectivos Presidente e Diretor, 

Conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, brasileiro, casado, portador da 

Cédula de identidade nºxxxx, SSPxxx, CPF xxxxxx e Drª Deborah Wetzel, americana, 

xxxxx, portadora de Carteira de Identidade  n ºxxxxxx, CPF xxxxxx : 
 

Considerando ser conveniente à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil (Atricon) e ao Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento (Banco 

Mundial), em suas respectivas áreas de atuação, o desenvolvimento de iniciativas que 

contenplem ações  permanentes voltadas ao fortalecimento do controle dos gastos públicos 

e ao combate à corrupção; 
 

Considerando a longa parceria do Banco Mundial com as instituições de controle externo 

brasileiro, evidenciadas pela realização de auditorias em projetos co-financiados por 

diversos Tribunais subnacionais, bem como pela execução exitosa do Profort, fruto de 

Doação IDF TDF ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 
 
Considerando as iniciativas recentes do Banco Mundial, no âmbito da International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) em apoiar as Entidades de 

Fiscalização Superiores na adoção do documento “SAI Performance Measurement 

Framework,, bem como à avaliação realizada  pela Atricom nos Trinbunais subnacionais 

brasileiros em 2013, que culminou em um  diagnóstico nacional sobre a “ Qualidade e 

Agilidade do Controle Externo”; 
 

Considerando que os resultados do referido diagnóstico demandarão a implementação de 

ações  imediatas de forma a contribuir oportunamente para  o aperfeiçoamento do Tribunais 

subnacionais brasileiros; 
 

Considerando, ainda, que outras ações de escopo mais amplo e estruturantes precisam ser 

implementadas de forma a melhorar a governança dos gastos públicos, aprimorar as 

auditorias públicas e o sistema de contabilidade nacional, bem como desenvolver ações 

focadas de  fortalecimento dos jurisdicionados e do controle social; 
 

Resolvem celebrar o presente Protocolo de Intenções com o objetivo de  registrar a 

consolidação de parceria entre a Atricon e o Banco Mundial, consbustanciada na busca de 

alternativas de financiamento para um “Projeto de Fortalecimento do Controle Externo 

Brasileiro” 
 



 

 

 
 


