
 

Portaria nº 3, de 28 de setembro de 2016 
 

Institui Grupo de Trabalho com o objetivo de 

elaborar Manual de Boas Práticas em 

Corregedoria, com base nos resultados do Marco 

de Medição de Desempenho dos Tribunais de 

Contas (MMD-TC), promovido pela Atricon. 
 

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

DO BRASIL, no uso das atribuições conferidas pelo seu respectivo estatuto, e  

 

  Considerando os propósitos do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de 

Contas (QATC) e do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-

TC), promovidos pela Atricon, que têm por objetivo fortalecer o sistema nacional de controle 

externo e contribuir para que os Tribunais de Contas atuem de maneira harmônica e uniforme, 

aprimorando a qualidade e agilidade das auditorias e dos julgamentos, valorizando o controle 

social e oferecendo serviços de excelência, a partir de um padrão de fácil verificação e 

confirmação; 

 

  Considerando os indicadores constantes do Anexo Único da Resolução 

Conjunta Atricon - CCOR 01/2014, bem como os resultados consolidados da aplicação do 

Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), realizada em 2015; 

 

  Considerando a necessidade de disponibilizar referencial para que os Tribunais 

de Contas aprimorem seus regulamentos, procedimentos e práticas de corregedoria, com 

vistas ao aprimoramento do controle externo; 

 

  Considerando a meta de dobrar a nota média no QATC das Corregedorias e 

das Ouvidorias, introduzida no Objetivo Estratégico 3 do Plano Estratégico da Atricon, bem 

como o teor dos Projetos 3.4 e 3.1 do Plano de Gestão 2016-2017 da Atricon, que visam ao 

aprimoramento da atuação das corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil e 

ao compartilhamento e difusão das boas práticas identificadas pelo MMD-TC, 

respectivamente 

 

  Considerando, ainda, as propostas de encaminhamento do Encontro Nacional 

do Instituto Rui Barbosa-Região Sul, realizado nos dias 1º e 2 de setembro, que teve por tema 

o desenvolvimento das atividades das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas; 

 

  Considerando, por fim, as boas práticas constantes dos painéis apresentados 

nesse encontro pelas Corregedorias dos Tribunais de Contas dos Estados de Rondônia, Mato 

Grosso e Rio Grande do Sul; 

 

  DECIDE: 

  Art. 1º Criar um Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar um Manual 

de Boas Práticas em Corregedoria, com vistas a contemplar as atividades mais bem avaliadas 

pelo MMD-TC, e bem assim, criar, paralelamente, um banco de documentos destinado a 

subsidiar a adoção de medidas semelhantes pelos demais Tribunais de Contas do país. 



 

 

 

 

 Art. 2º O Grupo de Trabalho será coordenado pelo Conselheiro Paulo Curi Neto, 

Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e será integrado pelos seguintes 

técnicos, a saber: 

 

- Rogério Alessandro Silva, do TCE-RO; 

- Marco Aurélio Queiroz de Souza, do TCE-MT; 

- Karina Ramos Travaglia, do TCE-ES; 

- Cláudia Stancioli Cesar, do TCE-ES. 

 

Art. 3º Para efeito do apoio de gestão da Atricon, fica designado o servidor 

Rômulo Lins de Araújo Filho, da Atricon, que dará o suporte requerido para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Art. 4º O prazo para a conclusão dos trabalhos será de até 40 dias, contados da 

publicação desta. 

 

  Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

  Recife/PE, 28 de setembro de 2016 
 

 

Conselheiro VALDECIR FERNANDES PASCOAL 
Presidente 


