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Atricon, 25 anos de
contribuições para o
aprimoramento dos
Tribunais de Contas
do Brasil.
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E d i to r i a l

FECHANDO
O CICLO

Liderar a gestão da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon) ao longo dos últimos quatro anos foi um enorme e gratificante desafio.
Igualmente gratificantes são os inúmeros frutos desse árduo trabalho coletivo,
empreendido por membros, procuradores e servidores de Tribunais de Contas
de todo o país, devotados à missão republicana de aprimorar o sistema de controle externo brasileiro. São os relatos dessas conquistas, caro leitor, que você
vai encontrar na revista que agora chega às suas mãos.

E

sta publicação sintetiza as realizações da Atricon nesses quatro
anos, que incluem ações emblemáticas, seja junto ao Poder Judiciário, na proteção das competências e prerrogativas constitucionais dos
Tribunais de Contas e de seus membros; seja no debate permanente
e necessário mantido com o Congresso Nacional, que culminou com
a apresentação da Proposta de Emenda Constitucional 22/2017, de
autoria do senador Cássio Cunha Lima, a partir de texto encaminhado
pela Atricon. O objeto da proposta é a reforma do sistema de controle
externo, com a criação de um Conselho Nacional, a introdução de mudanças nas regras de composição dos colegiados e a previsão de uma
Lei Nacional do Processo de Controle Externo.
Em outro tópico são abordados os resultados da pesquisa inédita realizada pelo Ibope, a pedido da Atricon, Audicon e da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) em meados de 2016, que revela a percepção da sociedade brasileira sobre a atuação dos Tribunais de Contas: essenciais no combate à corrupção e à ineficiência, mas passíveis
de aprimoramentos em aspectos como seu modelo de composição
Revista
Revista
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E d i to r i a l
e seu desempenho institucional. Esse recado, que
recebemos com atenção, terminou por contribuir na
fundamentação da nossa proposta de reforma dos
Tribunais de Contas, que reconhece e preserva os
avanços alcançados e aponta para o aprimoramento da nossa atuação.
A revista ainda destaca aquele que foi o nosso carro-chefe durante essas duas gestões: o Programa
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas
(QATC), composto por resoluções-diretrizes, por
meio das quais a Atricon faz importantes recomendações aos Tribunais de Contas; e pelo Marco de
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), que, na sua segunda aplicação, em
2017, abrangeu todos os 34 Tribunais de Contas do
Brasil. O QATC é, sem sombra de dúvidas, a maior
e mais eficaz contribuição que a Atricon dá em sua
missão de promover o aperfeiçoamento do sistema.
O conteúdo se complementa com a apresentação
dos resultados de projetos específicos, relacionados com o desenvolvimento da educação pública,
o controle das receitas e das renúncias de receitas,
o aprimoramento das corregedorias e ouvidorias, o
uso de informações estratégicas para o combate à
corrupção (Rede Infocontas), o Observatório da Despesa Pública (ODPTC), as parcerias com o Sebrae, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a participação dos Tribunais
de Contas no Prêmio Innovare, entre outros.
Nunca é demais repetir que o trabalho aqui elencado
não seria possível sem o esforço e o apoio de toda
a diretoria da Atricon, dos presidentes dos 34 Tribunais de Contas e de seus servidores, um dos quadros mais qualificados do serviço público brasileiro.
Avante Atricon!
Avante Tribunais de Contas do Brasil!
Valdecir Pascoal
Presidente
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A ATRICON
Matéria

NO LEGISLATIVO E NO
JUDICIÁRIO

Um dos principais eixos de trabalho da Atricon, nos últimos quatro anos, foi
a atuação em defesa das prerrogativas dos Tribunais de Contas nos poderes
Legislativo e Judiciário. Aqui, elencam-se as principais ações da Atricon no
Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal.

CONGRESSO
NACIONAL
Plenário da Câmara dos Deputados
Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A

Atricon participou ativamente de audiências públicas e debates sobre as mudanças legislativas que afetam diretamente os Tribunais de Contas,
como as PECs 329/2013 e 75/2007 , na Câmara dos
Deputados, e as de número 40/2016 e 30/2007 e, no
Senado Federal. Igualmente participou da tramitação
e apoiou as PECs 02/2017 (Senado) e 302/2017 (Câmara dos Deputados), que conferem aos Tribunais de
Contas o caráter permanente e essencial ao controle
externo da administração pública, vedando tanto sua
extinção como a ampliação do seu número.

Mas, sem dúvida, a principal ação da entidade no
Congresso Nacional, nos últimos quatro anos, foi a
elaboração do texto-base da reforma constitucional
dos Tribunais de Contas. O texto deu origem à PEC
22/2017, protocolada pelo senador Cássio Cunha
Lima, que agora tramita no Senado Federal.
A PEC 22/2017 reforma o sistema de controle externo a partir da criação do Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas (CNTC), e de mudanças nas regras de composição dos colegiados, bem como do
estabelecimento de uma Lei Nacional Processual de
Controle Externo.
Revista
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ENTENDA A PEC 22/2017
Conselho Nacional

O CNTC terá competência para processar e responsabilizar seus membros por irregularidades e desvios éticos; fiscalizar os atos
de gestão administrativa e financeira dos Tribunais; estabelecer metas nacionais de
desempenho e dar transparência máxima, via Portal na Internet, a todos os atos
de gestão e de fiscalização dos Tribunais. Por meio de uma Câmara específica,
o CNTC também poderá uniformizar a jurisprudência sobre temas que envolvam
questões de repercussão nacional, a exemplo da interpretação da LRF. Além disso,
o Conselho terá baixo impacto sobre as contas públicas, pela inexistência de sede
própria (funcionará no TCU), os seus integrantes não serão remunerados, o custeio
de eventuais deslocamentos e de assessorias será rateado entre as entidades nele
representadas e as sessões acontecerão preferencialmente em ambiente virtual.

Composição

Além disso, A PEC 22/2017 também estabelece novos critérios para composição dos colegiados dos Tribunais de Contas, com a maior parte
dos assentos assegurados aos membros oriundos das carreiras técnicas, notadamente Auditores (Ministros/Conselheiros Substitutos). A PEC 22 prevê o fim das
indicações livres do Poder Executivo, mas preserva parte daquelas feitas pelo Legislativo, fixando, no entanto, novos requisitos a serem cumpridos pelos candidatos,. entre eles uma quarentena de três anos desde o término de mandato
eletivo e a inexistência de condenações judiciais e de contas reprovadas.
Além disso, os nomes precisarão de maioria absoluta para aprovação e
deverão ter graduação e experiência nas áreas jurídica, contábil, econômica e financeira ou de administração pública, como forma de aferir o
“notório conhecimento” ditado pela Constituição.

Conselheiros Valdecir
Pascoal, Renato Rainha e
Paulo Curi em reunião com o
senador Cássio Cunha Lima.

Segundo o presidente da Atricon, Valdecir Pascoal, a inflexão na composição busca conferir uma repartição mais proporcional em relação às
competências de controle externo do Legislativo e dos Tribunais de Contas. “De um lado, o Poder Legislativo já dispõe de inúmeros e poderosos
instrumentos para controlar a gestão pública. De outro, aos Tribunais de
Contas foram reservadas competências de natureza mais técnica, destacando-se o exame das contas para fins de julgamento (contas de gestão)
e a emissão do parecer prévio (contas de governo), a partir da realização
de auditorias e inspeções. Assim sendo, é razoável uma mudança que confira às
carreiras a maior parte das vagas, sem, no entanto, deixar de reconhecer a importância da manutenção de indicações advindas do Poder que representa o povo”.

Lei do Processo de Controle Externo

A PEC também inclui,
entre as matérias de competência legislativa privativa da União, a edição de um diploma processual de controle externo, uma espécie de “Código Processual Civil” de
Contas, de iniciativa do Tribunal de Contas da União. Esse diploma fixa tipologias e
questões “ainda não pacificadas”, como os conceitos de Contas de Gestão e Contas de Governo. O objetivo da padronização é reduzir algumas das assimetrias que
ainda existem no sistema e garantir mais segurança a todo o processo de contas.
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SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
Supremo Tribunal Federal
Foto: Leandro Ciuffo

CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO
SOUZA NETO E SENA

A atuação da Atricon no Judiciário foi fortalecida
com a contratação do escritório de advocacia Souza
Neto e Sena, em Brasília. À frente do escritório, os
advogados Cláudio Pereira de Souza Neto e Beatriz
de Sena mapeiam e acompanham todas as ações de
interesse da Atricon e dos Tribunais de Contas, desde a elaboração de peças jurídicas até a sustentação
oral no plenário do STF.

CONTRA INGERÊNCIA DA ALESC
NA LEI ORGÂNICA DO TCE-SC

Em janeiro de 2016, a Atricon ingressou no STF com
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para
suspender a Lei Complementar 666/2015, do Estado de Santa Catarina, que alterava a estrutura e
o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina (TCE-SC). Na ocasião, este órgão
havia enviado à Assembleia Legislativa de Santa
Catarina (Alesc), em abril de 2015, um projeto de lei
complementar (PLC) que previa inicialmente apenas
duas alterações na Lei Orgânica do TCE-SC (LCE
202/2000). Quando encaminhado à Comissão de
Constituição de Justiça, em dezembro, o PLC teve

sua redação modificada por meio de uma Emenda
Substitutiva Global. A emenda, além de abandonar o
texto inicial, propôs alterações em outros 20 dispositivos da Lei Orgânica do TCE-SC, o que é vedado
pela Constituição Federal. Como resultado da ação
da Atricon, essa ADI foi considerada procedente
pelo STF.

EM DEFESA DAS PRERROGATIVAS
DO TCE-AL

Em dezembro de 2016, a Atricon ajuizou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 434, em caráter liminar, no STF, contra a
Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que
aprovou as contas de 2014 do Governo do Estado
sem parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL). A Atricon apontou que o
ato da Assembleia Legislativa viola, entre outros, os
princípios do controle externo das contas, da prestação de contas da administração pública, da separação dos poderes e da legalidade, moralidade,
publicidade e eficiência da administração pública.
Até o fechamento desta revista, a ADPF 434 ainda
não foi julgada.
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EM DEFESA DOS SUBSTITUTOS NO TCE-RJ

Em abril de 2017, a Atricon, juntamente com a Audicon, ingressou no
STF com uma ADI para que fosse declarado inconstitucional o artigo
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ) que restringia, a apenas um, o número de conselheiros-substitutos em exercício no Pleno daquele órgão. Essa ADI, julgada procedente pelo STF, tornou sem efeito o pedido de intervenção federal
feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, garantindo a
continuidade dos trabalhos TCE-RJ, por meio da atuação dos conselheiros-substitutos do colegiado do órgão.

CONTRA A EXTINÇÃO DO TCM-CE

Por duas vezes, em dezembro de 2016 e agosto de 2017, a Atricon
protocolou ADIs no STF contra PECs promulgadas pela Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) que pretendia dissolver o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE). Na primeira delas,
a ministra Cármen Lúcia concedeu liminar e suspendeu os efeitos da
emenda constitucional da Alece.
Nas peças, a Atricon questionou não apenas as irregularidades no rito
processual adotado, mas também a competência do Legislativo Estadual para extinguir um Tribunal de Contas que detém autonomia constitucional advinda da própria Constituição Federal.

AMICUS CURIAE

Nos últimos anos, a Atricon ingressou como amicus curiae em 22 ações
no STF, envolvendo as prerrogativas dos Tribunais de Contas.

EM FAVOR DA LEI DA FICHA LIMPA

Em agosto de 2016, a Atricon, junto com as demais entidades representativas do controle externo, manifestou-se contra a decisão do STF
que, por maioria mínima de 5 votos, retirou dos Tribunais de Contas
a competência para julgamento de contas de prefeitos ordenadores
de despesas. “Além de esvaziar, em grande medida, as competências
constitucionais dos Tribunais de Contas, no que se refere à aplicação
de sanções e determinação de ressarcimento aos Prefeitos que causaram prejuízos ao erário, a decisão do STF fere de morte a Lei da Ficha
Limpa, considerando que a rejeição de contas pelos Tribunais, e não
pelas Câmaras, constitui o motivo mais relevante para a declaração de
inelegibilidades pela Justiça Eleitoral (84%)”, afirmou a nota. Em breve,
a Atricon ingressará com nova ação no STF com vistas a restabelecer
aos Tribunais de Contas a competência de se pronunciar em relação às
contas de gestão.
10 | Revista

Matéria

PELA PRIMEIRA VEZ,

PESQUISA
NACIONAL

Órgãos são considerados
fundamentais no combate
à corrupção, mas devem
melhorar desempenho.

AFERIU AVALIAÇÃO DA
SOCIEDADE SOBRE OS
TRIBUNAIS DE CONTAS
U

CONHECIMENTO

ma pesquisa realizada pelo Ibope, em julho de 2016, a pedido da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), da Atricon e da Audicon, revelou que os Tribunais de
Contas são considerados órgãos essenciais no combate à corrupção e à ineficiência
na gestão pública. Nesta matéria, elencamos os principais achados da pesquisa, que
foi aplicada entre 24 e 27 de junho de 2016 e tem 2% de margem de erro para mais
ou para menos.

Ainda é relativamente pequeno o
número de pessoas que conhece o
que são e o que fazem os Tribunais de Contas. Para aferir
esse número, os pesquisadores perguntaram
se os entrevistados
conheciam a instituição Tribunal de Contas. No caso dos que
responderam positivamente, foi solicitada
uma definição. Embora
32% dos entrevistados
tenham afirmado conhecer a
instituição, apenas 17% afirmaram
definiram corretamente suas atribuições; o restante (68%) não soube
responder.

?

Você sabe o que é
o Tribunal de Contas

Os dados apresentados a seguir
tomam como universo o subgrupo
que efetivamente conhece as atribuições dos Tribunais de Contas.
Acesse o resultado final da pesquisa em:
https://goo.gl/YXazPJ (recorte) e
https://goo.gl/d6o5KR (pesquisa bruta).
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CORRUPÇÃO
INEFICIÊNCIA

São 89% dessa parcela os que concordam que esses
órgãos também desempenham papel importante no
combate à ineficiência dos gastos públicos.

GESTÃO

A atuação dos
Tribunais
de Contas
sobre as
contas
públicas é
importante
no combate
à corrupção:

A sociedade crê na importância dos Tribunais de Contas no
combate à corrupção. É isto o
que pensam 90% desses entrevistados, que concordam
total (72%) ou parcialmente
(18%) com esta afirmativa.

Ao todo, 82% desse extrato
concorda que os Tribunais de
Contas ajudam a melhorar a
gestão pública.

RECURSOS
PÚBLICOS

A atuação dos Tribunais de
Contas sobre as contas públicas
é importante na ineficiência dos
gastos públicos:

12 | Revista

Os Tribunais
de Contas
contribuem
para
melhorar
a gestão
pública:

De acordo com 80% desses entrevistados,
a atuação dos Tribunais de Contas reduz o
mau uso dos recursos públicos.

A atuação dos Tribunais de
Contas sobre as contas públicas
é importante na ineficiência dos
gastos públicos:

COMPOSIÇÃO

Os Tribunais de Contas são
tidos como órgãos mais técnicos que políticos, para 62%
deste extrato. No entanto, o
modelo de indicação de seus
membros é visto como um
obstáculo ao bom funcionamento dessas instituições por
75% dos entrevistados.

Os Tribunais
de Contas são
órgãos mais
técnicos que
políticos:

APROVAÇÃO

Entre os entrevistados que mostraram conhecer os
Tribunais de Contas, chega a 94% o índice dos que
concordam que esses órgãos devem ser mantidos.

DESEMPENHO

A nomeação política de
ministros e conselheiros
dos Tribunais de Contas
atrapalha o funcionamento
dos órgãos:

Apesar de uma parcela importante desse contingente
(33%) avaliar positivamente o
desempenho dos Tribunais de
Contas, as opiniões divergentes têm a mesma expressão
numérica: 32% veem a atuação como regular e 30% mostram-se insatisfeitos.

É importante que os Tribunais de
Contas continuem existindo:

Pelo que você
sabe ou ouviu
falar, a
atuação
dos
Tribunais
de Contas
de uma
forma geral
está sendo:
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Matéria

MAIS

QUALIDADE
E AGILIDADE

NOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
O

Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC)
é o carro-chefe do trabalho da Atricon em prol do aprimoramento
institucional dos Tribunais de Contas. O QATC é composto por
resoluções-diretrizes, por meio das quais a Atricon orienta os Tribunais
em temas de sua atuação, e pelo Marco de Medição de Desempenho
dos Tribunais de Contas (MMD-TC), instrumento que avalia os Tribunais
de Contas com base em mais de 500 critérios de desempenho.
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RESOLUÇÕES-

DIRETRIZES

Nestes quatro anos, a Atricon publicou 14 resoluções-diretrizes com recomendações aos Tribunais
de Contas em áreas como auditoria, controle concomitante, fiscalização da educação e de obras públicas, transparência institucional, controle da receita
e da renúncia de receitas, comunicação, qualidade
das ouvidorias e corregedorias, entre outras.

A Atricon não tem
poder de obrigar os
Tribunais de Contas
a adotar determinada
prática em sua rotina
de trabalho, mas
podemos orientá-los,
de forma a melhorar o
desempenho desses
órgãos e ainda tornar
o sistema mais
simétrico
afirmou o presidente da Atricon,
Valdecir Pascoal.

nº

Tema

01/2014

Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas
do Brasil.

02/2014

Controle externo concomitante: instrumento de
efetividade dos Tribunais de Contas do Brasil.

03/2014

Composição, organização e funcionamento dos
Tribunais de Contas do Brasil: adequação ao
modelo constitucional.

04/2014

Controle interno: instrumento de eficiência dos
Tribunais de Contas do Brasil.

05/2014

Controle interno: instrumento de eficiência dos
jurisdicionados.

06/2014

Divulgação de decisões e de pautas de
julgamento como instrumento de comunicação
dos Tribunais de Contas do Brasil com o público
externo de interesse e com a sociedade.

07/2014

Gestão de informações estratégicas pelos
Tribunais de Contas do Brasil: instrumento de
efetividade do controle externo.

08/2014

Os Tribunais de Contas do Brasil e o controle
do cumprimento do artigo 5º da Lei 8.666/93:
ordem nos pagamentos públicos.

09/2014

Os Tribunais de Contas e o desenvolvimento
local: controle do tratamento diferenciado e
favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratações públicas.

01/2014

Corregedorias: instrumentos de eficiência,
eficácia e efetividade dos Tribunais de
Contas do Brasil.

02/2014

Ouvidorias: instrumentos de interação dos
Tribunais de Contas do Brasil com a sociedade.

03/2015

Controle externo nas despesas com educação.

04/2015

Controle externo do planejamento e da
execução de obras e serviços de engenharia.

06/2016

Controle externo da receita e da renúncia de
receitas.

(Atricon/CCOR)

(Atricon/CCOR)

Veja a relação completa das
Resoluções-Diretrizes da Atricon

(textos completos disponíveis em https://goo.gl/tvzyJG)
Revista
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MMD-TC

MARCO DE
MEDIÇÃO DE
DESEMPENHO
DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS

Outro componente do QATC, o MMD-TC foi aplicado por duas vezes
neste período. A primeira, em 2015, envolvendo 33 TCs; e a segunda,
em 2017, quando alcançou os 34 TCs do país.
A aplicação do MMD-TC acontece em duas etapas. A primeira consiste
em uma autoavaliação realizada por uma comissão do próprio TC. A
segunda, realizada por Comissões de Garantia da Atricon, trata-se de
uma certificação da qualidade do processo de autoavaliação.
Os resultados individuais do MMD-TC são sigilosos, mas a Atricon
constatou números globais que apontam uma grande evolução entre o
desempenho apurado em 2017 com aquele obtido em 2016.
Conheça os oito domínios e os 28 indicadores do MMD-TC.

A INDEPENDÊNCIA E MARCO LEGAL
Composição, organização e funcionamento dos Tribunais de Contas

QATC-1

B ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Planejamento estratégico

QATC-2

C ESTRUTURA E GESTÃO DE APOIO
Código de Ética para membros e servidores

QATC-3

Súmula e Jurisprudência

QATC-4

Corregedoria

QATC-5

Controle Interno

QATC-6

Gestão de tecnologia da informação

QATC-7

D RECURSOS HUMANOS E LIDERANÇA
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Gestão de pessoas

QATC-8

Escola de Contas

QATC-9

E AGILIDADE E TEMPESTIVIDADE
Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de
prazos pelos TCs

QATC-10

Controle externo concomitante (preventivo)

QATC-11

Informações estratégicas para o Controle Externo

QATC-12

Acompanhamento das Decisões

QATC-13

Desenvolvimento local (Lei Complementar nº 123/2006)

QATC-14

Ordem nos pagamentos públicos (art. 5º, Lei nº 8.666/93)

QATC-15

F NORMAS E METODOLOGIA DE AUDITORIA
Plano de auditoria e gestão da qualidade

QATC-16

Fundamentos da auditoria de conformidade

QATC-17

Processo de auditoria de conformidade

QATC-18

Fundamentos da auditoria operacional

QATC-19

Processo de auditoria operacional

QATC-20

G RESULTADOS (RELATÓRIOS) DE AUDITORIA
Resultados da auditoria de conformidade

QATC-21

Resultados da auditoria operacional

QATC-22

Auditoria financeira

QATC-23

Auditorias com temas específicos

QATC-24

Fiscalização de obras

QATC-25

Fiscalização da educação

QATC-26

H COMUNICAÇÃO E GESTÃO DAS PARTES INTERESSADAS
Comunicação com a mídia, cidadãos e organizações da
sociedade civil

QATC-27

Ouvidoria

QATC-28
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E n t re v i s t a

VALDEC
PASCO
Valdecir Pascoal é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco (TCE-PE) e presidente da Atricon pelo segundo
mandato. Nesta entrevista, ele faz um balanço de sua gestão e
projeta os desafios futuros da entidade.

PRESIDENTE,
QUAL O BALANÇO
DESSES QUATRO
ANOS À FRENTE DA
ATRICON? QUAL
O TAMANHO DA
ATRICON, HOJE, NO
CENÁRIO NACIONAL?

Após uma nova inflexão da entidade, a partir de 2012, baseada na
alteração do estatuto no final do ano anterior, e da aprovação do Plano Estratégico 2013/2017, a Atricon rumou célere para ampliar seu
escopo de atuação, aprimorando e incorporando ações voltadas ao
fortalecimento institucional dos Tribunais de Contas à tradicional atuação de cunho corporativo, relacionadas com a defesa e a prestação
de serviços aos membros do sistema, de maneira geral, e aos seus
associados, em particular.
Neste sentido, a nova forma de atuação compreende iniciativas de
duas naturezas: uma ligada ao aprimoramento técnico das instituições que representa e outra à sua inserção nos espaços de discussão parlamentar e na mídia.
No primeiro caso, destaco o desenvolvimento e a implantação do
Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, cujas
ações estão assegurando resultados alvissareiros para um controle
mais eficiente e uniforme de todos os 34 órgãos do sistema, com
base em padrões e práticas de nível internacional.
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CIR
OAL
Com respeito ao segundo
ponto, é inegável que a participação ativa nos processos
legislativos, em que se destaca as ações que redundaram na formalização da PEC
n° 22/2017, referente à reforma dos Tribunais de Contas,
e os reiterados espaços de
mídia ocupados pela entidade, alçaram a Atricon a um
patamar de visibilidade e respeito diferenciado no cenário
nacional. Com isto a entidade
consolida-se como uma das
mais destacadas vozes dos
Tribunais de Contas junto aos
poderes e à sociedade.
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E n t re v i s t a
JÁ É POSSÍVEL
AVALIAR O IMPACTO
DO QATC E MAIS
ESPECIFICAMENTE
DO MMD-TC NOS
TRIBUNAIS DE
CONTAS?

O MMD-TC é composto por um conjunto de indicadores que são medidos em ciclos bianuais. A comparação dos resultados de um ciclo para
outro permite mensurar objetivamente o quanto os Tribunais de Contas
evoluíram no período.
Anteriormente não havia uma métrica confiável que permitisse a um
Tribunal de Contas avaliar seu desempenho ao longo do tempo, comparando-o com padrões e referências de boas práticas nacionais e internacionais.
O impacto dos resultados da aplicação dessa ferramenta na área de planejamento estratégico dos Tribunais de Contas foi enorme. Hoje existe
um alinhamento de projetos e ações e um intercâmbio efervescente
de idéias e projetos que visam alavancar os indicadores do MMD-TC.
Mais do que criar um ambiente competitivo, sua introdução fomentou
um ambiente de colaboração mútua entre os Tribunais de Contas em
busca da excelência.
O Programa QATC se tornou a principal referência nas discussões sobre
o aprimoramento do desempenho dos Tribunais de Contas no Brasil. O
mérito não é apenas da Atricon. Foi o esforço conjunto dos Tribunais,
seus membros e técnicos, que criou e manteve o Programa e que agora
colhe os frutos da iniciativa.

QUANTO AO
DIÁLOGO DENTRO
DO PRÓPRIO
SISTEMA TRIBUNAIS
DE CONTAS, QUAIS
OS MOMENTOS E OS
TEMAS MAIS DIFÍCEIS
ENFRENTADOS
NESTES QUATRO
ANOS À FRENTE DA
ATRICON?
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O Brasil vive um dos momentos mais desafiadores de sua história. A
crise ética também atinge as instituições, e entre elas, os Tribunais de
Contas. Encontrar um equilíbrio entre a defesa dos inegáveis avanços
conquistados em favor do sistema e a premente necessidade de se fazer uma autocrítica justa, sinalizando mudanças estruturais, certamente
foi, e está sendo, um dos maiores desafios destes tempos. Neste aspecto, destaco as ações empreendidas para convencer e sensibilizar a
Diretoria, o Colégio de Presidentes e a maioria de nossos associados
para a importância de sairmos da zona de conforto e assumirmos uma
postura proativa em relação às mudanças necessárias. Conseguimos
algo que parecia quase impossível — se levarmos em conta a heterogeneidade dos partícipes e a reação natural de não tocar em feridas —,
ao mobilizar o expressivo apoio do sistema à PEC 22/2017.
Ressalto também os desafios de convencimento e sensibilização para o
devido reconhecimento das atribuições constitucionais dos membros-substitutos (Ministros e Conselheiros Substitutos), para o apoio às medidas que conferem autonomia ao Ministério Público de Contas e para a

A ATRICON APOIA
A PEC 22/2017
PARA REFORMA
DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS. PODE
DETALHAR ESSA
PROPOSTA E
EXPLICAR EM QUE
ELA SE DIFERE
DAS DEMAIS EM
TRAMITAÇÃO
NO CONGRESSO
NACIONAL?

independência funcional do corpo técnico que atua
no Controle Externo. Também avançamos muito
nesses temas a partir de uma maior compreensão,
sobretudo por parte dos Presidentes dos Tribunais
de Contas, do papel fundamental e estratégico destes segmentos para o controle externo. Não haverá
controle externo efetivo se esses segmentos também não forem fortes; as decisões tomadas pelos
membros dos Tribunais de Contas só ganharão em

A aprovação da PEC 22/2017 é uma etapa essencial do aprimoramento do sistema de controle externo brasileiro. Isso se deve a um motivo: a PEC
22, ao propor reformas nos Tribunais de Contas, é
justa em seu diagnóstico sobre as forças e as fraquezas do atual modelo. Reconhece e preserva os
enormes avanços legados da Constituição Federal
de 1988 e aperfeiçoa aspectos nos quais temos verificados problemas. Ao fazer um diagnóstico justo,
a PEC também propõe um “tratamento” adequado.
Ela se diferencia de outras PECs porque enfrenta
os desafios de forma sistêmica e com equilíbrio. Há
pontos importantes noutras propostas, como a autonomia do Ministério Público de Contas (PEC 329)
e o fortalecimento da auditoria (PEC 40), mas discordamos essencialmente em dois pontos principais, no caso da PEC 329: (a) ela exclui o TCU das
reformas no quesito da composição — e essa omissão não se justifica pois os desafios neste campo
alcançam a todos —, além de não prever uma minoria de vagas no colegiado para indicação do Legislativo, o que impede por completo que membros
desse poder, muitas vezes com larga experiência
em gestão e controle, possam ocupar uma fração
das vagas, o que, na medida certa, seria benfazejo;
(b) também discordamos da inserção dos Tribunais
de Contas no CNJ. Além de ser inconstitucional,
por afronta aos princípios da separação e autonomia dos poderes, os membros do CNJ não estariam habilitados para exercerem atribuições, por
exemplo, sobre o planejamento e o desempenho
dos Tribunais de Contas, pois não detêm experiência em processos de contas, desconhecendo,
portanto, a realidade do controle externo.

qualidade e efetividade com a estruturação dessas
relevantes áreas; essa foi a tônica de nossa mensagem, consubstanciada nas Resoluções-Diretrizes
da Atricon. Devo reconhecer também que esse desafio foi facilitado porque sempre tivemos uma relação de transparência, confiança e respeito mútuo
com as lideranças das demais entidade ligadas ao
controle externo, a exemplo da Abracom, Audicon,
IRB , Ampcon, ANTC e Fenastc.
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E n t re v i s t a
NA SUA OPINIÃO,
QUAL É O GRANDE
DESAFIO DA ATRICON
PARA O FUTURO
PRÓXIMO?

Existem desafios que continuam para além do término da nossa gestão,
decerto. Destaco alguns. A Atricon deverá continuar dialogando com
altivez e serenidade com o Congresso Nacional pela aprovação da PEC
22/2017 ou pelo aprimoramento das outras importantes PECs que tramitam atualmente no legislativo. O pontapé inicial para a reforma constitucional dos Tribunais de Contas foi dado, com a apresentação da PEC,
mas ainda será preciso trabalhar com senadores e deputados ao longo
de todo o processo legislativo em busca da sua aprovação. Igualmente
importante é a sensibilização da sociedade civil para as reformas.

A Atricon
continuará a
vencer os desafios
que venham a
surgir no seu
caminho, rumo ao
aprimoramento do
sistema Tribunais
de Contas
Valdecir Pascoal,
Presidente da Atricon.

Outro desafio será reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) que retirou dos Tribunais de
Contas a prerrogativa para julgamento de contas de gestão de
prefeitos ordenadores de despesa, cuja manutenção tem o potencial de causar prejuízo enorme à
efetividade da Lei da Ficha Limpa.
Será preciso um trabalho de convencimento para mudar esse posicionamento, que, como sabemos, ocorreu por maioria mínima.
O STF, ao longo de sua história,
já deu provas de que sabe revisar
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suas posturas, quando está em
jogo a busca da máxima efetividade do texto constitucional.
Lembro ainda a necessidade-dever de continuar trilhando o caminho do diálogo e das parcerias
com todas as entidades referidas
na resposta anterior. Respeitando
papéis e divergências pontuais,
o controle externo avançará de
modo bem mais célere e eficaz
se houver consciência de que a
história da legitimação institucional dos Tribunais de Contas será

construída com espírito republicano, capacidade de empatia, mitigação de corporativismos e busca contínua pelas convergências.
Acima de tudo, acredito que a
Atricon continuará a vencer os desafios que venham a surgir no seu
caminho, rumo ao aprimoramento
do sistema Tribunais de Contas.
Com isto, continuará sendo uma
entidade respeitada e uma voz
republicana sonora em defesa do
controle e da transparência.

Envolvimento
e diálogo:
premissas básicas na construção
do Plano Estratégico Atricon
2018-2023

E

nvolvimento e diálogo foram
as premissas básicas da elaboração do Planejamento Estratégico 2017 - 2023 da Atricon. Ao
longo de 9 meses – de março a
novembro – o vice-presidente da
Atricon, conselheiro Valter Albano,
e sua equipe técnica percorreram
a quase totalidade dos Tribunais
de Contas do país, escutando
ministros, conselheiros, ministros
substitutos, conselheiros substitutos, procuradores de contas e
técnicos para subsidiar a estruturação do novo planejamento de
longo prazo da entidade.
Na pauta, a avaliação dos cenários interno e externo
afetos ao sistema – forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças – e a indicação de possíveis estratégias a
serem implementadas pela Atricon.
De acordo com o conselheiro Valter Albano, a decisão de planejar coletivamente foi motivada pela
compreensão de que todos são parte importante do
sistema, independentemente de filiação à Atricon, e
que somente com a ampla participação é possível
assegurar qualidade e legitimidade ao instrumento

Reunião no Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco

de planejamento, bem como o comprometimento
com a sua execução.
O novo planejamento será submetido à Assembleia
Geral da entidade que ocrrerá no XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, em Goiânia.
Aprovado, o instrumento vigorará nas três gestões
vindouras – de 2018 a 2023, dando continuidade
à primeira edição do plano estratégico, vigente de
2012 a 2017, cujos resultados positivos impactaram
significativamente as ações, os resultados e a imagem da Atricon e dos Tribunais de Contas do Brasil.
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Receita e
Renúncia de
Receita na
agenda de
fiscalização dos
Tribunais de
compromisso com a
Contas: sustentabilidade fiscal
D

iante da grave crise fiscal por que passam União,
Estados e Municípios, a Atricon publicou, em
dezembro de 2016, uma resolução em que orienta
os Tribunais de Contas a darem ênfase à fiscalização
da receita e da renúncia de receitas. O texto disciplinou as diretrizes para essa atuação, com base em
relevância, materialidade e risco, à luz das normas
de auditoria governamental. A avaliação dos Tribunais de Contas revelada pela aplicação do MMD-TC,
em 2017, já contempla os novos critérios definidos
sobre as matérias. Os resultados consolidados serão apresentados no XXIX Congresso dos TCs, a ser
realizado em Goiânia/GO, no período de 22 a 24 de
novembro de 2017.
A resolução nasceu da convicção de que, para serem
efetivos no controle externo dos entes federados, é
necessário que os Tribunais de Contas fiscalizem
não apenas as despesas públicas, mas também a receita e a concessão de incentivos fiscais. Da mesma
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forma, devem avaliar se os benefícios ou incentivos
fiscais por eles concedidos alcançam os objetivos
sociais ou econômicos pretendidos, reduzem desigualdades regionais, estimulam segmentos econômicos e cadeias produtivas, dentre outros aspectos.
Todo o trabalho foi coordenado pelo vice-presidente da Atricon e conselheiro do TCE-MT, Valter Albano. O objetivo, tanto com a resolução como com a
inserção de novos critérios no MMD-TC, foi o de
disponibilizar parâmetros nacionais uniformes e suficientes para que os Tribunais de Contas aprimorem seus regulamentos, procedimentos, práticas e
resultados de controle externo afetos à gestão das
receitas públicas. A resolução constitui-se no mais
completo referencial de controles externo e interno
sobre essa matéria.

A fiscalização
da educação
pública
A

partir de 2015, os Tribunais de Contas ganharam novas ferramentas para a fiscalização dos
gastos públicos com educação. Em dezembro de
2015, a Atricon publicou a Resolução nº 03/15, que
reúne um corpo de 20 diretrizes que vão guiar os Tribunais de Contas na fiscalização desses recursos,
com foco no Plano Nacional de Educação (PNE). A
comissão que elaborou a resolução foi coordenada
pela conselheira Marisa Serrano (TCE-MS).
O documento prevê, entre outros pontos, a criação
de grupos especializados nos Tribunais no estudo
das metas e estratégias dos planos de educação;
e investimentos em tecnologia da informação para
aprimorar as ferramentas para acompanhamento
das despesas e para análise de dados da educação
produzidos por órgãos oficiais.
Como consequência da resolução, o Marco de
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas
(MMD-TC) ganhou um indicador (QATC-26) relativo à fiscalização das despesas com a educação
pública. Um indicador foi utilizado pela primeira vez
na segunda rodada de aplicação do MMD-TC, em
2017.

GT Atricon - IRB

Em 2016, a Atricon e o Instituto Rui Barbosa (IRB)
instituíram um Grupo de Trabalho (GT) visando auxiliar os Tribunais de Contas a aperfeiçoar o controle na
área da educação. A formação desse grupo é resultado do acordo de cooperação firmado entre essas
entidades, o Ministério da Educação (MEC) e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento do Ensino (FNDE), com
o objetivo de potencializar a execução dos Planos de
Educação (nacional, estaduais, distrital e municipais)
em todo o país.
Coordenado pelo conselheiro Cezar Miola (TCE-RS),
o GT produziu um relatório com propostas que poderão ser realizadas pelos Tribunais, a fim de que
os mesmos atuem de forma indutora e propositiva
nesse tema. Entre elas, estão monitoramentos periódicos das principais carências e necessidades do
setor; expedição de alertas aos órgãos que estiverem
descumprindo ou em risco de não atingir as metas
no prazo previsto; uma matriz de controle, que classifica cada meta e estratégia em níveis de prioridade;
e um convênio com o MEC que prevê o acesso e a
validação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) pelos
Tribunais de Contas.
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A participação na

Enccla
A

Atricon integra, desde 2013, a Estratégia Nacional do Combate à
Corrupção e à Lavagem do Dinheiro (Enccla). Entre os resultados
alcançados desde então estão a elaboração de marcos legais para a
prevenção e a coibição da corrupção, da lavagem de dinheiro e do
crime organizado; a capacitação de agentes públicos para prevenção
desses crimes e a implementação de sistemas de acompanhamento e
monitoramento de movimentações financeiras irregulares. O conselheiro Cezar Miola (TCE-RS) representa a Atricon na Enccla.
Das 11 ações da Enccla, a Atricon colabora especialmente em cinco
iniciativas, a saber:

Ação•1

Propor normatização para melhoria dos processos de governança e
gestão a serem adotados em todos os Poderes e esferas da Federação,
com foco no combate à fraude e à corrupção.

Ação•2

Desenvolver ações que permitam apoiar a implementação do sistema
de controle interno nos estados e municípios.

Ação•3

Estabelecer diretrizes para atuação coordenada da Advocacia Pública
e das estatais com o Ministério Público, os órgãos de controle interno e
externo e a Polícia, com vistas à prevenção e ao combate à corrupção.

Ação•4

Definir parâmetros e conceituação de conflito de interesses.

Ação•6

Consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção fomentando
a integridade social e a educação para a cidadania.
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A atuação da Atricon junto à Enccla já resultou no oferecimento de
importantes contribuições para
as ações de prevenção e de combate à corrupção, como a produção dos critérios metodológicos
da avaliação sobre a transparência dos portais do poder Legislativo (três esferas), do Ministério
Público (esfera federal e estadual)
e dos Tribunais de Contas (três
esferas).
O trabalho conjunto das entidades também foi destaque durante o IV Encontro dos Municípios
com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), realizado em Brasília, no dia 26 de abril de 2017.
Na oportunidade, o conselheiro
Cezar Miola participou do debate
“Transparência na Gestão, Prevenção e Combate à Corrupção”,
com destaque para o controle interno. O encontro reuniu prefeitos,
gestores e técnicos municipais,
parlamentares e representantes
de governos estaduais e federal e
de organismos internacionais.

Observatório
da Despesa
Pública dos
Tribunais
de Contas
O

utro importante projeto da Atricon é a expansão da Rede Observatório da Despesa Pública dos Tribunais de Contas (ODP.TC). Hoje,
21 Tribunais de Contas já aderiram ao projeto e passaram a adotar, em
suas unidades de informações estratégicas, a metodologia desenvolvida pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
(CGU) para o acompanhamento dos gastos públicos dos entes federados. O projeto é coordenado pelo conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, vice-Presidente do TCE-SC, órgão pioneiro na implantação
da metodologia e multiplicador do modelo.
Para implantação da metodologia, uma equipe da CGU promoveu,
entre dezembro de 2016 e março de 2017, uma série de seminários
nas cidades de Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro e Campo Grande,
disseminando informações sobre o projeto. Em seguida, foram capacitados 66 servidores dos Tribunais de Contas signatários do projeto.
Atualmente, os Tribunais envolvidos estão elaborando um estudo de
Compras Governamentais, com previsão de apresentação de resultados em março de 2018.

Saiba
Mais

O ODP é a unidade de produção de informações estratégicas voltada à aplicação de
metodologia científica, apoiada
em tecnologia da informação
de ponta, para a produção de
informações que visam subsidiar e acelerar a tomada de decisões estratégicas, por meio
do monitoramento dos gastos
públicos. Além dos Tribunais
de Contas, 12 controladorias-gerais estaduais e 18 controladorias-gerais municipais, em
22 estados da Federação, integram a Rede ODP.
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A Rede
Infocontas
C

riada pela Atricon no final de 2013, a Rede
Nacional de Informações Estratégicas para
o Controle Externo (Rede Infocontas) conclui a
gestão 2014-2018 com a adesão de todos os 34
Tribunais de Contas do Brasil. Por meio da Rede Infocontas, todos os Tribunais de Contas produzem e
compartilham dados, conhecimentos estratégicos,
técnicas e procedimentos inerentes à atividade de
inteligência.
Além de otimizar a aplicação dos recursos das atividades de controle, a Rede tem ajudado os Tribunais
a se aproximarem das unidades de inteligência de
outros órgãos públicos, o que facilita a adoção de
ações conjuntas para o combate à corrupção e ao
desvio de recursos públicos.
“Os Tribunais de Contas não têm capacidade para se
manifestar tempestivamente sobre todas as ações
que demandam recursos públicos. Para selecionar o
que é relevante e realizar ações que gerem resultados concretos para a sociedade, usa-se a atividade
de inteligência para a coleta e a busca de dados e
informações com vistas à produção de conhecimento estratégico para a tomada de decisão”, afirma o
conselheiro Sebastião Carlos Ranna (TCE-ES), responsável pelo projeto na Atricon.
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Matriz de Risco

Alguns dos bons resultados do Infocontas decorrem
da criação da Matriz de Risco de pessoas jurídicas,
que atingiu, em 2017, a marca de de um milhão de
registros. Alimentada com informações provenientes de 18 Tribunais de Contas, esta ferramenta estabelece um ranking de fornecedores de acordo com
o risco de ocorrência de irregularidades em sua contratação. Além dos CPNJs, a base de dados dispõe,
ainda, de mais de 2,5 milhões de CPFs.
A Matriz de Risco é um trabalho conjunto desenvolvido pelos integrantes da Rede Infocontas, que
utiliza a infraestrutura tecnológica do Tribunal de
Contas da União (TCU), por meio do Laboratório de
Informações de Controle (LabContas). O objetivo é
aumentar a efetividade do controle externo dos Tribunais de Contas do país.

Aprimoramento
das Corregedorias
e Ouvidorias
dos Tribunais de
Contas
A

Atricon encampou a melhoria das Corregedorias e Ouvidorias com
base no que estabelece o Marco de Medição de Desempenho dos
Tribunais de Contas (MMD-TC), referenciado na edição de 2015. O processo foi conduzido pela Diretoria de Corregedorias e Ouvidorias, sob a
liderança do conselheiro Gilberto Jales (TCE-RN).
A média geral na avaliação ficou em 0,94 para Corregedorias e 1,70
para Ouvidorias. “É muito significativo o avanço de todas as corregedorias dos Tribunais de Contas do Brasil, por ocasião da nova edição
do Marco de Medição de Desempenho”, afirmou o conselheiro Gilberto
Jales. A meta estabelecida pela Diretoria é de, em um prazo de dois
anos, dobrar esses indicadores.
Entre os principais resultados está a publicação da Cartilha de Boas
Práticas em Corregedorias, lançada, em 2016, durante a realização do
V Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC). Com relação às
Ouvidorias, a Atricon adotou como referência a Cartilha de Boas Práticas em Ouvidorias desenvolvida pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) sob a
coordenação do conselheiro Cezar Miola (TCE-RS). Além disso, foram
realizados dois encontros de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais
de Contas, com encaminhamentos sobre o estabelecimento de critérios mínimos de funcionamento dessas unidades.
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PRÊMIO

INNOVARE
Graças à aproximação da Atricon
com o Instituto Innovare, desde
2015 os Tribunais de Contas podem participar do Prêmio Innovare. Desde então, os Tribunais
de Contas dos Estados de Minas
Gerais, Amazonas, Pernambuco,
Sergipe, Ceará e Rondônia e a
própria Atricon já disputaram o
prêmio.

PARCERIA
COM O

CNJ

Em abril de 2014, a Atricon assinou um termo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), por meio do qual
os Tribunais de Contas signatários se comprometem a informar
as decisões que se enquadrem
no parágrafo 5º, artigo 11, da Lei
nº 9.504 de 30 de setembro de
1997 (Código eleitoral). O acordo
visa ao aperfeiçoamento e à manutenção do Cadastro Nacional
de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por
Ato que implique Inelegibilidade
(CNCIAI).
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Já receberam menções honrosas
o TCE-AM, em 2015, com o Programa Itinerante Ouvidoria Ambiental, e o TCE-MG, com o Suricato – fiscalização integrada para
melhoria das compras públicas.

PARCERIA
COM O

TSE

Em agosto de 2017, a Atricon e
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
assinaram um convênio por meio
do qual os Tribunais de Contas
vão analisar prestações de contas eleitorais dos anos de 2014
e 2015 em vias de prescrição.
Na solenidade de assinatura, em
Brasília, 23 Tribunais de Contas
aderiram ao acordo.

Pelo acordo, por auditores de
controle externo designados pelos Tribunais de Contas e capacitados pelo TSE vão analisar as
prestações de contas dos exercícios de 2014 e 2015 dos 35 partidos políticos que receberam recursos do Fundo Partidário. São
92 processos, que somam 1.231
anexos e perfazem o montante
de R$ 1.233.243.210,01 em recursos públicos repassados aos
diretórios nacionais das legendas. O convênio prevê que o trabalho seja concluído até dezembro deste ano.

A REALIZAÇÃO DE

PARCERIA
COM O

SEBRAE
Outra conquista importante foi o estreitamento da
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae). O convênio entre as
duas entidades, que já existe desde 2010, foi fortalecido a partir de ações como o Projeto Prosperar,
que desde 2013 incentiva a fiscalização, por parte
Tribunais de Contas, do cumprimento da Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa. A aproximação entre
as entidades teve condução decisiva do conselheiro
Paulo Chaves (TCE-RN).
Além disso, a Atricon editou duas resoluções
(08/2014 e 09/2014) que procuram incentivar os
pequenos negócios. A primeira orienta os Tribunais
de Contas quanto ao controle do cumprimento da
ordem cronológica dos pagamentos públicos, enquanto a segunda observa a adoção do tratamento
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas.

CONGRESSOS

E ENCONTROS
DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
A Atricon realizou, entre 2014 e 2017, edições anuais alternadas do Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil e do Encontro Nacional dos Tribunais
de Contas. Os eventos reuniram, em média, cerca
de 500 participantes, entre membros de Tribunais
de Contas, procuradores, servidores e autoridades.
Foram debates importantes não apenas para os Tribunais de Contas, mas para a administração pública
e a sociedade brasileira.

Saiba um
pouco mais:

A nossa parceria com
o Sebrae é estratégica
para fortalecer,
ao fiscalizar o
cumprimento das leis,
a responsabilidade
fiscal dos entes
federados e também
incentivar o
desenvolvimento local
definiu o presidente da Atricon,
Valdecir Pascoal.
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Fortaleza/CE,

2014

IV Encontro
Nacional dos
Tribunais de
Contas
“O papel dos Tribunais de
Contas frente às demandas
sociais”

Goiânia/GO,

2017

XXIX
Congresso
dos Tribunais
de Contas
do Brasil
“Controle Externo: aprimoramento na adversidade”
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Recife/PE,

2015

XXVIII
Congresso dos
Tribunais de
Contas do
Brasil
“Governança Pública e
Combate à Corrupção: o
que a sociedade espera
dos Tribunais de Contas?”

Cuiabá/MT,

2016

V Encontro
Nacional dos
Tribunais de
Contas
“A construção da excelência institucional”

