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Representação da Atricon na ENCCLA 

 

Titular 

Cezar Miola – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). 

Suplente 

Fernando Rodrigues Catão - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). 

 

Representação Técnica  

Paulo Eduardo Panassol (TCE-RS). 

Priscila Pinto de Oliveira (TCE-RS). 



                                                                  

2 

 

 

 

Principais ações da Atricon na ENCCLA em 2018 

 

 

Apresentação  

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) integra 

desde 2013 a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (En-

ccla). O colegiado reúne representantes de 90 órgãos dos três Poderes, Ministério Público, 

Tribunais de Contas e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção 

e combate a irregularidades na administração pública. Entre eles, o Ministério da Justiça, o 

Ministério Público Federal e a Polícia Federal.  

Em 2018, a Atricon atuou nas Ações 1, 3, 4 e 6 que têm por objetivo, respectiva-

mente:  elaborar e aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção; elaborar diagnóstico e 

propor medidas visando fortalecer o combate às fraudes nos contratos de gestão da saúde 

pública; criar instrumentos para dar publicidade às notas fiscais emitidas para órgãos e 

entidades de todos os poderes na administração pública em todos os entes da federação; 

consolidar a estratégia para fortalecer a prevenção primária da corrupção. 

Os representantes da Atricon acompanharam 60% das reuniões realizadas pela Es-

tratégia de forma presencial ou por videoconferência. Nesses encontros, além das discus-

sões atinentes às respectivas ações, a representação da entidade expôs atividades dos Tri-

bunais de contas em suas várias competências. Além disso, a Atricon participou da XVI 

Reunião Plenária, realizada em Foz do Iguaçu, entre 19 e 23 de novembro  de 2018. 

A representação da Atricon na ENCCLA foi custeada pela própria entidade e tam-

bém com o apoio do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que viabilizou diárias e 

passagens aéreas em algumas oportunidades.  
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 Síntese das ações desenvolvidas 

 

Ação 1 

Elaborar e Aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção 

 

Coordenador: DRCI 

Coordenadores Adjuntos: AGU e MPF 

Colaboradores: ABIN, ADPF, AJUFE, AMPCON, ANAPE, ANPR, ATRICON, 

BB, BCB, BNDES, CEF, CC-PR, CC/RS, CEP-PR, CGE/MG, CGA/SP, CGU, CNMP, 

COAF, CONACI, CONCPC, CVM, FEBRABAN, GNCOC, MDIC, MPM, MPDFT, 

MP/GO, MP/MA, MP/PR, MP/RJ, MP/RS, MP/SC, MP/SP, PGE/RS, PF, PGFN, PG/DF, 

PREVIC, REDE, RFB, SECONT/ES, SEGOV-PR, SPREV, SENASP, SUSEP e TCU  

 

A Atricon encaminhou nove propostas para o Plano Nacional de Combate à Cor-

rupção nos eixos da prevenção e da detecção de irregularidades na Administração Pública.  

São elas:  

Eixo Prevenção  

- Criação do Conselho de Gestão Fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 - Edição de norma protetiva à probidade e à moralidade administrativa para o exer-

cício de função pública. 

- Estímulo dos órgãos de controle ao fortalecimento dos controles internos. 

- Estímulo dos órgãos de controle à adoção de boas práticas de transparência e ade-

quação às disposições da Lei Federal nº 13.460/2017. 

- Instituição do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC) – PEC 

22/2017. 

- Estímulo dos órgãos de controle à adoção de boas práticas de governança. 

 

Eixo Detecção 

- Alteração da Lei Complementar nº 105/2001 - Lei do Sigilo Bancário (assegurar 

meios para o exercício da fiscalização, pelos órgãos de controle, coibindo a prática de atos 

de corrupção por meio de transações financeiras. 
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- Alteração da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (al-

teração do artigo 48, II, da referida disciplina legal, para incluir o acesso da sociedade às 

movimentações financeiras de contas bancárias que recebam ou movimentem recursos 

públicos). 

- Alteração do art. 198, II, § 2º do Código Tributário Nacional (a alteração intenci-

ona ampliar os mecanismos de compartilhamento de informações, em especial com os Tri-

bunais de Contas, de forma direta, sem a necessidade solicitação pontual).  

 

 

Ação 3 

Elaborar diagnóstico e propor medidas visando fortalecer o combate às frau-

des nos contratos de gestão da saúde pública 

 

Coordenador: MPT 

Colaboradores: AGU, AJUFE, AMPCON, ATRICON, CG/DF, CGA/SP, 

CGE/MG, CGM/SP, CGU, COAF, CONACI, GNCOC, MP/PR, MP/RN, MPC/RS, MPF, 

PF, REDE, RFB, SEGES e TCU 

 

Entre os resultados alcançados pelos integrantes da Ação 3 estão a realização de um 

diagnóstico 1e a proposição de medidas visando a fortalecer o combate às fraudes nos con-

tratos de gestão da saúde pública, com enfoque particular em Organizações Sociais. O gru-

po produziu o Referencial de Boas  Práticas2 relativas à Transparência das Organizações 

Sociais para os Contratos de Gestão e de Boas Práticas na Contratualização de Resultados 

na Saúde3.   

 

 

 

 

                                              
1http://enccla.camara.leg.br/acoes/ENCCLA2018Ao03Diagnstico.pdf) 
2http://enccla.camara.leg.br/acoes/ENCCLA2018Ao03ReferencialdeBoasPrticasTransparn
ciadasOS.pdf. 
3 http://enccla.camara.leg.br/acoes/ENCCLA2018Ao03ReferencialdeBoasPrticasContratual
izaodeResultadosnaSade.pdf 
 



                                                                  

5 

 

Ação 4 
 
 

Criar instrumentos para dar publicidade às notas fiscais emitidas para órgãos 

e entidades de todos os poderes na administração pública em todos  

os entes da federação 

 

Coordenador: TCU 

Coordenador Adjunto: CGU 

Colaboradores: AGU, AMPCON, ATRICON, CADE, CGE/MG, CGM/SP, CO-

NACI, MD, MPF, MP/ MA, MP/PR, MP/RS, MP/SC, MPDFT, MPM, PF, RFB, TSE, 

REDE e SEGES 

 

Durante o ano de 2018, o grupo estimulou que os órgãos públicos passem a dispo-

nibilizar as notas fiscais eletrônicas. Para tanto, produziu um roteiro4 para extração indivi-

dual dos documentos fiscais do Portal da Nota Fiscal Eletrônica. Além disso, disponibili-

zou exemplos de portais de transparência com acesso às notas fiscais, como o do Tribunal 

de Contas da União e o do Governo do Estado do Paraná.  

 

 

Ação 6 

Consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária da Corrupção 

 

 

Coordenadores: CNMP e CGU 

Coordenador Adjunto: SEGOV-PR 

Colaboradores: ADPF, AGU, AJUFE, ANAPE, ANPR, AMPCON, ATRICON, 

BB, BCB, BNDES, CEF, CC/RS, CEP-PR, CG/DF, CGE/MG, CGM/SP, COAF, CONA-

CI, CVM, DRCI, FEBRABAN, GNCOC, INSS, MD, MDIC, MPDFT, MPM, MPT, 

MP/GO, MP/MA, MP/PR, MP/RJ, MP/SC, MPF, PF, PGE/ BA, PGE/RS, PREVIC, RE-

DE, RFB, SENASP, TCU e TSE. 

                                              
4http://enccla.camara.leg.br/acoes/ENCCLA2018Ao4Roteiroparaextraoindividualdenotasfi
scais.pdf 
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Entre as ações desenvolvidas pela Ação 6 estão a definição do sistema de gover-

nança do Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção5; o aperfeiçoamento dos 

dados estruturados no endereço http://todosjuntoscontracorrupcao.gov.br/index.html; a 

elaboração de uma minuta de Edital para Chamamentos Públicos a ser utilizado no âmbito 

do Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção6; e o regulamento do Selo Ação 

Íntegra a ser utilizado no âmbito do Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrup-

ção7. 

O grupo também viabilizou a formalização do  Protocolo de Intenções assinado por 

representantes da Ação, como pessoas naturais, além de entregar os selos da Ação Íntegra 

em diversos eventos realizados pelos colaboradores da Ação 06.   

 

 

Divulgação das audiências públicas regionais da ENCCLA 

 

A Atricon encaminhou ofício a todos os presidentes dos Tribunais de Contas solici-

tando apoio na divulgação das audiências públicas realizadas pela ENCCLA para coletar 

propostas ao Plano Nacional de Combate à Corrupção, além de sugerir a indicação de ser-

vidores para participação nos eventos realizados em Curitiba, Belém, Brasília, São Luís e 

Belo Horizonte (amostra no Anexo I).  

 

 

Incentivo a disseminação das informações sobre a ENCCLA 

 

Durante as reuniões da ENCCLA, em diversas oportunidades se tratou da impor-

tância de se dar visibilidade às ações do Colegiado. A Atricon tomou a iniciativa de oficiar 

(Anexo II) as Cortes de Contas, solicitando apoio nesse sentido. Diversos Tribunais de 

Contas incluíram na capa dos seus portais um link para a página da ENCCLA (amostra no 

Anexo III), também inserida no site da Atricon.  

                                              
5 http://enccla.camara.leg.br/acoes/ENCCLA2018Ao6ElementosdeConstruoPNPPC.pdf. 
6 http://enccla.camara.leg.br/acoes/ENCCLA2018Ao6MinutadeEditaldeChamamentoPubli
co.pdf. 
7 http://enccla.camara.leg.br/acoes/ENCCLA2018Ao6RegulamentoSeloAontegra.pdf 
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Participação na reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas 

 

No dia 26 de julho, o conselheiro Cezar Miola proferiu palestra na reunião do Co-

légio de Presidentes dos Tribunais de Contas, em São Paulo. Na oportunidade, apresentou 

informes acerca da atuação da Atricon na ENCCLA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

8 

 

Anexo I 

 

Comunicado Atricon/ENCCLA nº 003/2018 

    

Porto Alegre, 11 de julho de 2018. 

Assunto: Enccla – Ação 1/2018 

 

Senhor Presidente 

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

(Enccla) promove, no próximo dia 31 de julho, a audiência pública (regional Nor-

deste) para debater ações a serem incorporadas ao Plano Nacional de Combate à 

Corrupção, que será lançado em breve pelo colegiado. O encontro acontecerá em 

São Luís, no Ministério Público do Maranhão. A iniciativa faz parte da Ação 1 da 

Enccla, coordenada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Jurídica Internacional (DRCI), juntamente com a Advocacia Geral da União e o 

Ministério Público Federal.   

O colegiado já realizou audiências públicas regionais em Curitiba, Belém e 

em Brasília. Também deverá ser disponibilizada uma consulta via internet, entre os 

dias 20 de julho e 20 de agosto, com o objetivo de coletar novas propostas da socie-

dade. O último encontro está programado para agosto, em Belo Horizonte.  

A Associação Nacional dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon) integra a Enccla desde 2013 e atua em caráter de colaboração nas Ações 

1, 3, 4 e 6.  O encontro é uma oportunidade para debater e reunir sugestões de espe-

cialistas, gestores públicos, órgãos de controle interno, externo e organizações da 

sociedade civil para aperfeiçoar o Plano.     

Nesse sentido, convido esse Tribunal para participar do encontro, além de so-

licitar a divulgar da audiência e da consulta pública no portal da Instituição confor-

me sugestão de texto em anexo.  



                                                                  

9 

 

Aproveito a oportunidade para destacar que o site da Enccla disponibiliza um 

espaço para a divulgação de boas práticas adotadas pelos órgãos de controle na pre-

venção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Caso tenha interesse, solici-

to a gentileza de encaminhar o respectivo material a este mesmo endereço.  

             

 

Atenciosamente, 

 

 

Conselheiro Cezar Miola, 

Representante da Atricon junto à ENCCLA.  
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Anexo II 

 

Comunicado Atricon/ENCCLA nº 005/2018 

       Porto Alegre, 18 de julho de 2018. 

Assunto: Enccla  

 

Senhor Presidente 

A Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) inte-
gra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (En-
ccla) desde 2013. Neste ano, os Tribunais de Contas estão representados no colegi-
ado para colaborar na elaboração e aprovação do Plano Nacional de Combate à Cor-
rupção (Ação1), no aprimoramento da gestão de bens apreendidos no processo pe-
nal e nas ações de improbidade administrativa (Ação 2),  no fortalecimento do com-
bate às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública (Ação 3), na criação de 
instrumentos para publicizar as notas fiscais emitidas para a administração pública 
(Ação 4) e na prevenção primária da corrupção (Ação 6).  

A Enccla reúne representantes de 90 órgãos dos três Poderes, Ministério Pú-
blico, Tribunais de Contas e sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na 
prevenção e combate a irregularidades na administração pública. 

Com o objetivo de disseminar as ações, permito-me solicitar a disponibiliza-
ção do endereço eletrônico da página da Enccla no portal desse Tribunal de Contas 
e nos demais ambientes digitais de acesso público utilizados pela Instituição. Caso 
Vossa Excelência tenha interesse em apoiar a iniciativa, o material gráfico com o 
logotipo e outras peças podem ser solicitados no telefone (51) 3214-9967 (com 
Priscila).            

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

Conselheiro Cezar Miola, 

Representante da Atricon junto à ENCCLA.  
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Anexo III 

 

 

 

 


