
 

 
RESOLUÇÃO ATRICON nº XX/2018. 

 
 
Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon xxxx/2018,        
relacionadas à temática “Gestão da Segurança Pública”. 

 
 
 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com base no              
que dispõem os incisos I, V e VI do artigo 3º do seu Estatuto, e 

 
CONSIDERANDO o objetivo estabelecido no Plano Estratégico 2018/2023 da Atricon de           

“aprimorar e fortalecer a efetividade dos Tribunais de Contas”, bem como a correspondente meta de               
“alcançar pontuação média nacional de no mínimo 3 em 100% dos indicadores do Marco de               
Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), até dezembro de 2023, utilizando             
como parâmetro a versão vigente em 2017” e suas iniciativas de “ampliar e aprimorar as resoluções                
diretrizes da Atricon”, “apoiar a adoção das resoluções diretrizes da Atricon pelos Tribunais de              
Contas” e “fomentar e apoiar o controle externo em temas estratégicos (educação, transparência,             
receita pública, obras, contabilidade pública, finanças, LC nº 123/2006, informações estratégicas,           
entre outros)”; 

 
 
CONSIDERANDO o compromisso assumido na Declaração de Vitória/ES, aprovada em          

dezembro de 2013, durante o XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, que teve como                
tema “A importância dos Tribunais de Contas no contexto nacional e a sua atuação enquanto               
instrumentos de cidadania e de melhoria da qualidade da gestão pública e do desenvolvimento              
econômico, bem como de redução das desigualdades regionais e sociais”, de “desenvolver            
mecanismos e implementar ações para o fortalecimento institucional dos Tribunais de Contas, em             
obediência ao princípio federativo, enquanto instrumentos indispensáveis à cidadania”; e 

 
 
CONSIDERANDO o compromisso assumido na Carta de Campo Grande/MS, aprovada          

em novembro de 2012, durante o III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, que teve                 
como tema “Um debate pela efetividade do Controle Externo do Brasil”, de “desenvolver             
mecanismos para o fortalecimento institucional dos Tribunais de Contas, em obediência ao            
princípio federativo, enquanto instrumentos indispensáveis à cidadania, assegurando a efetividade          
do Controle Externo, observando o que dispõem os planejamentos estratégicos da Atricon e do              
IRB”. 

 
 
 
 
 
 



 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon XXX/2018, relacionadas à            
temática “Gestão da Segurança Pública”, integrantes do anexo único desta resolução, publicado no             
endereço eletrônico www.atricon.org.br. 
 

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Brasília, XX de XXXXXXXX de 2018 
 
 
 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 
Presidente da Atricon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO ATRICON Nº xx/2018 
 

Diretrizes de Controle Externo XXXX/2018/Atricon 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Apresentação 
 
A Segurança Pública, definida pela Constituição Federal como “dever do Estado, direito e             
responsabilidade de todos” (art.144), deve merecer dos Órgãos de Controle Externo atenção            
especial, tendo em conta os desafios a serem superados na área e o impacto que políticas efetivas de                  
Segurança Pública da União, dos Estados e dos Municípios podem proporcionar à Sociedade. Cabe              
aos Tribunais de Contas, primordialmente, avaliar quais são os resultados efetivos que têm sido              
colhidos nessa área em todo o País, contribuindo com os gestores para que os recursos disponíveis                
sejam gastos com base em evidências, com eficiência e probidade e o máximo de eficácia. 
 
Os Tribunais de Contas do Brasil, no desenvolvimento dos trabalhos decorrentes das diretrizes             
estabelecidas nesta Resolução, observarão estritamente suas competências constitucionais.  
 
 
Justificativa 
 
A relevância, a materialidade e a importância estratégica das despesas com segurança pública             
tornam imperativa a necessidade de definição de parâmetros nacionais uniformes de atuação pelos             
Tribunais de Contas, especialmente no contexto decisivo de implantação do Sistema Único de             
Segurança Pública, que objetiva integrar os órgãos de segurança pública, nas esferas federal,             
estadual e municipal, para que atuem de forma cooperativa, sistêmica e harmônica, além da criação               
da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com duração prevista para dez anos. 
 
Objetivo 
Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas aprimorem o controle externo quanto ao              
tema “Gestão da Segurança Pública”, com foco nos resultados produzidos pelas polícias e pela              
execução penal no que tange à redução da violência e da criminalidade, destacadamente quanto aos               
crimes dolosos com resultado morte e quanto à ressocialização dos condenados à pena privativa de               
liberdade. 
 
Compromissos firmados 
 
Os compromissos do Sistema Tribunal de Contas relacionados à temática estão expressos no plano              
estratégico 2018/2023 da Atricon, na Declaração de Vitória/ES e na Carta de Campo Grande/MS. 
 

a) Plano Estratégico 2018/2023 – Atricon: 
 



 

Objetivo 3 – Aprimorar e fortalecer a efetividade dos Tribunais de Contas. 
 
Meta – Alcançar pontuação média nacional de no mínimo 3 em 100% dos             
indicadores do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas           
(MMD-TC), até dezembro de 2023, utilizando como parâmetro a versão vigente em            
2017. 
 
Iniciativa 3.1 – Ampliar e aprimorar as resoluções diretrizes da Atricon. 
 
Iniciativa 3.2 – Apoiar a adoção das resoluções diretrizes da Atricon pelos Tribunais             
de Contas. 
 
Iniciativa 3.3 – Fomentar e apoiar o controle externo em temas estratégicos            
(educação, transparência, receita pública, obras, contabilidade pública, finanças, LC         
nº 123/2006, informações estratégicas, entre outros). 

 
b) Declaração de Vitória/ES, aprovada em dezembro de 2013 durante o XXVII Congresso             
dos Tribunais de Contas do Brasil, que teve como tema “A importância dos Tribunais de               
Contas no contexto nacional e a sua atuação enquanto instrumentos de cidadania e de              
melhoria da qualidade da gestão pública e do desenvolvimento econômico, bem como de             
redução das desigualdades regionais e sociais”: 

 
Desenvolver mecanismos e implementar ações para o fortalecimento institucional         
dos Tribunais de Contas, em obediência ao princípio federativo, enquanto          
instrumentos indispensáveis à cidadania. 

 
c) Carta de Campo Grande/MS, aprovada em novembro de 2012 durante o III Encontro              
Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, que teve como tema “Um debate pela              
efetividade do Controle Externo do Brasil”: 
 

Desenvolver mecanismos para o fortalecimento institucional dos Tribunais de         
Contas, em obediência ao princípio federativo, enquanto instrumentos indispensáveis         
à cidadania, assegurando a efetividade do Controle Externo, observando o que           
dispõem os planejamentos estratégicos da Atricon e do IRB. 

 
 
Princípios e fundamentos legais 
 
Os princípios constitucionais e legais que embasaram a elaboração dessas diretrizes são os             
seguintes: 
 

a) Legalidade 
 
b) Impessoalidade 
 



 

c) Moralidade 
 
d) Publicidade 
 
e) Eficiência 
 
f) Transparência 
 
g) Isonomia 
 
h) Probidade 
 
i) Legitimidade 
 
j) Economicidade 
 
h) Supremacia do Interesse Público 

 
A legislação de referência para este trabalho é a seguinte: 
 

a) Constituição Federal 
 
b) Constituições Estaduais 
 
c) Leis Orgânicas e Regimentos Internos dos Tribunais de Contas 
 
d) Lei Complementar nº 79/1994 (Lei do Fundo Penitenciário) 
 
e) Lei Federal nº 13.675/2018 (Institui o Sistema Único de Segurança Pública) 
 
f) Lei Federal nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) 
 
g) Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal) 
 

Conceitos 
 
Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação dessas diretrizes são os               
seguintes: 
 

a) Auditoria governamental: exame efetuado em entidades da administração direta e           
indireta, em funções, subfunções, programas, ações (projetos, atividades e operações          
especiais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, sistemas e sobre a guarda e a             
aplicação de recursos públicos por outros responsáveis, em relação aos aspectos contábeis,            
orçamentários, financeiros, econômicos, patrimoniais e operacionais, assim como acerca da          
confiabilidade do sistema de controle interno (SCI). É realizada por profissionais de            



 

auditoria governamental, por intermédio de levantamentos de informações, análises         
imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações seguras, devidamente         
consubstanciadas em evidências, segundo os critérios de legalidade, legitimidade,         
economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética, transparência e proteção do          
meio ambiente, além de observar a probidade administrativa e a responsabilidade social dos             
gestores da coisa pública. 
 
b) Controle externo: nos termos da Constituição Federal, é o controle exercido pelo Poder              
Legislativo com o auxílio técnico dos Tribunais de Contas, sobre as atividades orçamentária,             
contábil, financeira, econômica, operacional e patrimonial dos Poderes Executivo,         
Judiciário, do próprio Poder Legislativo e do Ministério Público, e de suas entidades da              
administração direta e indireta, incluídas as fundações e as sociedades instituídas e mantidas             
pelo Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia,          
efetividade e equidade dos atos praticados pelos administradores e demais responsáveis por            
dinheiros, bens e valores públicos. 
 
c) Gestão pública: administração de pessoas e de recursos públicos, tendo como objetivo o              
interesse coletivo, pautada nos princípios constitucionais que regem a Administração          
Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros. 
 
d) Planejamento de auditoria: etapa na qual é definida a estratégia e a programação dos               
trabalhos de auditoria, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames,             
determinando os prazos, as equipes de profissionais e outros recursos necessários para que             
os trabalhos sejam eficientes, eficazes e efetivos, e realizados com qualidade, no menor             
tempo e com o menor custo possível. 
 
e) Programa de auditoria: plano detalhado de ação, voltado para orientar e controlar a              
execução dos procedimentos da auditoria. Descreve uma série de procedimentos de exames            
a serem aplicados, com a finalidade de permitir a obtenção de evidências adequadas que              
possibilitem formar uma opinião. Deve ser considerado pelo profissional de auditoria           
governamental apenas como um guia mínimo, a ser utilizado no transcurso dos exames, não              
devendo, em qualquer hipótese, limitar a aplicação de outros procedimentos julgados           
necessários nas circunstâncias. 
 
f) Gestão da Segurança Pública: Para o atendimento desta Resolução, é a gestão das              
atividades e processos dos órgãos do Poder Executivo, integrados, dentre outros, pelas            
secretarias da segurança pública, órgãos periciais e policiais (militar e civil), corpo de             
bombeiros militar, unidades de administração penitenciária e guardas municipais, bem como           
o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, os quais, conjuntamente,             
agem para viabilizar o processamento e prevenção dos conflitos classificados como crimes            
ou contravenções nas leis penais. 
 

DIRETRIZES 
 



 

1. Os Tribunais de Contas do Brasil, no cumprimento de suas competências constitucionais, visando              
a aprimorar a atuação eficaz de controle externo, se comprometem a implementar medidas voltadas              
ao adequado controle de temas relacionados à Gestão da Segurança Pública. 
 
2. O controle de temas relacionados à Gestão da Segurança Pública, será exercido de ofício pelo                
Tribunal de Contas, segundo os critérios de relevância, materialidade e risco, e será respaldado nas               
Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) e nos critérios estabelecidos para os              
indicadores do Domínio F: Normas e Metodologia de Auditoria do Marco de Medição de              
Desempenho dos TCs (MMD-TC), bem como mediante provocação de terceiros em processos de             
denúncias e representações. 
 
3. O controle, sempre que possível, deverá resultar em contribuições para o aperfeiçoamento da              
gestão pública, por meio de recomendações que otimizem a capacidade de gestão, o cumprimento              
de metas e/ou resultados das políticas públicas, e, quando identificadas eventuais inconformidades            
que necessitem outros encaminhamentos, estas serão tratadas em momento e instrumento próprios,            
conforme o caso. 
 
4. O controle de temas relacionados à Gestão da Segurança Pública terá como escopo, 
prioritariamente, os seguintes pontos de controle, que os Tribunais se comprometem a contemplar 
em seus programas de auditoria: 
 

a) definição do planejamento da política de segurança pública pelo ente, contendo            
diagnóstico, objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e formas de          
financiamento e gestão, bem como sua aderência ao Plano Nacional de Segurança Pública e              
Defesa Social (PNSPDS); 
 
b) identificação de monitoramento e avaliação das políticas e programas da segurança            
pública, destacando sua eficácia e efetividade; 
 
c) definição de políticas de prevenção e combate a drogas; 
 
d) identificação de norma que estabeleça uma metodologia para a extração e fluxo dos dados               
e a definição dos indicadores da segurança pública; 
 
e) identificação da utilização de indicadores, bem como aderência aos indicadores nacionais            
de violência definidos e padronizados pelos órgãos nacionais de segurança pública; 
 
f) articulação e coordenação dos órgãos da gestão da segurança pública, bem como             
compartilhamento dos sistemas de controle e de informações;  
 
g) compartilhamento de informações entre entes federativos; 
 
h) ressocialização de presos e egressos do sistema prisional, como também a realização da              
política de educação, capacitação e profissionalização para presos e egressos; 
 



 

i) gestão de materiais, veículos, equipamentos, armamentos e suprimentos (logística); 
 
j) gestão da infraestrutura, manutenção predial e instalações, construção/ampliação de          
unidades; 
 
k) gestão dos recursos orçamentários e financeiros, destacando as transferências da União e             
a classificação em separado das despesas na função “Segurança Pública”, incluindo a            
pessoal, aquisições e contratações da área; 
 
l) política de reposição, dimensionamento e distribuição da força de trabalho, bem como             
eficiência das escalas de serviço e cessão de pessoal; 
 
m) transparência e publicidade da política de segurança pública; 
 
n) divulgação de estatísticas, informações e/ou serviços úteis à população. 

 
 
 
 


