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Prosseguindo com o aprimoramento institucional
Doze novas Resoluções Diretrizes

 “Nem sempre podemos construir o futuro para nossa juventude, mas podemos construir nossa juventude para o 
futuro”.

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil foi fundada em 16 de agosto de 1992. O intuito 
inicial - propiciar a representação e promover a defesa dos membros do Sistema - logo deu lugar a um projeto 
mais amplo. Os interesses institucionais se sobrepuseram às questões de classe. Os avanços nessa direção 
foram se produzindo gradativamente. Percalços surgiram, desacordos também. Nada foi su�cientemente forte 
a ponto de demover a �rmeza e a determinação, que se incorporaram à argamassa que pavimenta esse     
caminho.  

A mudança de parâmetro não signi�cou o afastamento da temática corporativa. Longe disso. Os membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil perceberam a importância dessa nova condução e enxergaram no aprimoramen-
to institucional o fortalecimento da própria categoria. A primeira materialidade desse conceito novo se deu 
com uma alteração estatutária, em 2011; consubstanciada por uma mais recente, de 2017. 

O aperfeiçoamento que a Atricon empreende alcança a gestão pública, produz a boa governança. Fortalece a 
missão Constitucional e efetiva o compromisso republicano dos Tribunais de Contas. A direção sempre será a 
cidadania, razão precípua do caminho escolhido. 

O Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC), criado em 2013, é uma espécie de baliza 
desse novo direcionamento de forças. A partir de então, as Cortes brasileiras passaram a conduzir e a                    
padronizar procedimentos com base em Resoluções Diretrizes editadas pela Atricon, em conjunto com      
membros do Sistema e de técnicos de todo o país. 

O QATC inaugura consigo o Marco de Medição de Desempenho: a ferramenta que avalia as Cortes brasileiras, 
em consonância com as melhores normas e práticas internacionais de controle. O MMD-TC é o instrumento de 
impulsão e vetor da persecução pelo aperfeiçoamento, norteado pela compreensão de que se trata de um 
processo dinâmico, ininterrupto, incessante. 

O Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas identi�ca as demandas da sociedade e, a partir 
delas, amplia o seu campo de ação. Em 2018 foram anexadas doze novas temáticas ao MMD-TC. Em 2019, já 
com a metodologia certi�cada pela Fundação Vanzolini (USP-SP), o resultado da aplicação espelhará aquilo 
que a cidadania tem demandado em maior escala e que a gestão pública precisa atender.  

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
Presidente

O pensamento de Franklin Roosevelt ilustra o controle externo moderno, que assumiu um caráter mais amplo, que 
ultrapassa a pura e simples análise da conformidade. Estamos alicerçando um modelo ideal, que se espelha nas 
demandas da cidadania, que dialoga e qualifica agentes e gestores públicos, que vislumbra a boa governança 
como resultante de políticas públicas efetivas, que estimula o controle social, oferecendo aos cidadãos a ferramenta 
de participação e de lapidação de um futuro digno.
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 02/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3211/2018 relacionadas à temática “Gestão fiscal dos 

Tribunais de Contas e dos jurisdicionados”. 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais e Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 

2018, em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas 

temáticas das novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre 

temas relevantes, dentre eles a Gestão fiscal dos Tribunais de Contas e dos 

jurisdicionados; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI 

Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de 

novembro de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas 

pelas comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no 

âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 
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RESOLVE: 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 3211/2018 

relacionadas à temática “Gestão fiscal dos Tribunais de Contas e dos 

jurisdicionados”, integrantes do Apêndice Único desta Resolução, publicada no 

endereço eletrônico www.atricon.org.br. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 

  

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

Diretrizes de Controle Externo nº 3211/2018/Atricon 

GESTÃO FISCAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E DOS 

JURISDICIONADOS 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 A gestão fiscal responsável está pautada, basicamente, na manutenção 

equilibrada das principais variantes fiscais: despesas, receitas, dívida e gastos 

com pessoal.  Assim, a fiscalização da gestão fiscal no âmbito do setor público 

é de suma importância, principalmente diante da Constituição da República e da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, pois contribui para o equilíbrio das contas 

públicas e para a consecução dos objetivos institucionais. 

 

Justificativa 

2 Os Tribunais de Contas, além das amplas atribuições constitucionais e legais 

anteriores à LRF, foram contemplados com novas responsabilidades, tais como: 

atuar preventivamente, mediante acompanhamento da evolução das despesas, 

emissão de alertas e indicação de fatos que possam comprometer custos ou 

resultados de programas ou indicar irregularidades na gestão orçamentária. 

 

3 Os instrumentos de controle instituídos pela LRF propiciaram maior amplitude 

de ação, tanto do controle interno quanto do externo. Esse fato motivou a Atricon 

a estabelecer como prioridade estratégica a definição de diretrizes relativas à 

temática, tendo em vista a definição de parâmetros nacionais uniformes e 

suficientes para a sua implementação pelos Tribunais de Contas.  

 

Objetivo 
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4 Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas aprimorem a 

efetividade de suas ações de controle externo no âmbito da gestão fiscal, 

harmonizando conceitos e procedimentos, compartilhando informações e boas 

práticas de controle e de gestão fiscal responsável, de modo a consolidar-se 

como instrumento imprescindível para o atingimento do equilíbrio das receitas e 

despesas públicas de todos os níveis de governo. 

 

Princípios e fundamentos legais  

5 Os princípios constitucionais e legais que embasaram a elaboração dessas 

diretrizes são: legalidade, planejamento, equilíbrio das contas públicas, controle, 

responsabilidade, transparência, responsividade, publicidade e economicidade, 

além dos princípios orçamentários da exclusividade, unidade e anualidade. 

 

6 A legislação de referência para essas diretrizes abrange: Constituição da 

República;  Lei Complementar n° 101/2000; Leis n° 1.079/1950, 4.320/1964, 

8.429/1992 e 12.527/2011; Decretos-Lei n° 2.848/1940 e 201/1967; Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Manual de Demonstrativos Fiscais, 

ambos do Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional.  

 

Conceitos 

7 Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação 

dessas diretrizes são:   

a) operações financeiras heterodoxas: operações financeiras que são 

realizadas por intermédio ou com base em instrumentos que não seguem 

os padrões usuais ou as regras pré-estabelecidas ou que se utilizam de 

operações que transitam nas brechas da lei, ou mesmo operações que 

tem aparência de legalidade, mas que, na realidade, podem ser contrárias 

ao ordenamento jurídico vigente;1 

                                                           
1 CARVALHO JR, Antonio d’Ávila. Site Direito Financeiro em Tela (http://direitofinanceiroemtela.blogspot.com/) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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b) resultado nominal: diferença entre as receitas totais e as despesas totais, 

ou seja, abrange não só o desempenho financeiro (receitas e despesas 

com juros) como também o resultado de receitas e despesas que não são 

juros (resultado primário);2 

c) resultado primário: diferença entre as receitas e as despesas primárias 

(não financeiras ou fiscais). Sua apuração fornece uma avaliação do 

impacto da política fiscal em execução pelo ente. Caso o resultado seja 

superavitário, os recursos poderão ser direcionados para o pagamento de 

serviços da dívida e para a redução de seu estoque. Por outro lado, 

havendo déficit primário, ocorrerá o crescimento da dívida; 

d) sustentabilidade da dívida: indicativo de boa gestão de um governo. A 

dívida é considerada sustentável se o valor da dívida pública não excede 

ao valor presente de todos os superávits primários futuros. Em outros 

termos, a dívida é dita sustentável quando o valor presente do fluxo futuro 

de receitas menos despesas (primárias) do devedor é suficiente para 

pagar tudo o que está contratualmente definido.3 

 

DIRETRIZES 

8 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a cumprir e a fiscalizar o cumprimento das 

regras de gestão fiscal responsável, adotando, no que couber, as diretrizes 

descritas nos itens seguintes. 

 

9 Exercer a fiscalização da gestão fiscal de ofício ou por provocação de terceiros 

mediante processos de auditorias de conformidade, operacionais e financeiras, 

bem como por acompanhamentos concomitantes, dentre outros instrumentos de 

                                                           
 
2 CARVALHO JR, Antonio d’Ávila. FEIJÓ, Paulo H. Entendendo Resultados Fiscais. Ed. Gestão Pública. 2015. 
3 COSTA. Carlos Eugenio Ellery L. Sustetabilidade da Dívida Pública. Livro “Dívida Pública: a experiência brasileira”. 

Secretaria do Tesouro Nacional/Banco Mundial. 2009.  
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fiscalização, segundo os critérios de relevância, materialidade e risco e 

respaldadas nas Normas Brasileira de Auditoria do Setor Público – NBASP. A 

fiscalização, 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. 

 

10 Adotar as seguintes diretrizes na fiscalização da gestão fiscal: 

a) estabelecer indicadores e metas de desempenho e incluir a atividade no 

plano anual de fiscalização; 

b) regulamentar diretrizes e procedimentos de fiscalização, inclusive por 

meio da adoção de manuais; 

c) apoiar o desenvolvimento de um padrão nacional de auditorias da gestão 

fiscal, sob a coordenação das entidades representativas dos Tribunais de 

Contas e seus membros;  

d) regulamentar o envio de documentos e informações pelos jurisdicionados, 

incluindo o Tribunal de Contas, inclusive das protegidas por sigilo fiscal4, 

com prazos e regras definidos, de forma a possibilitar o exercício pleno e 

tempestivo da fiscalização; 

e) implementar tecnologias de informação e comunicação - TIC para 

recebimento, processamento e análise de documentos e informações 

recebidas dos jurisdicionados, incluindo o Tribunal de Contas; 

f) assegurar capacitação permanente às suas equipes técnicas para a 

efetiva fiscalização dos jurisdicionados, incluindo o Tribunal de Contas; 

                                                           
4 O Tribunal deverá acordar com a Fazenda a melhor forma de acesso às informações, de forma a preservar 

o sigilo fiscal e garantir o pleno exercício do controle externo. Vide o Acórdão TCU 1391/2016 - Plenário. 
Processo 017.090/2015-6.   
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g) criar unidade organizacional especializada e/ou promover a formação de 

um corpo de especialistas;   

h) estreitar o relacionamento com as unidades de controle interno dos 

jurisdicionados, visando à racionalização e à integração das atividades de 

controle; 

i) atuar cooperativamente com outras instituições de controle, dentro de 

suas competências institucionais, promovendo o intercâmbio de boas 

práticas, informações, documentos e apoio técnico, visando ao 

cumprimento dos regramentos constitucionais e legais relativos à matéria; 

j) publicar os relatórios de auditoria e respectivas defesas, pelos meios 

apropriados, em até 10 dias úteis após o recebimento da defesa; 

k) promover a difusão de informações em linguagem acessível para o 

público em geral por meios apropriados (sumários executivos, resumos, 

gráficos, apresentações em vídeo, comunicados de imprensa, por 

exemplo); 

l) prover o Poder Legislativo de informações da gestão fiscal para subsidiar 

o exercício do controle externo da administração pública;  

m) estimular a sociedade para que exerça o controle social da administração 

pública;  

n) estimular o cidadão e os meios acadêmicos a acompanhar os resultados 

do desempenho fiscal da administração; 

o) realizar pelo menos uma auditoria da gestão fiscal nas contas de governo 

de cada ente jurisdicionado no quadriênio, incluindo o Tribunal de Contas; 

p) harmonizar conceitos e procedimentos entre os Tribunais de Contas e os 

entes governamentais na aplicação das normas atinentes à execução 

orçamentária, financeira e patrimonial, à contabilidade pública e à gestão 

fiscal; 

q) promover ações junto aos jurisdicionados visando à correta evidenciação 

contábil e fiscal da gestão pública, de modo a reduzir as divergências, 
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assegurando fidedignidade e coerência entre as informações fornecidas 

aos Tribunais de Contas; 

r) verificar se os jurisdicionados obedecem aos requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva 

arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente 

da federação (art. 11, LRF); 

s) atuar tempestivamente na fase de elaboração dos instrumentos legais de 

planejamento e orçamento, subsidiando o respectivo Poder Legislativo de 

informações técnicas necessárias à aprovação dessas leis, em especial, 

quanto à estimativa de receita, metas e riscos fiscais; 

t) utilizar indicadores de desempenho tributário e outras boas práticas para 

medir a atuação da administração tributária dos seus jurisdicionados, 

criando, sempre que possível, ranking entre eles; 

u) verificar a sustentabilidade da dívida pública para fins de manutenção do 

equilíbrio fiscal; 

v) monitorar o cumprimento das recomendações e determinações, em 

especial daquelas relacionadas à solvência e à sustentabilidade da dívida 

pública; 

w) verificar a sustentabilidade das despesas de pessoal e da previdência 

social e seus impactos financeiros e atuariais, em médio e em longo 

prazo; 

x) realizar, de forma tempestiva, o acompanhamento bimestral da execução 

orçamentária (receitas realizadas e despesas executadas frente suas 

previsões) dos seus jurisdicionados, de modo a possibilitar a emissão de 

alertas pelo Tribunal de Contas, bem como verificar a pertinência e a 

consistência do contingenciamento de despesa e se as estimativas estão 

baseadas em premissas realizáveis; 

y) realizar acompanhamento permanente das obrigações financeiras do 

ente da federação e as respectivas fontes de recursos com vistas a evitar 

situações de insolvência; 
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z) elaborar tempestivamente alerta com os requisitos próprios dos atos 

administrativos, conforme preconizado pela doutrina: competência, 

finalidade, forma, motivação, objeto e publicidade; 

aa) emitir alertas aos poderes ou órgãos referidos no art. 20 da LRF quando 

constatarem qualquer das seguintes ocorrências (§1º do art. 59): 

I. riscos de descumprimento das metas fiscais;  

II. montante da despesa total com pessoal ultrapassar 90% (noventa 

por cento) do limite; 

III. desobediência aos limites para realização de operações de crédito;  

IV. estoque da dívida consolidada ultrapassar 90% do limite do estado 

(200% da RCL) ou dos municípios (120% da RCL);  

V. fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas 

ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária;  

VI. gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite 

definido em lei. 

 

11 A fiscalização da gestão fiscal terá como escopo, prioritariamente e no que 

couber, pontos de controle selecionados entre os seguintes: 

a) se a previsão, a arrecadação e a renúncia de receitas estão de acordo 

com os termos estabelecidos nas resoluções da Atricon, em especial a 

Resolução nº 6/2016, relacionada à temática “Receita e renúncia de 

receita”; 

b) se a previsão da despesa está compatível com o plano plurianual e a lei 

de diretrizes orçamentárias, bem como com os objetivos, as prioridades 

e as metas previstos nesses instrumentos; se não infringe qualquer de 

suas disposições; se atende as metas fiscais estabelecidas; se contem 

dotação específica e suficiente para as despesas da mesma espécie; 

c) se foram elaborados e estão sendo cumpridos a programação financeira 

e o cronograma mensal de desembolso, conforme prevê o art. 8º da LRF; 
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d) se os recursos legalmente vinculados a finalidade específica foram 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, 

conforme prevê parágrafo único do art. 8º da LRF; 

e) se a abertura dos créditos adicionais, especiais e suplementares 

atenderam as metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

f) se foi devidamente mensurado o impacto da geração de despesas 

correntes derivadas de ato legal, considerada obrigatória de caráter 

continuado, bem como se há lastro correspondente da fonte 

financiadora; se a despesa criada ou aumentada não afetará as metas 

de resultados fiscais previstas, bem como se seus efeitos financeiros nos 

exercícios seguintes foram compensados conforme a mensuração 

apresentada quando da sua geração;  

g) se a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação que acarrete 

aumento de despesas está acompanhado de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 

dois subsequentes, e se o aumento é compatível com o PPA, a LDO e a 

LOA;   

h) se não há despesa e/ou pagamento sem prévio empenho; 

i) se as despesas de pessoal estão sendo apropriadas, de forma que 

possibilite a apuração correta dos gastos; 

j) se os contratos de terceirização de mão de obra, quando tratar de 

substituição de servidores e empregados públicos, são contabilizados 

como “Outras Despesas de Pessoal”; 

k) se as despesas relativas às obrigações previdenciárias do regime 

próprio de previdência estão sendo empenhadas e efetivamente pagas 

de forma a possibilitar a sustentabilidade do regime; 

l) se estão deixando de apropriar despesas orçamentárias dentro da 

competência de cada exercício para fazerem posteriormente, mediante 

a inscrição no elemento de despesa “Despesas de Exercícios Anteriores 
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– DEA”, ensejando uma falsa compatibilidade entre suas 

disponibilidades e seus compromissos ao final do exercício; 

m) se o nível de comprometimento anual das receitas de FPE/FPM, para 

fins do pagamento do serviço da dívida ou à honra de contra garantias 

de operações de crédito, coloca em risco a consecução das demais 

políticas do ente; 

n) se existe risco de solvência do estado ou município previamente à 

contratação de nova operação de crédito, nos casos em que a 

capacidade de pagamento for avaliada em "C" ou "D" pela Secretaria do 

Tesouro Nacional; 

o) se a dívida pública é sustentável e a metodologia e as premissas 

adotadas são adequadas; 

p) se existem operações financeiras heterodoxas, envolvendo empresas 

estatais ou não, que não configuram instrumentos clássicos de dívida ou 

que são excluídas dos limites da LRF, mas comprometem receitas 

futuras e podem ocultar a real situação financeira do ente; 

q) se o titular de poder ou órgão referido no art. 20 da LRF, nos últimos dois 

quadrimestres do seu mandato, contraiu obrigação de despesa que não 

possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 

serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa para este efeito; 

r)  se houve inscrições em restos a pagar pelas unidades jurisdicionadas, 

verificando a sua pertinência e respectivos pagamentos, especialmente 

no que diz respeito aos cancelamentos dos restos a pagar não 

processados, a fim de avaliar a consistência desse procedimento frente 

aos direitos de credores, evitando que se demonstre, de forma fictícia, 

que as disponibilidades da unidade eram suficientes para com suas 

despesas de restos a pagar, além da ocorrência de inscrições indevidas 

em DEA; 

s) se o Anexo de Metas Fiscais da LDO estabelece metas anuais, em 

valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
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resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para os dois seguintes (art. 4º, LRF) e se 

foi elaborado em consonância com o Manual de Demonstrativos Fiscais 

da STN; 

t) se as metas fiscais estabelecidas estão coerentes com a 

sustentabilidade da dívida pública; 

u) se o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) foi publicado pelo Poder Executivo 

até 30 dias após o encerramento do período legal e com o conteúdo que 

a Lei estabelece (art. 55, LRF); 

v) se o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) foi 

publicado pelo Poder Executivo até 30 dias após o encerramento do 

período legal e com o conteúdo que a Lei estabelece (art. 52 e 53, LRF); 

w) se o ente da federação atingiu a meta bimestral de arrecadação da 

receita (59, §1º, inciso I, c/c art. 9º e art. 13, LRF); 

x) se o ente da federação está aplicando, anualmente, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, o percentual mínimo estabelecido pela 

legislação, incidente sobre a receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências e excluídos os valores repassados 

constitucionalmente (art. 212, CF); 

y) se os limites percentuais de aplicação em ações e serviços públicos de 

saúde estão sendo respeitados (art. 198, CF); 

z) se o limites para parcerias público privadas (PPP) estão sendo 

cumpridos consoante as determinações contidas na Lei Federal nº 

11.079/2004; 

aa) se a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em 

cada ente da federação, não excedeu os percentuais da receita corrente 

líquida (art. 19, LRF); 

ab)  se os limites da dívida consolidada ou fundada e das operações de 

crédito estão sendo respeitados (art. 30, LRF); 
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ac)  se os limites para a concessão de garantias estão sendo respeitados 

(art. 40, LRF); 

ad)  se as metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias estão sendo 

atingidas (art. 59, LRF); 

ae)  se os limites e condições para realização de operações de crédito e 

inscrição em restos a pagar estão sendo cumpridos (art. 59, LRF); 

af)  se as medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao 

respectivo limite, estão sendo adotadas (art. 22 e 23, LRF); 

ag)  se estão sendo tomadas providências para recondução dos montantes 

das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites (art. 31, 

LRF); 

ah)  se as destinações de recursos obtidos com a alienação de ativos 

atendem as restrições constitucionais e da LRF (art. 59, LRF); 

ai)  se o limite de gastos totais dos legislativos municipais foram cumpridos 

(art. 59, LRF); 

aj)  se os gastos com inativos e pensionistas se encontram dentro do limite 

definido em lei (art. 59, LRF); 

ak)  se o ente federado cumpriu a determinação contida no texto 

constitucional e na LRF que veda a realização de receitas de operações 

de crédito maiores que as despesas de capital (regra do ouro); 

al)  se existem normas e procedimentos de controle interno do ente 

relativamente à gestão fiscal; 

am)  se a unidade ou órgão central de controle interno prevê e realiza ações 

de fiscalização para avaliar os controles relacionados à gestão fiscal; 

an)  se o processo/registro contábil (reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos fatos) atende às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público e às orientações e manuais da Secretaria do 

Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas respectivo, refletindo 

adequadamente as modificações ocorridas no patrimônio público, 
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garantindo a guarda e segurança dos valores, bem como servindo como 

instrumento de tomada de decisão e transparência; 

ao)  se os estados e os municípios estão encaminhando suas contas ao 

Poder Executivo da União para fins de consolidação (art. 51, LRF); 

ap)  se há política de segurança da informação e comunicação que assegure 

o gerenciamento e a mitigação dos riscos inerentes à gestão fiscal; 

aq)  se os sistemas orçamentários, contábeis e financeiros são integrados e 

possuem o padrão mínimo de qualidade preconizado pela LRF, de forma 

a, no mínimo: (i) garantir a integridade e a confiabilidade dos registros e 

(ii) dispor de relatórios gerenciais que proporcionem efetivo auxílio à 

administração tributária e fazendária e a necessária transparência para 

os controles interno, externo e social;  

ar)  se é dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público, dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; das 

prestações de contas e do respectivo parecer prévio; do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal; 

e das versões simplificadas desses documentos (art. 48, LRF); 

as)  se é disponibilizado, a qualquer pessoa física ou jurídica, o acesso às 

informações referentes ao planejamento e execução das receitas e 

despesas (art. 48-A, LRF); 

at)  se as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo estão 

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e 

no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e 

apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade (art. 49, LRF).  
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 03/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3212/2018 relacionadas à temática “Controle externo 

na gestão da saúde pública”. 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais de Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 

2018, em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas 

temáticas das novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre 

temas relevantes, dentre eles o Controle Externo na Gestão da Saúde 

Pública; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI 

Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de 

novembro de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas 

pelas comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no 

âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 3212/2018 

relacionadas à temática “Controle externo na gestão da saúde pública”, 

integrantes do Apêndice Único desta Resolução, publicada no endereço 

eletrônico www.atricon.org.br. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 
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APÊNDICE ÚNICO 

Diretrizes de Controle Externo nº 3212/2018/Atricon 

CONTROLE EXTERNO NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 A saúde é definida na Constituição da República como um direito fundamental 

do cidadão e um dever do Estado. Os Tribunais de Contas brasileiros têm o 

poder-dever de contribuir para a melhoria da gestão pública e de zelar para que 

os recursos destinados à saúde sejam utilizados com eficiência e probidade e 

que sejam maximizadas a eficácia e a efetividade das políticas públicas 

relacionadas ao tema.  

 

Justificativa 

2 A relevância, a materialidade e a importância estratégica das despesas com 

saúde tornam imperativa a necessidade de definição de parâmetros nacionais 

uniformes de atuação na área de saúde pelos Tribunais de Contas, 

especialmente para fazer face ao desafio de conciliar o aumento progressivo da 

demanda de ampliação e melhoria dos serviços do SUS com os limites de gastos 

primários da União estabelecidos pela Emenda Constitucional 95/2016.   

 

Objetivo 

3 Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas aprimorem seus 

regulamentos, procedimentos, ferramentas e práticas no que se refere ao 

controle externo na gestão da saúde pública.  

 

Princípios e fundamentos legais 
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4 Os princípios constitucionais e legais que embasaram a elaboração dessas 

diretrizes são os seguintes: legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, 

eficácia e efetividade. 

5 A legislação de referência para essas diretrizes abrange: Constituição da 

República e suas emendas; Constituições estaduais; Leis Complementares n° 

101/2000 e 141/2012; Leis n° 4.320/1964, 8.080/1990 e 8.142/1990; Decretos n° 

7.508/2011 e 7.827/2012; leis estaduais e municipais sobre saúde; Leis 

Orgânicas e Regimentos Internos dos Tribunais de Contas; tratados, acordos e 

convenções internacionais; normas infralegais federais, estaduais e municipais 

sobre saúde. 

 

Conceitos 

6 Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação 

dessas diretrizes estão disponíveis nos documentos seguintes: 

a) guia de governança e gestão em saúde: aplicável às secretarias e 

conselhos de saúde, documento que divulga os principais resultados do 

levantamento nacional de governança e gestão em saúde, executado nos 

anos de 2015 e 2016, realizado sob a coordenação do Tribunal de Contas 

da União e com cooperação dos Tribunais de Contas dos Estados de 

Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, 

Sergipe e Tocantins; Tribunais de Contas dos Municípios do Estado da 

Bahia, Goiás e Pará; Tribunal de Contas do Distrito Federal; Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo; Instituto Rui Barbosa (IRB), Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); e com o apoio do Conselho 

Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional 

das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) (disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/0A/52/94/E4/5F3F561019190A56E188

18A8/GUIA%20GOVERNANCA%20EM%20SAUDE_WEB.PDF); 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/0A/52/94/E4/5F3F561019190A56E18818A8/GUIA%20GOVERNANCA%20EM%20SAUDE_WEB.PDF
https://portal.tcu.gov.br/data/files/0A/52/94/E4/5F3F561019190A56E18818A8/GUIA%20GOVERNANCA%20EM%20SAUDE_WEB.PDF
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b) glossário do Ministério da Saúde (disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_ms.pdf); 

c) normas da Intosai e Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 

(NBASPs), desenvolvidas e emitidas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) 

(disponível em: https://www.irbcontas.org.br/files/NBASP-10-11-15.pdf e 

https://www.irbcontas.org.br/files/NBASP-Nivel2-2017.pdf). 

 

DIRETRIZES 

7 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a fiscalizar a gestão da saúde pública, 

observando, no que couber, as diretrizes descritas nos itens seguintes. 

 

8 Priorizar, no plano estratégico, o controle externo da gestão da saúde pública. 

 

9 Abranger, na fiscalização de recursos destinados à saúde, não apenas os 

aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, mas também os 

da governança e da gestão da saúde, de modo a verificar a legalidade, 

legitimidade, eficácia, eficiência, efetividade e economicidade da aplicação de 

recursos e o atingimento das metas quantitativas e qualitativas previstas nos 

planos de saúde. 

 

10 Desenvolver, de forma continuada, capacidades técnicas que viabilizem a 

fiscalização da governança das políticas públicas de saúde, a qualidade do 

planejamento e os aspectos operacionais da gestão e da organização 

regionalizada e hierarquizada do SUS, compreendendo, entre outras medidas: 

a) o desenvolvimento de um referencial de avaliação de políticas públicas de 

saúde que considere todos os processos do ciclo de políticas que se dão 

nos ambientes federativo e intergovernamental brasileiros; 

b) a realização de investimentos na área de tecnologia da informação,  com 

o objetivo de aprimorar as ferramentas de monitoramento e cruzamento 

de dados; 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_ms.pdf
https://www.irbcontas.org.br/files/NBASP-10-11-15.pdf
https://www.irbcontas.org.br/files/NBASP-Nivel2-2017.pdf
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c) a troca de conhecimento e experiência entre os Tribunais de Contas 

brasileiros, visando à melhoria dos métodos de fiscalização na área da 

saúde; 

d) a criação de fórum nacional para o compartilhamento dos resultados da 

fiscalização de cada Tribunal de Contas sobre a gestão da saúde, bem 

como da evolução das metas dos planos de saúde de responsabilidade 

de seus jurisdicionados; 

e) a realização de fiscalizações coordenadas com outros Tribunais sobre a 

gestão da saúde pública, como forma de aumentar a eficiência do sistema 

de controle externo. 

 

11 Elaborar plano anual de fiscalização na área da saúde, descrevendo as ações 

a serem desenvolvidas no exercício e os indicadores que possibilitarão mensurar 

os resultados da atuação do Tribunal. 

 

12 Selecionar seus objetos de fiscalização de acordo com critérios de 

seletividade (materialidade, risco e relevância), considerando, inclusive, a sua 

capacidade operacional.  

 

13 Fiscalizar a governança em saúde pública considerando os seguintes 

mecanismos: 

a) liderança, podendo contemplar aspectos relativos a pessoas e 

competências, princípios e comportamentos, liderança organizacional e 

sistema de governança; 

b) estratégia, considerando aspectos relativos ao relacionamento com 

partes interessadas, estratégia organizacional, articulação interfederativa 

e alinhamento transorganizacional; 

c) controle, incluindo aspectos relativos à gestão de riscos, auditoria interna, 

accountability e transparência. 

 

14 Fiscalizar a gestão da atenção à saúde considerando os seguintes 

mecanismos: 
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a) atenção básica (secretarias municipais de saúde); 

b) média e alta complexidades; 

c) assistência farmacêutica; 

d) vigilância em saúde; 

e) apoio aos municípios (secretarias estaduais de saúde). 

 

15 Fiscalizar a gestão administrativa do SUS considerando os seguintes 

mecanismos: 

a) planos de saúde; 

b) aquisições; 

c) acordos com terceiros para a prestação de serviços de saúde, inclusive 

convênios, termos de parceria e contratos de gestão firmados entre o 

governo e o terceiro setor; 

d) orçamento e finanças; 

e) pessoas; 

f) informação e conhecimento. 

 

16 Fomentar o controle social da gestão da saúde podendo adotar, dentre outras 

medidas:  

a) a promoção de ações para assegurar o regular funcionamento dos órgãos 

de controle social, exigindo que lhes sejam assegurada a independência 

e garantidas as condições de cumprir seu papel institucional; 

b) a produção de informação acessível e de qualidade sobre a gestão da 

saúde,  disponibilizando-as em portal na internet; 

c) a promoção da transparência das informações sobre a execução 

orçamentária e financeira dos recursos da saúde; 

d) a disponibilização de informações à sociedade sobre a atuação do 

respectivo Conselho de Saúde; 
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e) a regulamentação do conteúdo e da forma dos pareceres do Conselho de 

Saúde respectivo sobre os relatórios de gestão, que deverão compor a 

prestação de contas dos Fundos de Saúde; 

f) a realização anual de capacitação de segmentos representativos da 

sociedade para atuarem na formulação de estratégias e controle da área 

de saúde no seu estado/município. 

 

17 Fiscalizar a execução orçamentária e financeira dos recursos da saúde, 

considerando no mínimo o seguinte escopo: 

a) a compatibilidade do planejamento das ações da saúde com as leis 

orçamentárias (planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis 

orçamentárias anuais); 

b) a observância dos percentuais de gastos mínimos com ações e serviços 

de saúde, conforme previstos na Constituição da República; 

c) a observância das normas e vinculações de gastos do SUS; 

d) as transferências constitucionais da União e dos Estados aos municípios, 

as transferências fundo a fundo e as transferências voluntárias; 

e) se todas as receitas e despesas contabilizadas como gasto em saúde 

transitam pelo fundo de saúde. 

 

18 Realizar controle externo concomitante da gestão da saúde, orientado pela 

análise de riscos, considerando: 

a) o desenvolvimento de métodos e tecnologias que permitam o 

acompanhamento dos processos de formulação e avaliação das políticas 

de saúde, considerada a natureza intergovernamental e a necessidade de 

definição clara de papéis dos diferentes níveis federativos; 

b) o acompanhamento da execução do planejamento em saúde, por meio 

dos relatórios de gestão; 

c) a coleta sistemática de dados sobre os indicadores e sobre a execução 

orçamentária e financeira dos recursos destinados à saúde, para subsidiar 
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trabalhos de fiscalização por meio de ferramentas de tecnologia da 

informação e comunicação; 

d) o acompanhamento dos termos de parceria e contratos de gestão 

firmados, de modo a assegurar a transparência e a observância dos 

princípios constitucionais que regem a despesa pública; 

e) o acompanhamento das licitações e contratos mais relevantes custeados 

com recursos do SUS; 

f) a fiscalização de pessoal, incluindo a observância dos limites de gastos, 

a integridade dos processos de recrutamento, a auditoria das despesas 

com a folha de pagamentos e o combate à acumulação ilícita de cargos e 

funções públicas.  

 

19 Examinar, nas contas anuais de gestão, aspectos relacionados à gestão e 

governança da saúde. 

20 Responsabilizar gestores pela má ou ineficiente aplicação dos recursos 

destinados às ações e serviços públicos de saúde. 

 

21 Fomentar cultura de responsabilização administrativa de gestores que derem 

causa, por dolo ou culpa, ao não progresso ou ao agravamento dos indicadores 

de saúde no âmbito de sua atuação governamental. 

 

22 Fomentar ações que importem no aprimoramento e na expansão da sua 

comunicação com o Poder Legislativo dos entes federativos, com a sociedade e 

com as demais instâncias de controle acerca dos resultados dos trabalhos 

desenvolvidos na área da saúde, como por exemplo: 

a) apresentação dos resultados das ações de controle sobre a governança 

e gestão da saúde para as casas legislativas e suas comissões temáticas, 

a partir de uma estratégia de relacionamento e de comunicação 

específica; 

b) utilização dos mais diversos mecanismos, meios e canais de 

comunicação multimídia disponíveis, tanto tradicionais (imprensa 

local/regional) quanto digitais (instagram, twitter etc.); 
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c) ampliação do relacionamento com a imprensa regional e com a imprensa 

especializada na área; 

d) promoção de fóruns periódicos, temáticos, com a participação de outros 

órgãos técnicos da área, bem como de representantes da sociedade civil; 

e) participação em fóruns locais, regionais e/ou nacionais que digam respeito 

à área da saúde, oportunizando a troca de experiências, especialmente, 

com outros Tribunais de Contas. 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 04/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3213/2018 relacionadas à temática “Controle 

externo na gestão da segurança pública”. 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais de Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 

2018, em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas 

temáticas das novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre 

temas relevantes, dentre eles o Controle externo na gestão da segurança 

pública; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI 

Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de 

novembro de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas 

pelas comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no 

âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 3213/2018 

relacionadas à temática “Controle externo na gestão da segurança pública”, 

integrantes do Apêndice Único desta Resolução, publicada no endereço 

eletrônico www.atricon.org.br. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 
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APÊNDICE ÚNICO 

Diretrizes de Controle Externo nº 3213/2018/Atricon 

CONTROLE EXTERNO NA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 A Segurança Pública, definida pela Constituição da República 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. 

 

Justificativa 

2 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 

3 Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas aprimorem o 

controle externo quanto ao tema “Gestão da Segurança Pública”, com foco nos 
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resultados produzidos pelas polícias e pela execução penal no que tange à 

redução da violência e da criminalidade, destacadamente quanto aos crimes 

dolosos que resultem em morte e quanto à ressocialização dos condenados à 

pena privativa de liberdade. 

 

Princípios e fundamentos legais 

4 Os princípios constitucionais e legais que embasaram a elaboração dessas 

diretrizes são os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, transparência, isonomia, probidade, legitimidade, economicidade e 

supremacia do interesse público. 

 

5 A legislação de referência para essas diretrizes abrange: Constituição da 

República, Constituições Estaduais, Leis Orgânicas e Regimentos Internos dos 

Tribunais de Contas, Lei Complementar nº 79/1994, Leis Federais nº 7.210/1984 

e 13.675/2018, Decreto-Lei nº 3.689/1941. 

 

Conceitos 

6 Para fins desta Resolução, gestão da segurança pública pode ser 

compreendida como 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 

7 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a implementar medidas voltadas ao adequado 
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controle da gestão da segurança pública, observando, no que couber, as 

diretrizes descritas nos itens seguintes. 

 

8 Exercer o controle de temas relacionados à Gestão da Segurança Pública – de 

ofício ou mediante provocação de terceiros em processos de denúncias e 

representações –, segundo os critérios de relevância, materialidade e risco e 

com respaldo nas Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP). 

 

9 Assegurar, sempre que possível, que o controle resulte 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, que estas sejam tratadas em momento e instrumento 

próprios, conforme o caso. 

 

10 Adotar, como escopo prioritário no controle de temas relacionados à Gestão 

da Segurança Pública, os seguintes pontos de controle, contemplando-os em 

seus programas de auditoria: 

a) 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; 
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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. 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 05/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3214/2018 relacionadas à temática “Controle externo 

na gestão dos Regimes Próprios de Previdência 

Social”.   

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais de Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 

2018, em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas 

temáticas das novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre 

temas relevantes, dentre eles o Controle externo na gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI 

Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de 

novembro de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas 

pelas comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no 

âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 
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RESOLVE: 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3214/2018 relacionadas à temática “Controle Externo na Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social”, integrantes do Apêndice Único desta 

Resolução, publicada no endereço eletrônico www.atricon.org.br. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 

  

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

Diretrizes de Controle Externo 3214/2018/Atricon 

CONTROLE EXTERNO NA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 Os Tribunais de Contas possuem competência constitucional e legal para 

realizar a fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, 

promovendo transformações por meio de recomendações ou determinações 

oriundas de processos de fiscalização ou pareceres prévios nas Contas de 

Governo.  

 

2 Nesse contexto, os Tribunais de Contas atuam de forma conjunta e 

complementar com outras fiscalizações exercidas sobre os Regimes Próprios de 

Previdência Social, tais como as do Ministério da Fazenda (Secretaria de 

Previdência – SPREV) e as do Sistema de Controle Interno. 

 

Justificativa 

3 A previdência dos servidores públicos é tema complexo, que demanda debate 

nas instâncias política, social, legal, de gestão e de controle, e carece de estudos 

sob as perspectivas das contas públicas como um todo, da saúde financeira e 

atuarial do RPPS e do impacto sobre os servidores públicos. 

 

4 O contínuo crescimento do déficit financeiro e atuarial ao longo dos anos tem 

gerado um impacto considerável sobre as finanças públicas, sendo agravado 

pela ausência de perspectiva de amortização a curto e médio prazos. 

 

5 Além do déficit, o volume de recursos orçamentários destinados ao pagamento 

de aposentadorias e pensões constitui comumente a maior despesa dentre as 

funções de governo.  
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6 As iminentes situações previdenciárias dos Regimes Próprios de Previdência 

Social demonstram a necessidade de aprimoramento dos controles, a fim de 

possibilitar o alcance do equilíbrio financeiro e atuarial das contas públicas.  

 

7 No cumprimento de sua função constitucional, a atuação dos Tribunais de 

Contas é de extrema relevância para a eficiência, equidade, melhoria, 

aprimoramento e transparência da gestão previdenciária.  

 

Objetivos 

8 Promover o desenvolvimento e aprimoramento dos controles sobre os RPPS. 

 

9 Estimular os Tribunais de Contas na missão de contribuir com a implantação e 

avaliação do funcionamento do Sistema de Controle Interno dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, a fim de padronizar critérios mínimos para 

subsidiá-los nas suas atuações em pontos-chave e críticos. 

 

10 Promover o compartilhamento de informações entre os órgãos de fiscalização 

e supervisão, a exemplo da troca de bases de dados entre os Tribunais de 

Contas e o Ministério da Fazenda (Secretaria de Previdência – SPREV).  

 

11 Promover a atuação tempestiva na fiscalização da gestão previdenciária dos 

servidores públicos.  

 

12 Fomentar a qualificação constante de todos os que participam de forma direta 

ou indireta da gestão dos RPPS, tais como: gestores, conselheiros, 

controladores internos, vereadores, prefeitos, governadores, secretários, 

membros e servidores dos Tribunais de Contas, com o objetivo de proporcionar 

o avanço nas principais áreas afetas ao regime, a exemplo da gestão atuarial, 

investimentos, folha de pagamento, benefícios previdenciários, contabilidade 

pública e normas gerais.  

 

13 Promover a reflexão sobre o melhor modelo de estruturação da unidade de 

fiscalização dos Tribunais de Contas, com recomendação para a instituição de 
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unidade que proporcione a atuação de forma especializada sobre a matéria de 

Previdência Social, a fim de que as equipes técnicas possam adquirir 

conhecimentos específicos sobre áreas sensíveis.  

 

14 Estabelecer diretrizes para os Tribunais de Contas concernentes às principais 

áreas de atuação na fiscalização dos RPPS, exceto quanto à assuntos 

relacionados ao mérito da matéria de benefícios previdenciários. 

 

15 Buscar a uniformização dos entendimentos no âmbito dos Tribunais de 

Contas e, naquilo que for possível, a compatibilidade com as demais instituições 

de controle. 

 

16 Divulgar em seus portais e incentivar os atores envolvidos na fiscalização e 

gestão dos RPPS e acompanhar as atividades da ENCCLA – Estratégia Nacional 

de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – relacionadas ao tema de 

Regimes Próprios de Previdência Social. 

 

Princípios e fundamentos legais 

17 Os princípios constitucionais e legais que embasam a elaboração dessas 

diretrizes são os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, economicidade, equilíbrio financeiro e atuarial, isonomia, legitimidade, 

probidade, supremacia do interesse público, sustentabilidade fiscal e 

transparência. 

 

18 Serviu de referência para a elaboração dessas diretrizes todo o arcabouço 

normativo5 que define critérios para a fiscalização dos RPPS: Constituição da 

República; Leis Federais nº 4.320/1964, 9.717/1998, 9.796/1999 e 10.887/2004; 

Lei  

Complementar nº 101/2000; Decretos Federais nº 3.112/1999 e 3.788/2001; 

                                                           
5 A Consolidação da Legislação Federal sobre RPPS encontra-se disponível em: 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/legislacao-dos-rpps/. 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/legislacao-dos-rpps/
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Resolução CNM nº 3.922/2010; Portarias MPS nº 204, 402 e 403/2008, 519 e 

746/2011 e Orientação Normativa SPS nº 02/2009. 

Conceitos 

19 Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação 

dessas diretrizes são os seguintes: 

a) averbação de tempo de contribuição: procedimento administrativo pelo 

qual o servidor apresenta certidão de tempo de contribuição para regime 

previdenciário distinto do qual está vinculado para fins de contagem de 

tempo para concessão de aposentadoria; 

b) censo previdenciário: procedimento pelo qual o ente federativo convoca 

os segurados e beneficiários para a complementação e atualização das 

informações pessoais e de seus dependentes; 

c) compensação financeira: repasse financeiro entre regimes de previdência 

em decorrência da contagem para tempo de contribuição pelo servidor de 

período de atividade para regime de previdência distinto daquele que 

concedeu o benefício de aposentadoria e/o pensão; 

d) complementação de aposentadoria: acréscimo ao benefício de 

aposentadoria do servidor pago pelo ente federativo em razão de 

diferença entre o valor do benefício pago pelo Regime Geral de 

Previdência e aquele devido pelo regime estatutário, normalmente em 

razão de decisão judicial; 

e) desinvestimento: negociação no mercado secundário ou resgate; 

f) equilíbrio atuarial: equidade, a valor presente, entre o fluxo das receitas 

estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo 

prazo; 

g) equilíbrio financeiro: equivalência entre as receitas auferidas e as 

obrigações do RPPS em cada exercício financeiro; 

h) provisões matemáticas previdenciárias: diferença a maior entre os valores 

provisionados pelos RPPS para fazer face à totalidade dos compromissos 

futuros do plano para com seus servidores e dependentes e as 
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contribuições correspondentes, ou seja, os valores necessários para 

cobrir a insuficiência das contribuições frente aos benefícios 

previdenciários sob responsabilidade do RPPS;  

i) valor atual dos benefícios futuros – VABF: valor presente atuarial do fluxo 

de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, 

considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os 

preceitos das Ciências Atuariais. 

 

DIRETRIZES   

20 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a fiscalizar os Regimes Próprios de Previdência 

Social, observando, no que couber, as diretrizes descritas nos itens seguintes. 

 

21 Fiscalizar os Regimes Próprios de Previdência social em temas com 

materialidade, risco e relevância – tais como gestão atuarial, investimentos, 

contabilidade pública e normas gerais –, de forma a contribuir 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.  

 

22 Buscar o envolvimento, quando couber, da Unidade de Informações 

Estratégicas nos trabalhos pertinentes à matéria.  

 

23 Utilizar e recomendar aos gestores dos RPPS o uso das ferramentas e 

sistemas desenvolvidos pelo Governo Federal, em especial pela Secretaria de 

Previdência (SPREV) do Ministério da Fazenda, tais como:  

a) Pró-Gestão RPPS – Programa de Certificação Institucional e 

Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

b) ISP-RPPS – Indicador de Situação Previdenciária dos RPPS - 

ferramenta de gestão previdenciária dos RPPS; 
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c) CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de 

Previdência Social – sistema utilizado para acompanhamento e 

supervisão dos RPPS, por meio do envio à SPREV dos demonstrativos 

obrigatórios e termos de parcelamento de débitos; 

d) eSocial – instrumento de unificação da prestação das informações 

referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e 

trabalhistas, alcançando os órgãos públicos e RPPS; 

e) SIPREV/Gestão RPPS – ferramenta de gestão e armazenamento de 

informações referentes a servidores públicos de todas as esferas que 

possuem RPPS; 

f) SIG-RPPS – Sistema de Informações Gerenciais que possibilita ao 

usuário realizar consultas, por meio de relatórios, decorrentes do 

resultado do cruzamento de dados e do CNIS/RPPS com outras bases 

de dados; 

g) GESCON-RPPS – Sistema de Gestão de Consultas e Normas dos 

RPPS;  

h) SISOBINET – Sistema Informatizado de Óbito da Previdência Social. 

 

24 Buscar, na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social:  

a) estabelecer indicadores e metas de desempenho para as atividades de 

fiscalização, com a inclusão no plano anual de fiscalização;  

b) realizar o controle de legalidade dos processos de benefícios 

previdenciários (aposentadorias, pensões, reformas etc.) no prazo de 

até quatro meses da sua autuação no Tribunal; 

c) regulamentar diretrizes e procedimentos de fiscalização, inclusive por 

meio da adoção de manuais;  

d) assegurar a capacitação permanente das equipes técnicas dos Tribunais 

de Contas, dos jurisdicionados, conselhos e demais envolvidos, direta 

ou indiretamente na fiscalização e gestão dos RPPS;  
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e) estruturar o quadro de pessoal dos Tribunais de Contas contendo 

profissionais com formação também em Ciências Atuariais; 

f) estruturar unidade organizacional específica ou atribuir a unidade 

organizacional existente a atribuição de fiscalizar os regimes próprios e 

dotá-la de um corpo técnico de especialistas sobre o tema; 

g)  regulamentar a prestação de contas dos jurisdicionados ao Tribunal de 

Contas e à sociedade, disponibilizando e fiscalizando a transparência no 

envio de documentos e informações, mantendo, ainda, a prestação de 

contas dos RPPS de forma separada, inclusive daqueles que se 

encontram em extinção; 

h) estreitar o relacionamento com todos aqueles que participam direta ou 

indiretamente da gestão dos RPPS;  

i) fortalecer as unidades de controle interno dos jurisdicionados, visando à 

racionalização e à integração das atividades de controle;  

j) atuar cooperativamente com outras instituições de controle, dentro de 

suas competências institucionais, promovendo o intercâmbio de boas 

práticas, informações, documentos e apoio técnico;  

k) garantir a correção da ação administrativa por meio da atuação 

tempestiva;  

l) responsabilizar aqueles que derem causa às irregularidades, com base 

nas atribuições estabelecidas pela legislação local e nas condutas, nexo 

de causalidade e culpabilidade identificadas na fiscalização; 

m) incluir no parecer prévio das contas de governo os temas destacados a 

seguir, em função da materialidade quanto à demonstração da política 

previdenciária: 



 

 

41  

I. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP6;  

II. a adimplência mensal dos parcelamentos e contribuições 

previdenciárias dos servidores, inativos e pensionistas, e aquelas 

a cargo do Ente Federativo (contribuição normal e suplementar); 

III. implementação e efetividade do Plano de Amortização do Déficit 

Atuarial, quando houver, utilizando como referência o Indicador de 

Situação Previdenciária7 para a definição dos RPPS a serem 

avaliados nas Contas de Governo;  

IV. inexistência de mais de um Regime Próprio de Previdência Social 

para os servidores titulares de cargos efetivos, e mais de uma 

unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, exceto 

para os membros das Forças Armadas. 

 

n) implementar programas de conscientização de gestores, parlamentares 

e secretários acerca da importância e impacto da previdência e dos 

RPPS; 

o) verificar se os poderes e órgãos analisam o impacto orçamentário, 

financeiro e atuarial, quando do aumento salarial, da criação de cargos 

e de alteração nos Planos de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS;  

p) cruzar os dados declaratórios fornecidos pelos gestores ao Tribunal de 

Contas e ao Ministério da Fazenda, sendo de competência da Atricon 

coordenar o trâmite necessário para o compartilhamento de informações 

e bases de dados junto ao Ministério da Fazenda (Secretaria de 

                                                           
6 A obtenção do CRP não significa necessariamente regularidade frente aos Tribunais de Contas, 

considerando a possibilidade de interpretações distintas e a concessão de prazos diferentes dos estipulados 
pelo Ministério da Fazenda, assim como a obtenção de informações, por parte dos Tribunais de Contas, de 
irregularidades não detectadas pelo Governo Federal. Porém, a ausência do CRP configura penalidade 
institucional aplicada ao Ente Federativo, com a suspensão das transferências voluntárias, dos 
empréstimos/financiamentos e impedimento de celebrar acordos e contratos com a União, razão pela qual 
a ausência do CRP tem impacto direto nas contas de governo 
7 http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/indicador-de-situacao-previdenciaria/ 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/indicador-de-situacao-previdenciaria/
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Previdência – SPREV), quando a ação envolver todos os Tribunais de 

Contas;  

q) realizar o mapeamento da situação dos comitês, conselhos, controle 

interno, governança e demais áreas relacionadas à gestão dos RPPS. 

 

25 A fiscalização dos RPPS terá como escopo, prioritariamente e no que couber, 

pontos de controle selecionados as seguir, dentre as quatro principais áreas de 

atuação de auditoria previdenciária: 

 

25.1 Normas gerais: 

 

a) se há adimplência mensal de contribuições previdenciárias dos 

servidores, inativos, pensionistas e aquelas a cargo do Ente Federativo 

(contribuição normal e suplementar); 

b) se os parcelamentos de contribuições previdenciárias devidas aos 

regimes próprios foram celebrados e executados em consonância com 

requisitos e critérios normativos estabelecidos, garantindo o pagamento 

dos benefícios; 

c) se o rateio de despesas de custeio entre os planos segregados não 

prejudica a capitalização do plano capitalizado; 

d) se há implantação, estruturação e atuação efetiva do Sistema de 

Controle Interno no tocante aos atos afetos à gestão previdenciária; 

e) se os atos de aposentadorias, pensões, reformas e reservas estão sendo 

tempestivamente encaminhados aos Tribunais de Contas para fins de 

registro, atendendo ainda aos critérios de regularidade e transparência, 

inclusive quanto à possibilidade de estoque; 

f) se o ente possui o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;  

g) se os regimes próprios têm viabilizado o exercício do direito de 

compensação financeira;  
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h) se há controle de averbação de certidões de tempo de contribuição para 

outros regimes de previdência para fins de compensação previdenciária;  

i) se houve o cumprimento do limite de gastos com despesas 

administrativas; 

j) se os segurados vinculados ao regime próprio se enquadram nos 

requisitos legais; 

k) se houve a constituição, funcionamento e efetiva atuação dos 

colegiados, resguardando-se a representatividade dos segurados e 

beneficiários e a segregação de funções; 

l) se os cargos de natureza permanente que atuam no RPPS (contador, 

controlador interno e procurador jurídico) estão sendo ocupados por 

meio de concurso público; 

m) se há o controle individualizado das contribuições dos servidores 

vinculados ao RPPS; 

n) se o Ente realizou o censo previdenciário, recadastramento e prova de 

vida; 

o) se a folha de pagamento de benefícios previdenciários está sendo 

elaborada com base nos preceitos normativos e em rotinas efetivas de 

controle; 

p) se há instrumentos regulatórios de gestão adotados pelo regime próprio; 

q) se a criação do regime próprio está calcada em estudo de viabilidade 

financeira e atuarial, levando em conta os aspectos contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial;  

r) se a extinção do regime próprio é precedida de estudo técnico que 

estime o impacto financeiro e fiscal das obrigações remanescentes, as 

quais serão assumidas pelo Ente Federativo; 

s) se a eventual complementação de aposentadoria e/ou pensão paga pelo 

Ente Federativo está amparada por decisão judicial, levando em conta, 

ainda, o caráter contributivo;  
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t) se há mais de um regime próprio de previdência social para os 

servidores titulares de cargos efetivos e mais de uma unidade gestora 

do respectivo regime em cada Ente Estatal, exceto para os membros das 

Forças Armadas;  

u) se há o envio tempestivo à Secretaria de Previdência (SPREV) do 

Ministério da Fazenda dos demonstrativos obrigatórios (DIPR, DRAA, 

DPIN, DAIR e demonstrativos contábeis). 

 

25.2 Gestão atuarial: 

 

a) se há avaliação atuarial anual, devidamente assinada por atuário 

habilitado; 

b) se há consistência nos parâmetros indicados na nota técnica atuarial e 

nas premissas utilizadas no cálculo atuarial dos últimos cinco anos; 

c) se há consistência, fidedignidade, atualização e completude das 

informações constantes na base cadastral do ente; 

d) se o atuário informou na avaliação atuarial as premissas adotadas para 

suprir inconsistências e/ou incompletudes na base cadastral e o seu 

impacto no resultado atuarial;  

e) se há lei instituindo ou atualizando o Plano de Amortização do Déficit 

Atuarial constante na última avaliação atuarial, para cumprimento em no 

máximo 35 anos, com análise da viabilidade financeira, orçamentária e 

fiscal; 

f) se há previsão de diretriz ou programa que contemple no Plano 

Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei 

Orçamentária Anual – LOA, o Plano de Amortização do Déficit Atuarial 

vigente; 

g) se a base de dados dos servidores ativos utilizada na Avaliação Atuarial 

contempla o Tempo de Serviço/Contribuição averbado do INSS, de 

forma a não limitar a Compensação Previdenciária a 10% do Valor Atual 

dos Benefícios Futuros – VABF;  
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h) se o Plano de Amortização do Déficit Atuarial vigente é efetivo e reduz, 

anualmente, o montante principal relativo ao déficit atuarial; 

i) se houve o cumprimento dos aportes previstos na lei do Plano de 

Amortização do Déficit Atuarial; 

j) se a variação do resultado atuarial anual nos últimos cinco anos indica o 

avanço no alcance do equilíbrio atuarial; 

k) se, anualmente, as receitas arrecadadas são suficientes para o 

cumprimento das obrigações com os benefícios previdenciários e a 

manutenção do RPPS, sem prejuízo da busca pelo equilíbrio atuarial; 

l) se há equilíbrio entre a receita e despesa administrativa; 

m) se houve formação de reservas (capitalização) no exercício em análise; 

n) se houve o cumprimento das exigências normativas para os casos em 

que foi constatada a redução de alíquota; 

o) se os bens, direitos e demais ativos considerados na apuração do 

resultado atuarial estão avaliados a valor de mercado, apresentam 

liquidez compatível com as obrigações do plano de benefícios, 

viabilidade financeira e atuarial, bem como se a incorporação foi 

aprovada pelos conselhos deliberativos; 

p) se os indicadores a seguir demonstram uma boa situação no tocante ao 

alcance do equilíbrio financeiro e atuarial: 

I. Capacidade de cobertura dos benefícios concedidos; 

II. Índice de cobertura das reservas matemáticas; 

III. Quantitativo de cobertura por insuficiência financeira utilizado 

para o pagamento das despesas correntes liquidadas do RPPS; 

IV. Estimativa de tempo de amortização do déficit atuarial, utilizando 

como parâmetro apenas a média dos resultados correntes do 

RPPS; 

V. Quociente do limite de endividamento do ente, após a inclusão 

do déficit atuarial;  
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VI. Proporção de servidores ativos efetivos em relação ao total de 

aposentados e pensionistas, a distribuição por tipo de vínculo 

(efetivos, temporários, comissionados), e a evolução da 

população coberta (ativos, aposentados e pensionistas), dos 

últimos cinco anos. 

 

25.2  Contábil: 

 

a) se os valores das provisões matemáticas previdenciárias constantes na 

avaliação atuarial estão devidamente contabilizados no Balanço 

Patrimonial do RPPS, e do Ente instituidor quando da consolidação, 

observando se a data base do estudo atuarial é compatível com a data 

das demonstrações contábeis;  

b) se há o registro mensal dos direitos a receber, por competência e com a 

devida atualização;  

c) se as valorizações e desvalorizações dos investimentos são registradas 

conforme legislação vigente;  

d) se os bens imóveis enquadrados como ativo garantidor do plano estão 

mensurados a valor de mercado e registrados adequadamente conforme 

o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP;  

e) se há registro orçamentário de acordo com o manual de contabilidade e 

seus reflexos no manual de demonstrativo fiscal;  

f) se o aporte financeiro para cobertura do déficit atuarial é depositado em 

conta distinta, observando o prazo de duração mínima de cinco anos; 

g) se as contas bancárias do RPPS são distintas das contas do ente;  

h) se há registros orçamentários por fonte de recursos específicos do 

RPPS, conforme regulamentação vigente. 

 

25.3  Aplicações financeiras: 
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a) se a designação do responsável pela gestão dos investimentos atende 

aos critérios normativos; 

b) se há instituição, organização, funcionamento e efetividade nas 

deliberações do Comitê de Investimentos; 

c) se há emissão e o acompanhamento dos relatórios detalhados sobre a 

rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operações 

realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS;  

d) se houve o atendimento aos critérios legais quando da formulação e 

execução da Política Anual de Investimentos; 

e) se as operações financeiras são submetidas às instâncias superiores de 

deliberação e controle; 

f) se a carteira de investimentos está dentro dos limites normativos; 

g) se houve a utilização do Formulário APR - Autorização de Aplicação e 

Resgate; 

h) se foi realizado o processo de credenciamento dos investimentos; 

i) se há atestado do responsável legal pelo RPPS para as aplicações que 

apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência 

e para conversão de cotas de fundos de investimentos, evidenciando a 

sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime; 

j) se os atos administrativos foram motivados, com a indicação dos motivos 

de fato e de direito que o levaram a aplicar, resgatar ou negociar cotas 

de determinado fundo de investimento; 

k) se foram realizados estudos prévios à aplicação; 

l) se as aplicações estão em desacordo com as vedações normativas;  

m) se houve o atendimento às condições de proteção e prudência nas 

operações realizadas;  

n) se as informações da gestão dos investimentos estão disponibilizadas, 

inclusive por meio eletrônico. 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 06/2018 

 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3215/2018 relacionadas à temática “Controle 

externo na gestão de recursos hídricos”.   

 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais de Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 

2018, em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas 

temáticas das novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre 

temas relevantes, dentre eles o Controle externo na gestão dos recursos 

hídricos; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI 

Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de 

novembro de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas 

pelas comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no 

âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 3215/2018 

relacionadas à temática “Controle externo na gestão de recursos hídricos”, 

integrantes do Apêndice Único desta Resolução, publicada no endereço 

eletrônico www.atricon.org.br. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Conselheiro Fábio Túlio Nogueira Figueiras 

Presidente da Atricon  
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APÊNDICE ÚNICO 

Diretrizes de Controle Externo nº 3215/2018/Atricon 

CONTROLE EXTERNO NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 As presentes diretrizes referem-se às orientações para a fiscalização da gestão 

dos recursos hídricos, tema cuja relevância é justificada pelos aspectos técnicos 

relacionados com o respectivo estado da arte, que deu origem aos regulamentos 

internacionais e nacionais a respeito, bem como pelos compromissos 

decorrentes assumidos pelos Tribunais de Contas. 

 

Justificativa 

2 As questões ambientais alinham-se, na atualidade, entre as mais críticas para 

a qualidade de vida no planeta, o que motivou a edição da Agenda Global 21, da 

qual o Brasil foi signatário, fruto da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992. 

 

3 Posteriormente, em 2015, no âmbito da Cúpula das Nações, e a partir do 

legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foram definidos os 

Objetivos do Desenvolvimento sustentável (ODS), em pacto firmado também 

pelo Brasil, que incluem os seguintes itens específicos relacionados com a 

adequada gestão dos recursos hídricos: 

a) Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos; 

b) Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 

dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

 

4 No contexto mundial, observa-se que o Brasil desfruta de uma situação 

privilegiada na disponibilidade de água doce, detendo 12% desse recurso em 

nível global, padecendo, no entanto, de uma irregular distribuição (80% da 
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disponibilidade concentra-se na bacia Amazônica), o que leva a um estado de 

escassez no Nordeste e sinais preocupantes no Sudeste do país. 

 

5  Associado ao natural conflito “disponibilidade hídrica x consumo”, observado 

no Brasil, soma-se o comprometimento dos corpos d'água (rios, lagos, 

barragens) pelo lançamento irregular de esgotos (não tratados), de resíduos 

sólidos e, até mesmo, pelo carreamento e depósito de agrotóxicos e de outros 

contaminantes. 

 

6 Apesar da Constituição da República ter estabelecido as bases para a proteção 

do meio ambiente, contemplando os recursos hídricos e naturais e, ainda, que 

tenha sido instituída uma base legal infraconstitucional, o Brasil ao longo desses 

30 anos vem enfrentando crescentes crises hídricas que, somadas a uma gestão 

ineficiente no setor, contribuíram de forma inequívoca para o agravamento e o 

colapso na disponibilidade e para a baixa qualidade da água ofertada. 

 

7 A relevância do tema, evidenciada na legislação que estabeleceu as bases 

legais para a Política Nacional de Recursos Hídricos, também se justifica porque 

este “bem da sociedade” deve fazer parte do escopo de abrangência do controle 

externo, de forma a estabelecer marcos mínimos para atuação consolidada e 

uniforme dos diversos Tribunais de Contas, observadas as peculiaridades 

regionais de um país com dimensões continentais como o Brasil.  

 

Objetivo  

8 Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas, de modo uniforme, 

aprimorem seus regulamentos, procedimentos, ferramentas e práticas de 

controle externo, de forma a atuar de forma efetiva no controle da gestão 

referente ao tema objeto das presentes diretrizes. 

 

Princípios e fundamentos legais 

9 Os princípios constitucionais e legais que embasaram a elaboração dessas 

diretrizes são os seguintes: meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

solidariedade intrageracional e intergeracional, prevenção, precaução, usuário 

pagador e poluidor pagador. 
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10 Serviram de referência para essas diretrizes os seguintes normativos: 

Constituição da República; Leis nº 6.938/1981, 9.433/1997, 9.984/2000, 

11.445/2007 e 12.651/2012; Resoluções CONAMA nº 302/2002, 357/2005 e 

430/2011; e, Resoluções do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. 

 

Conceitos  

11 Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação 

dessas diretrizes são os seguintes: 

a) água: elemento natural, finito, desvinculado de qualquer uso ou utilização, 

presente na natureza; 

b) área de preservação permanente (APP): espaços protegidos, cobertos ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e da flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

c) outorga de água: instrumento pelo qual o poder público concede ao 

particular, empresa ou pessoa física, a autorização para o uso das águas, 

a fim de assegurar o controle quantitativo e qualitativo, bem como o efetivo 

exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos; 

d) poluidor pagador: responsável pela obrigação de arcar com os custos de 

reparação do dano por ele causado ao meio ambiente; 

e) precaução: cuidado antecipado e cautela, para que uma atitude ou ação 

não venha resultar em efeitos indesejáveis; 

f) prevenção:  conduta tomada no sentido de se evitar o dano ambiental; 

g) recurso hídrico: bem de domínio público limitado, dotado de valor 

econômico; 

h) sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação 

composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, 

destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para 

populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que 

administrada em regime de concessão ou permissão; 
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i) solidariedade intra e intergeracional: princípio constitucional (art. 225) que 

consiste na solidariedade entre as gerações futuras e presentes, no 

sentido de preservar o meio ambiente, atuando de forma sustentável, a 

fim de que as próximas gerações possam continuar usufruindo dos 

recursos naturais; 

j) usuário pagador: responsável pela contribuição decorrente da utilização 

dos recursos ambientais com fins econômicos. 

 

DIRETRIZES  

12 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a fiscalizar a gestão de recursos hídricos, 

observando, no que couber, as diretrizes descritas nos itens seguintes. 

 

13 Implementar medidas voltadas ao aprimoramento da fiscalização da gestão 

de recursos hídricos: 

a) desenvolver programas de capacitação interna e externa na área de 

Recursos Hídricos e Saneamento Básico; 

b) implementar campanhas para o uso consciente da água nas 

dependências do Tribunal de Contas; 

c) estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento 

sustentável, a exemplo do aproveitamento das águas de chuva em 

jardinagem e usos não potáveis; 

d) instituir e implementar procedimentos específicos para avaliação do 

planejamento da administração pública quanto à gestão dos recursos 

hídricos; 

e) divulgar auditorias em execução para estimular o controle social e a 

denúncia de irregularidades na gestão dos recursos hídricos; 

f) formalizar acordos de cooperação com outros Tribunais de Contas, a 

Atricon, o IRB e o Ibraop, objetivando o compartilhamento de informações 

e de conhecimento técnico entre as áreas de fiscalização da gestão de 

recursos hídricos; 
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g) promover termos de cooperação técnica, com o objetivo de compartilhar 

sistemas, aparatos tecnológicos e capacitação de pessoal na área técnica 

de gestão de recursos hídricos; 

h) instituir ato normativo visando orientar os entes jurisdicionados sobre a 

necessidade de cumprimento das normas legais e regulamentares 

relativas à gestão dos recursos hídricos. 

 

14 Verificar, no controle da implantação e da operação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh): 

a) a existência de marco regulatório quanto à política estadual de recursos 

hídricos; 

b) se há estrutura técnico/administrativa na unidade jurisdicionada para o 

desenvolvimento de ações voltadas ao gerenciamento dos recursos 

hídricos; 

c) se há Plano Estadual de Recursos Hídricos, bem como sua aderência 

aos requisitos mínimos estabelecidos na Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 

d) a existência e a efetividade do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

nas políticas públicas de gestão; 

e) a existência e a efetividade do Fundo Estadual de Recursos Hídricos; 

f) se foi implementado o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 

Hídricos e se há interoperabilidade com o Sistema Nacional; 

g) se foi implementada a Rede Hidrometeorológica do Estado e qual a sua 

efetividade no monitoramento do volume de chuvas, nível e vazão dos 

rios, quantidade de sedimentos, evaporação e qualidade das águas; 

h) se houve a implementação de políticas públicas e de programas que 

promovam a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental. 

 

15 Verificar, no controle da produção de água: 
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a) se há projetos e/ou programas para manutenção de áreas de preservação 

permanente; 

b) se há programas de proteção/recuperação das nascentes em áreas 

urbanas; 

c) a existência de programas/projetos de reflorestamento e de boas 

práticas de manejo agrícola;  

d) se há estudos hidrogeológicos que avaliem o comportamento do lençol 

freático em função das atividades produtivas e de captação de água. 

 

16 Verificar, no controle da gestão e da conservação dos corpos de água: 

a) se o Estado adotou o planejamento por bacia hidrográfica a partir de 

deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

b) se há comitês de bacias implementados e qual a sua efetividade; 

c) se há planos estabelecidos pelos comitês de bacia, caso existam, com o 

devido dimensionamento do balanço hídrico; 

d) se há monitoramento do comportamento hídrico e hidrogeológico do 

lençol freático e dos recursos hídricos superficiais; 

e) se há estudos quanto ao enquadramento dos corpos hídricos em 

classes, conforme os usos preponderantes da água; 

f) se há programa de controle do lançamento de efluentes, tendo como 

referência as condições e padrões estabelecidos nas resoluções do 

Conama; 

g) se as tecnologias utilizadas para o tratamento de efluentes são 

ambientalmente adequadas e economicamente viáveis; 

h) se os órgãos de controle ambiental fixaram demanda de carga poluidora 

máxima para o lançamento no corpo hídrico e se há programa de 

monitoramento com a utilização de índices de qualidade;   

i) se as administrações municipais respeitam os limites estabelecidos pelo 

Código Florestal quanto à proteção dos cursos d’água; 
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j) se, no planejamento e execução da infraestrutura urbana e habitacional, 

as administrações municipais consideram os impactos das intervenções 

na área de saneamento e a relação direta com os recursos hídricos; 

k) se há programa de controle sobre a descarga de poluentes (resíduos 

sólidos, efluentes líquidos ou gasosos; e de atividades agropecuárias, 

industriais, comerciais e minerais) que possam degradar as águas 

subterrâneas e superficiais; 

l) se os municípios possuem Plano Diretor de Drenagem Urbana e qual a 

sua efetividade. 

 

17 Verificar, no controle do licenciamento e da concessão de outorgas para o 

uso de água: 

a) a observância, pelos órgãos competentes, dos requisitos relativos à 

concessão de outorga para as derivações, captações, lançamentos e 

demais usos da água; 

b) a existência de controle, fiscalização e monitoramento das áreas 

outorgadas;  

c) se há previsão legal quanto ao atendimento dos prazos (máximo 30 

anos) de outorga de direito de uso de recursos hídricos; 

d) a existência e a efetividade do licenciamento/monitoramento ambiental 

das estações de captação, tratamento, reservação e rede de distribuição 

de abastecimento de água;  

e) a existência e a efetividade do licenciamento/monitoramento ambiental 

das redes de coleta de esgoto, estações de tratamento e disposição final 

de efluentes; 

f) se foi estabelecido o Cadastro Estadual dos Usuários de Recursos 

Hídricos (superficial e subterrâneo);  

g) se o órgão gerenciador alimenta o Cadastro Nacional de Usuários de 

Recursos Hídricos (CNARH). 
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18 Verificar, no controle da implantação e gestão da cobrança pelo uso da água: 

a) se os critérios estabelecidos para a fixação dos valores de outorga 

observam, dentre outros aspectos: o volume de água retirado e seu 

regime de variação; as características físico-químicas, biológicas e de 

toxicidade do afluente; 

b) se os valores arrecadados são aplicados prioritariamente na bacia 

hidrográfica em que foram gerados; 

c) se os recursos de outorga de águas são destinados ao Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos; 

d) se os recursos são aplicados em financiamento de estudos, programas, 

projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos, bem como 

na implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos;  

e) se a composição e aplicação de receitas do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos atendem o dispositivo legal.  

 

19 Verificar, no controle da gestão e da operação dos sistemas de saneamento 

(captação, tratamento, reservação e distribuição de água/coleta e tratamento 

de esgotos): 

a) se os sistemas de saneamento adotam programas para identificar os 

impactos ambientais causados pelos resíduos gerados; 

b) se os sistemas de saneamento têm licenças ambientais vigentes em 

todas as etapas; 

c) se há programas voltados ao monitoramento da qualidade das águas 

superficiais e/ou subterrâneas; 

d) se há tratamento de efluentes domésticos e se este atende às exigências 

legais quanto a eficiência ambiental, técnica e econômica; 

e) se os sistemas de abastecimento possuem controle quantitativo quanto 

à captação de água bruta e à produção de água tratada; 
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f) se efetuam controle da macro e da micro vazão na produção de dados 

que possibilitem estratégias de redução e de controle de perda de água; 

g) a gestão do nível de cobertura populacional dos sistemas de 

saneamento (abastecimento/esgotamento sanitário), a fim de 

caracterizar a universalidade. 

20 Verificar, no controle do desempenho operacional dos sistemas de 

saneamento: 

 

a) se há mensuração das perdas na produção/distribuição de água com 

avaliação do impacto na composição dos custos e na arrecadação 

financeira; 

b) se há monitoramento e controle quanto aos índices de perda de 

faturamento na distribuição e por ligação, além do índice de cobertura 

hidrométrica; 

c) se existe controle sobre a demanda de água quanto ao consumo médio 

por economia; ao consumo faturado por economia; ao consumo médio 

de água per capita; e ao volume faturado/economia esgoto;  

d) se há controle do atendimento de esgotamento sanitário quanto à 

eficácia da prestação dos serviços frente à extensão de rede; ao índice 

de coleta de esgoto e ao índice de esgoto tratado X água consumida; 

e) se, na realização de novos investimentos, considera-se a estruturação 

urbana, a dinâmica econômica, a ocupação do território e o 

adensamento populacional; 

f) se há efetividade da proteção ambiental na prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário, quanto ao tratamento e à disposição final; 

g) se há manutenção adequada da estrutura física das instalações prediais 

das ETAS (captação, adução, tratamento e reservação) e das ETES 

(rede de coleta de esgotos, tratamento e destinação); 

h) se os indicadores estaduais e municipais são compatíveis com o marco 

regulatório dos serviços; 
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i) se há regulação dos serviços públicos concedidos, qual metodologia é 

usada para o monitoramento e se há aplicação de processo 

sancionatório; 

j) se há atendimento da legislação acerca do tratamento da água para 

consumo humano. 

 

21 Verificar, no controle do desempenho econômico e financeiro dos sistemas 

de saneamento:  

 

a) a capacidade econômica quanto a rentabilidade do empreendimento; 

b) a capacidade financeira, observando se há passivo de endividamento; 

c) a capacidade da estrutura da política tarifária para gerar os recursos 

suficientes para o equilíbrio entre receita/despesa e para cobrir os custos 

do serviço e garantir a remuneração do investimento, gerando recursos 

adicionais para a expansão e a melhoria dos serviços; 

d) o sistema de revisão tarifária e da sua periodicidade; 

e) a existência de renúncia de receita; 

f) o nível de eficiência de cobrança (índice de evasão de receitas, déficit e 

faturamento total); 

g) a qualidade do passivo;  

h)  a  existência de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 07/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3216/2018 relacionadas à temática “Controle externo 

na gestão de resíduos sólidos”. 

 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais e Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 

2018, em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas 

temáticas das novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre 

temas relevantes, dentre eles o Controle externo na gestão dos resíduos 

sólidos; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI 

Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de 

novembro de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas 

pelas comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no 

âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 3216/2018 

relacionadas à temática “Controle externo da gestão de resíduos sólidos”, 

integrantes do Apêndice Único desta Resolução, publicada no endereço 

eletrônico www.atricon.org.br. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 

  

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

Diretrizes de Controle Externo nº 3216/2018/Atricon 

CONTROLE EXTERNO NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 As presentes diretrizes referem-se às orientações para a fiscalização da gestão 

dos resíduos sólidos, tema cuja relevância é justificada pelo impacto nas 

finanças públicas e no meio ambiente, com reflexos na saúde pública, bem como 

pelos compromissos decorrentes assumidos pelos Tribunais de Contas. 

 

Justificativa 

2 A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos integram um conjunto de 

serviços essenciais de saneamento básico, cuja materialidade e relevância têm 

impacto significativo nas despesas e investimentos com obras e serviços de 

engenharia dos entes públicos. 

 

3 O constante aumento na geração de resíduos sólidos no país requer a 

elevação dos investimentos e do custeio no gerenciamento dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. A ausência ou a deficiência 

na gestão dos resíduos sólidos, associada à sua inadequada disposição, tem 

ocasionado impactos e prejuízos significativos à saúde pública e ao meio 

ambiente. 

 

4 Atualmente, diversos municípios não atendem aos preceitos da Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) e às legislações correlatas, as quais 

exigiram novas ações na gestão dos resíduos sólidos. Assim, medidas que visem 

ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema de resíduos sólidos são 

fundamentais para a saúde financeira dos municípios e dos estados. 
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5 Nesse contexto, assumem grande relevância as atividades de controle externo 

relacionadas à gestão dos resíduos sólidos, com a utilização de conhecimentos 

técnicos específicos da área de engenharia, para confirmar a observância dos 

aspectos de eficiência, de eficácia e de efetividade na aplicação dos recursos 

públicos nesse tipo de investimento e serviços, com vistas a assegurar a 

observância aos princípios essenciais da administração pública. 

 

Objetivo 

6 Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas, de modo uniforme, 

aprimorem seus regulamentos, procedimentos, ferramentas e práticas de 

controle externo, de forma a atuar de forma efetiva no controle da gestão de 

resíduos sólidos. 

 

Princípios e fundamentos legais 

7 Além dos princípios constitucionais e legais que regem a administração 

pública, também embasaram a elaboração dessas diretrizes os seguintes: 

desenvolvimento sustentável, precaução, prevenção, poluidor-pagador, protetor-

recebedor e ecoeficiência. 

 

8 Os normativos utilizados como referência para essas diretrizes são: 

Constituição da República; Lei Complementar nº 140/2011; Leis Federais nº 

6.938/1981, 9.605/98, 11.445/2007, 12.305/2010; normas regulamentadoras do 

Conselho Federal de Engenharia; normas brasileiras homologadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas; Orientações Técnicas do Ibraop 

relacionadas a Resíduos Sólidos; Procedimentos de Auditoria em Resíduos 

Sólidos do Ibraop; Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA; legislação dos órgãos ambientais estaduais e municipais. 
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Conceitos 

 

9 Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação 

dessas diretrizes são os seguintes: 

a) aterro sanitário: obra de engenharia cuja finalidade é garantir a 

disposição ambientalmente adequada de rejeitos no solo, buscando 

evitar danos ou riscos à saúde pública, bem como minimizar os impactos 

ambientais adversos, confinando os rejeitos à menor área e volume 

possíveis; 

b) destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos 

órgãos competentes, entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

c) disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de 

modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos; 

d) estações de transbordo: locais ou instalações em que os resíduos 

coletados são transferidos de veículos ou equipamentos coletores para 

outros veículos e/ou equipamentos de maior capacidade, com a 

finalidade de otimizar e reduzir as despesas com o transporte de 

resíduos ou rejeitos até o local de destinação ou disposição final; 

e) gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 

ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou 

com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da 

legislação em vigor; 

f) gestão associada: associação voluntária entre entes federativos, por 

meio de convênio de cooperação ou de consórcio público, conforme 
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disposto no art. 241 da Constituição da República; 

g) gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas à 

busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 

social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável; 

h) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de varrição, capina, poda e 

outros serviços pertinentes à limpeza urbana, bem como coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos domiciliares e originários da limpeza urbana; 

i) rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; 

j) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, raspagem, 

capinação, poda, desobstrução de bueiros e limpeza em geral de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

k) resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final 

se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes 

e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível; 

l) resíduos sólidos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas. Respeitado o disposto no inciso II, do art. 20 da Lei 

Federal nº 12.305/2010, os resíduos comerciais, se caracterizados como 

não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou 

volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal; 

m) resíduos sólidos urbanos: os englobados por resíduos domiciliares e de 

limpeza urbana. 
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DIRETRIZES 

10 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a fiscalizar a gestão de resíduos sólidos, 

adotando, no que couber, as diretrizes descritas nos itens seguintes. 

 

11 Atuar preferencialmente de forma preventiva e concomitante, inclusive 

mediante a análise prévia de editais de licitação. 

 

12 Realizar fiscalização permanente, com unidade vinculada à unidade superior 

de controle externo e especializada em saneamento básico (abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas). 

 

13 Dotar a unidade de instrumentos, equipamentos, hardwares e programas 

computacionais necessários e apropriados para o pleno exercício das atividades 

de auditoria nessa área específica, objetivando o aumento da produtividade, 

qualidade e efetividade das ações fiscalizatórias. 

 

14 Desenvolver ou adotar métodos, técnicas, procedimentos e formalidades, 

tendo como referência os manuais de procedimentos de auditoria de obras 

públicas, serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, as 

orientações técnicas, os procedimentos de auditoria do Ibraop e, 

subsidiariamente, outras publicações, nacionais ou internacionais, 

reconhecidamente aceitas pelos Tribunais de Contas. 

 

15 Instituir mecanismo de encaminhamento obrigatório do Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos e suas alterações em sistema informatizado do Tribunal de 

Contas. 
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16 Desenvolver programas de capacitação interna e externa na área. 

 

17 Gerenciar as atividades nas dependências do Tribunal, estabelecendo 

critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento sustentável nas 

contratações realizadas pela administração pública, notadamente: 

a) coleta seletiva de resíduos; 

b) coleta, descarte ambientalmente adequado e reciclagem de bens 

inservíveis; 

c) desfazimento de bens obsoletos e inutilizados. 

 

18 Divulgar os resultados de auditorias via Internet ou outros meios de 

comunicação, para estimular o controle social e a denúncia de irregularidades 

na gestão de resíduos sólidos. 

 

19 Formalizar acordos de cooperação com outros Tribunais de Contas, a Atricon, 

o IRB e o Ibraop, objetivando o compartilhamento de informações e de 

conhecimento técnico entre as áreas de fiscalização. 

 

20 Apoiar o Ibraop, assegurando a participação de auditores fiscais na 

consolidação de entendimentos de auditoria na área de engenharia. 

 

21 Celebrar termos de cooperação técnica, com o objetivo de compartilhar 

sistemas, aparatos tecnológicos e capacitação de pessoal para o bom 

cumprimento da atuação na área. 

 

22 Instituir atos normativos a serem observados pelos entes jurisdicionados no 

planejamento, na contratação e no controle da prestação dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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23 Incluir nos sistemas informatizados o recebimento de informações 

estruturadas relacionadas à prestação de serviços na área. 

 

24 Verificar se o órgão estadual e/ou órgãos municipais avaliam continuamente 

a gestão de resíduos sólidos com a utilização de indicadores de desempenho. 

 

25 Verificar, no controle da adequação da estrutura administrativa e do 

planejamento do jurisdicionado: 

a) a existência de estrutura técnica/administrativa na unidade 

jurisdicionada para desenvolvimento de ações voltadas à gestão de 

resíduos sólidos; 

b) se há Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) ou Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) ou Plano 

Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PRGIRS) ou Plano 

Intermunicipal de Resíduos Sólidos, bem como se está atualizado, 

adequado e atende os requisitos mínimos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; 

c) se existe Plano Estadual de Resíduos Sólidos atualizado; 

d) se há a aplicação dos demais instrumentos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

 

26 Avaliar, no controle da sustentabilidade financeira dos jurisdicionados: 

a) a existência das políticas fiscais relacionadas à gestão de resíduos 

sólidos no âmbito do ente, a fim de verificar o estímulo a sua correta 

destinação e processamento, bem como o desestímulo à sua geração 

descontrolada; 

b) o planejamento financeiro que busque a autossuficiência da gestão dos 

resíduos sólidos urbanos do município, verificando, quanto ao processo 
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de planejamento e às práticas gerenciais, no mínimo: 

I. a devida previsão dos recursos nas peças de planejamento 

orçamentário (PPA, LDO e LOA); 

II. a apropriação dos custos da gestão de resíduos sólidos em 

planilhas detalhadas; 

III. a instituição e cobrança efetiva pelos serviços de coleta, transporte 

e destinação/disposição final de resíduos sólidos urbanos, no 

exercício da competência tributária plena do Município;  

IV. a busca e captação de recursos para o custeio do manejo de 

resíduos sólidos urbanos, por parte do jurisdicionado; 

V. a apuração do percentual gasto com a gestão de resíduos sólidos 

urbanos em relação à receita corrente líquida do município e sua 

adequação às peças de planejamento orçamentário; 

VI. se as receitas arrecadadas são suficientes para cobrir os custos da 

gestão de resíduos sólidos; 

VII. a participação, pelo município, de parcela da receita gerada pela 

comercialização de resíduos recicláveis; 

VIII. a possibilidade de destinação de recicláveis para cooperativas de 

catadores; 

IX. a presença de mecanismos eficientes para evitar que o poder 

público arque com os custos de coleta e transporte de resíduos, os 

quais incumbem exclusivamente ao gerador, tendo em vista o 

princípio poluidor-pagador, bem como das políticas de logística 

reversa; 

X. se as contratações realizadas pelo município na área de resíduos 

sólidos estão atreladas a um correto planejamento de custos sobre 

o objeto licitado e, se for o caso, a avaliação da modelagem 

econômico-financeira. 

 

27 Verificar se as Secretarias Estaduais, responsáveis pela gestão do meio 

ambiente, cumprem os preceitos e as responsabilidades previstas na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 
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28 Verificar se há estudos de viabilidade e incentivo à promoção de soluções 

consorciadas/compartilhadas visando à gestão associada dos resíduos sólidos 

urbanos com outros municípios, considerando critérios de economia de escala, 

proximidade dos locais estabelecidos e formas de prevenção dos riscos 

ambientais, dentre outros fatores. 

 

29 Avaliar, no controle das contratações e da operação dos Sistemas de Gestão 

de Resíduos Sólidos: 

a) os projetos e termos de referência relacionados à prestação de serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como os devidos 

licenciamentos ambientais, dentre os quais: 

I. varrição em vias pavimentadas; 

II. coleta de resíduos sólidos urbanos; 

III. transporte de resíduos sólidos urbanos; 

IV. implantação de estação de transbordo; 

V. operação de estação de transbordo; 

VI. implantação de aterro sanitário/disposição final; 

VII. operação de aterro sanitário/disposição final; 

VIII. recuperação de áreas degradadas. 

b) a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, bem como os devidos licenciamentos ambientais, dentre os 

quais: 

I. varrição em vias pavimentadas; 

II. coleta de resíduos sólidos urbanos; 

III. transporte de resíduos sólidos urbanos; 

IV. implantação de estação de transbordo; 

V. operação de estação de transbordo; 

VI. implantação de aterro sanitário/disposição final; 

VII. operação de aterro sanitário/disposição final; 

VIII. recuperação de áreas degradadas. 
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c) se há o devido acompanhamento, por parte da fiscalização dos 

municípios, dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos urbanos; 

d) se está sendo cumprida a ordem de prioridade: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos nos projetos e na execução 

dos serviços; 

e) a existência de coleta seletiva, bem como a implantação e operação de 

central de triagem dos recicláveis. 

 

30 Avaliar, na fiscalização do controle administrativo adotado pelos 

jurisdicionados: 

a) se há a devida aplicação do poder de polícia dos municípios, quando 

necessário, nos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos urbanos; 

b) se são adotados programas e ações de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e 

a reciclagem de resíduos sólidos; 

c) se são adotadas medidas voltadas à transparência pública e ao controle 

social na gestão dos resíduos sólidos, divulgando informações de 

interesse coletivo ou geral, independentemente de requerimento do 

cidadão, inclusive por meio eletrônico de acesso público (internet), de 

forma voluntária e proativa; 

d) se há política de incentivo à criação e ao desenvolvimento de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 08/2018 

  

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3217/2018 relacionadas à temática “Controle externo 

na gestão da mobilidade urbana”.  

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III);  

  

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais e Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 

2018, em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas 

temáticas das novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre 

temas relevantes, dentre eles o Controle externo na gestão da mobilidade 

urbana; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI 

Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de 

novembro de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas 

pelas comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no 

âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 

  

RESOLVE:  

  

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon 3217/2018 

relacionadas à temática “Controle externo na gestão da mobilidade urbana”, 
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integrantes do Apêndice Único desta Resolução, publicada no endereço 

eletrônico www.atricon.org.br.  

  

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

   

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018.  

 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 
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APÊNDICE ÚNICO 

Diretrizes de Controle Externo 3217/2018 

CONTROLE EXTERNO NA GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 Os problemas de mobilidade urbana no Brasil são notórios e, em parte 

decorrentes da opção pelo deslocamento rodoviário de cargas; bem como pela 

cultura de valorização do transporte individual motorizado, em detrimento do 

transporte de massa; e até mesmo pelo planejamento e o crescimento das 

cidades resultar no distanciamento entre os locais de descanso e de trabalho 

das pessoas; problemas que se acentuam, cada vez mais, sobretudo nos 

grandes centros.  

 

2 A solução para este problema é complexa, pois mudanças culturais pelo 

transporte coletivo, ao invés do individual, envolvem o (re)planejamento da 

infraestrutura e de  rotas, cada vez mais integradas aos mais diversos modos de 

deslocamentos; melhorias em equipamentos e instalações, e até mesmo 

questões de segurança pública.  

 

3 Melhorias no sistema de mobilidade urbana também envolvem 

aperfeiçoamentos logísticos no transporte de cargas, notadamente nas rodovias 

próximas aos grandes centros urbanos, por meio de incentivos à implantação de 

Centros de Distribuição para recebimento de grandes e médios volumes, com 

posterior destinação final com o uso de veículos de menor capacidade de carga, 

em horários de menor fluxo de veículos na zona urbana.  

 

4 É preciso planejar, implantar e aperfeiçoar a mobilidade urbana de maneira 

sustentável, que considere, na análise de viabilidade técnico-econômica, a 

possibilidade de implantação ou expansão de diversos sistemas de transportes, 

como metrôs, trens, bondes elétricos, teleféricos, veículos leves sobre trilhos – 

VLT, bus rapid transit – BRT, embarcações, bem como a construção de 

ciclofaixas e ciclovias, que também visem a melhoria na locomoção dos 
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pedestres e usuários com deficiência de locomoção, promovendo a 

acessibilidade segura e universal nos passeios, edificações e na frota de 

coletivos. 

 

5 Nesse contexto, assumem relevância as atividades de controle da gestão da 

mobilidade urbana, por parte dos Tribunais de Contas, em prol de demandas da 

sociedade cada vez mais crescentes, no sentido de contar com espaços e 

serviços públicos condizentes com as necessidades de deslocamentos e com a 

dignidade humana. 

 

Justificativa   

6 A importância deste tema para o desenvolvimento sócio-econômico do país e, 

sobretudo, para a melhoria na qualidade de vida da população, considerando o 

arcabouço jurídico vigente, requer a atuação efetiva e uniforme dos Tribunais de 

Contas desde o planejamento até a operação dos sistemas de mobilidade 

urbana. 

 

Objetivo   

7 Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas, de modo uniforme, 

aprimorem seus regulamentos, procedimentos, ferramentas e práticas de 

controle externo, de maneira a atuar de forma efetiva no controle da gestão 

referente ao tema objeto das presentes diretrizes. 

 

Princípios e fundamentos legais  

8 Os princípios constitucionais e legais aplicáveis à administração pública 

embasaram a elaboração dessas diretrizes.  

 

9 Os normativos utilizados como referência para essas diretrizes são: 

Constituição da República; Leis Federais nº 8.987/1995, 10.098/2000, 

10.257/2001, 12.587/2012 e 13.146/2015; Decreto Legislativo n° 186/2008; 

Decreto Federal n° 5.296/2004; Normas da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas (ABNT), com destaque para as  

NBR 14022/2011 e 9050/2015. 

 

Conceitos 

10 Os principais conceitos relacionados à temática são:  

a) acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilita a 

todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a 

legislação em vigor; 

b) estudo de impacto de vizinhança (EIV): estudo que contempla os efeitos 

positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 

qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades. 

É um instrumento de planejamento e gestão urbana; 

c) mobilidade urbana: condição criada para as pessoas e cargas poderem 

se deslocar no espaço urbano, por meio dos mais diversos modos e 

serviços de transporte público e privado (integrados), em uma 

infraestrutura que favoreça condições adequadas de deslocamentos; 

d) plano de mobilidade urbana: instrumento de efetivação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana prevista na Lei Federal n° 12.587/2012; 

e) transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros 

acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com 

itinerários e preços fixados pelo poder público; 

f) transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público 

e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas 

cidades, integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

regulamentada pela Lei Federal n° 12.587/2012. 

 

DIRETRIZES 
 
11 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a fiscalizar a gestão de mobilidade urbana, 

adotando, no que couber, as diretrizes descritas nos itens seguintes.  



 

 

77  

 

12 Verificar a existência de planos de mobilidade urbana e avaliar a sua 

regularidade e compatibilidade com os planos diretores. 

 

13 Instituir e implantar procedimentos específicos, preferencialmente de forma 

preventiva e concomitante, para avaliação da gestão da mobilidade urbana 

realizada pelos municípios, sobretudo, quanto ao cumprimento dos respectivos 

planos. 

 

14 Avaliar a estrutura e a atuação da Administração Pública em relação ao 

planejamento, à gestão financeira e à fiscalização da implantação e operação 

dos serviços e infraestrutura da mobilidade urbana, com registros sistematizados 

em bancos de dados. 

 

15 Avaliar, por meio de procedimentos de fiscalização, os estudos de viabilidade 

das soluções de mobilidade urbana, considerando, entre outros fatores, a análise 

dos pontos de controle relacionados aos procedimentos preliminares, os estudos 

de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira, os demonstrativos dos 

impactos orçamentários, financeiros e sócio-ambientais, além da participação 

social. 

 

16 Instituir e implantar procedimentos específicos para avaliação das ações de 

integração de transporte público nas Regiões Metropolitanas e nas regiões 

conurbadas entre os entes federados, visando à melhoria da mobilidade urbana, 

considerando os mais variados modais de transporte. 

 

17 Instituir e implantar rotinas específicas para acompanhar e avaliar os 

procedimentos adotados pelos municípios, quanto às exigências de realização 

do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) dos empreendimentos. 

 

18 Avaliar se está sendo assegurada a participação da sociedade civil no 

planejamento, fiscalização e avaliação da Política de Mobilidade Urbana. 
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19 Verificar se a eficácia, eficiência e efetividade das soluções de mobilidade 

urbana são avaliadas pela Administração Pública por meio de indicadores 

adequados.  

 

20 Avaliar se, no projeto e na execução de obras públicas de edificações, vias e 

logradouros, nas modalidades de construção, ampliação, adaptação e reforma, 

são cumpridas as normas legais e regulamentares relativas à acessibilidade. 

 

21 Verificar se a Administração Pública deflagrou o necessário procedimento 

licitatório para a outorga ou permissão de serviço de transporte público. 

 

22 Avaliar se a Administração Pública implantou e tem utilizado instrumentos de 

aferição da adequação às normas legais, da qualidade dos serviços e da 

satisfação do usuário dos serviços de transporte público concedidos. 

  

23 Avaliar a adequação dos veículos de transporte público às normas de 

acessibilidade previstas em legislação.  

 

24 Desenvolver, nos Tribunais de Contas, programas de capacitação interna ou 

externa na área de mobilidade urbana. 

 

25 Dotar a área técnica de instrumentos, equipamentos, hardwares e programas 

computacionais necessários e apropriados para o pleno exercício das atividades 

de auditoria nessa área específica, objetivando o aumento da produtividade, 

qualidade e efetividade das ações fiscalizatórias. 

 

26 Dotar o Tribunal de Contas dos requisitos de acessibilidade nas suas 

instalações e espaços físicos. 

 

27 Divulgar auditorias em execução via internet ou outros meios de 

comunicação, para estimular o controle social e a denúncia de irregularidades 

na gestão da mobilidade urbana nos municípios. 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 09/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon 

3218/2018 relacionadas à temática “Transparência dos 

Tribunais de Contas e dos jurisdicionados”. 

 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais e Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 

2018, em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas 

temáticas das novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre 

temas relevantes, dentre eles a Transparência dos Tribunais de Contas e dos 

jurisdicionados; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI 

Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de 

novembro de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas 

pelas comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no 

âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon 3218/2018 

relacionadas à temática “Transparência dos Tribunais de Contas e dos 

jurisdicionados”, integrantes do Apêndice Único desta resolução, publicada no 

endereço eletrônico www.atricon.org.br. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 

  

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

Diretrizes de Controle Externo 3218/2018/Atricon 

TRANSPARÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E DOS 

JURISDICIONADOS 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 Todo cidadão tem direito ao livre acesso à informação e a receber dos órgãos 

públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, por força do 

regrado nos artigos 5º, incisos XIV e XXXIII, e 37, caput, da Constituição da 

República. 

 

2 A transparência da administração pública constitui elemento fundamental para 

que os cidadãos possam, além de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, 

participar da gestão, por meio do controle social. 

 

3 Nesse sentido, é competência dos Tribunais de Contas fiscalizar o 

cumprimento das normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

Lei de Responsabilidade Fiscal  (LRF), especialmente quanto à transparência da 

gestão fiscal (alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 131, de 27 de 

maio de 2009, Lei da Transparência, e pela Lei Complementar nº 156, de 28 de 

dezembro de 2016), da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,  Lei 

de Acesso à Informação (LAI) e da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 

2017.  

 

4 As presentes diretrizes constituem referenciais para que os Tribunais de 

Contas do Brasil, de modo uniforme, implementem ações visando atender a 
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legislação de transparência e fiscalizar o seu cumprimento pelos entes 

jurisdicionados. 

 

5 Nesse contexto, são apresentados requisitos a serem observados pelos 

Tribunais de Contas no cumprimento da legislação, com foco em sua 

transparência institucional, bem como critérios mínimos a serem fiscalizados nos 

sites e/ou portais de transparência de todos poderes, órgãos e entidades 

submetidos ao seu controle, inclusive dos próprios Tribunais de Contas. 

 

Justificativa 

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

(Enccla), no exercício de 2015, estabeleceu metodologia de avaliação que visou 

aferir o grau de adesão dos portais dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, bem como do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, em todas 

as suas esferas governamentais, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de 

Acesso à Informação. 

 

7 Tal metodologia impulsionou o avanço da transparência nacional com medidas 

preventivas e corretivas, induzindo novas articulações entre Governo Federal, 

Tribunais de Contas e o Ministério Público para aprimorar mecanismos de 

averiguação do cumprimento legal. Além disso, aumentou a percepção dos entes 

públicos, sobretudo nos municípios, a respeito da importância do cumprimento à 

legislação e da abertura de dados para o exercício do controle social.  Tal 

iniciativa consiste na concretização do direito à transparência, contribuindo para 

a prevenção da corrupção e para o fortalecimento da participação democrática 

no país. 

 

8 Nesse sentido, a Atricon, por meio da Resolução nº 05, de 31 de agosto de 

2016, aprovou recomendações para verificação do cumprimento da legislação 

de transparência, conforme previsto no Acordo de Cooperação Técnica nº 
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04/2015 firmado entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Controladoria-Geral da União 

(CGU) e o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG). 

 

9 Assim, imbuída do esforço de fortalecer o sistema de controle externo, em 

especial alçar os Tribunais de Contas à estatura social e republicana 

originalmente prevista pela Carta Magna, a Atricon estabeleceu como prioridade 

estratégica a verificação do cumprimento da legislação de transparência. Para 

tanto, faz-se necessária a definição de parâmetros nacionais uniformes visando 

aferir o grau de adesão dos portais de transparência dos entes jurisdicionados, 

bem como dos próprios Tribunais de Contas. 

 

Objetivos 

10 Estabelecer requisitos mínimos a serem observados pelos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelos 

Tribunais de Contas, bem como pelas entidades que compõem a administração 

indireta, em todas as suas esferas governamentais, para o cumprimento do 

princípio da transparência pública, por meio da elaboração e alimentação dos 

respectivos sítios e/ou portais de transparência em meio eletrônico e adoção de 

outras medidas que concorram para o seu pleno alcance. 

 

11 Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas, de modo uniforme, 

aprimorem seus regulamentos, procedimentos e critérios de avaliação relativos 

à transparência da gestão pública, contemplando tanto aspectos da gestão fiscal 

quanto aqueles relativos ao acesso às informações de interesse público geradas 

ou custodiadas pelos seus jurisdicionados e pelas próprias Cortes de Contas. 

 

12 Incrementar os processos de transparência e de acesso às informações 

públicas, por meio da melhoria da qualidade das informações disponibilizadas e 

do estímulo à interoperabilidade de dados e sistemas governamentais.  
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13 Estimular a participação social na prática de uso, de reuso e de agregação de 

valor aos dados governamentais; a produção de conhecimento em proveito da 

sociedade e do poder público; o conhecimento e o acesso às informações de 

controle externo.  

 

14 Melhorar a gestão e a governança da informação e, sobretudo, enfatizar os 

princípios da transparência, accountability e desempenho no âmbito das próprias 

Cortes de Contas. 

 

Princípios e fundamentos legais 

15 Os princípios que embasaram a elaboração dessas diretrizes são os 

aplicáveis à administração pública, em especial os da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da razoabilidade, 

da economicidade, da transparência e do dever de prestação de contas. 

16 Serviram de base para a elaboração dessas diretrizes: Constituição da 

República; Leis Complementares nº 101/2000, 131/2009 e 156/2016; Leis 

Federais nº 12.527/2011  

e 13.460/2017. 

 

Conceitos 

17 Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação 

dessas diretrizes são os seguintes: 

a) accountability: obrigação que têm as pessoas ou entidades, as quais 

foram confiados recursos públicos, de prestar contas, responder por uma 

responsabilidade assumida e informar a quem lhes delegou essa 

responsabilidade; 

b) acessibilidade: inclusão da pessoa com deficiência na participação de 

atividades como o uso de produtos, serviços e informações; 
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c) dado público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que 

não tenha o seu acesso restrito por legislação específica; 

d) dados abertos: dados públicos representados em meio digital, 

estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, 

referenciados na rede mundial de computadores e disponibilizados sob 

licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento; 

e) liberação em tempo real: a disponibilização das informações, em meio 

eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil 

subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema, sem 

prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança 

operacional necessários ao seu pleno funcionamento; meio eletrônico 

que possibilite amplo acesso público: a Internet, sem exigências de 

cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso; 

f) portal de transparência: seção própria dentro do sítio oficial da unidade 

controlada ou sítio virtual específico que concentre todas as informações 

pertinentes à transparência pública; 

g) Serviço de Informação ao Cidadão (SIC): serviço a ser criado e mantido 

pela unidade controlada, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei Federal  

nº 12.527/2011, mediante o qual será assegurado o acesso a 

informações de interesse público ou geral não disponibilizadas de plano 

no portal da transparência; 

h) sistema eletrônico para recebimento e gerenciamento dos pedidos de 

acesso à informação (e-SIC): vertente eletrônica do SIC, que deverá 

estar disponível em seção específica dentro do sítio oficial da unidade 

controlada e atender aos requisitos definidos nestas Diretrizes; 

i) sítio oficial: página da unidade jurisdicionada na Internet, com domínio, 

quando for o caso, do tipo governamental (gov.br, leg.br, jus.br, mp.br 

etc.); 

j) transparência: associada à divulgação de dados e informações públicas 

aos cidadãos, possibilitando que esses acompanhem a gestão pública, 
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assim favorecendo o fortalecimento da cidadania por meio da 

participação social; 

k) transparência ativa: divulgação de dados por iniciativa da própria 

administração pública, ou seja, quando são tornadas públicas 

informações, independente de requerimento, utilizando principalmente a 

internet; 

l) transparência passiva: disponibilização de informações públicas em 

atendimento a demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica. 

 

DIRETRIZES 

18 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a cumprir e a fiscalizar o cumprimento das 

regras de transparência estabelecidas na LRF e na LAI, observando, no que 

couber, as diretrizes descritas nos itens seguintes. 

 

19 Avaliar, na fiscalização da transparência do Tribunal de Contas e dos seus 

jurisdicionados, o atendimento dos seguintes preceitos: 

a) se o foco da transparência é o cidadão, de modo que a ele sejam 

fornecidas informações relevantes para a participação social; 

b) se é assegurado ao cidadão o direito de obter dados sobre atividades 

exercidas pelos entes públicos, inclusive as relativas a sua política, 

organização e serviços; 

c)  se são disponibilizados dados abertos, completos, primários, atuais, 

acessíveis, processáveis por máquina, com acesso não discriminatório, 

em formatos não proprietários, desde que não enquadrados como dados 

pessoais ou sigilosos, nos termos das normas jurídicas aplicáveis; 

d) se são divulgadas informações íntegras, decorrentes do exercício das 

competências constitucionais, legais e regulamentares; 
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e) se há controle de acesso e divulgação de informações sigilosas 

produzidas ou custodiadas pelo fiscalizado, assegurando a devida 

proteção aos direitos individuais, conforme disposto no artigo 5º, incisos 

X, XI e XIV da Constituição da República; 

f) se são adotados mecanismos que garantam a segurança e protejam as 

informações contra ameaças a sua confidencialidade, integridade, 

disponibilidade e autenticidade, visando minimizar riscos, maximizar a 

eficiência e a efetividade das ações do negócio e preservar a imagem da 

administração pública; 

g) se as informações públicas são divulgadas nos portais em locais de fácil 

acesso; 

h) se são divulgadas informações, de forma explícita, sobre a não 

ocorrência de fatos geradores de determinada informação (ex. 

inexistência de licitação), facilitando a compreensão por quem a consulta 

(não bastando apenas a criação de link ou seção específica sem 

qualquer conteúdo correspondente); 

i) se, respeitadas as peculiaridades de cada jurisdicionado, as informações 

disponibilizadas seguem uniformidade nacional – preferencialmente, a 

estrutura prevista na Matriz de Fiscalização constante do Apêndice II –, 

de forma que o cidadão tenha familiaridade no primeiro acesso e 

facilidade em comparar diversos portais; 

j) se são divulgados dados sobre a execução orçamentária e financeira, 

sob pena do ente público não receber transferências voluntárias, obter 

garantias, direta ou indiretamente, de outros entes e contratar operações 

de crédito, conforme dispõe o artigo 73-C da LRF. 

 

20 Avaliar, nos termos da LC 101/2001, se os portais de transparência e/ou sítios 

oficiais do Tribunal de Contas e dos jurisdicionados: 

a) contêm informações a respeito de qualquer ato que implique geração de 

despesa ou decréscimo patrimonial; 
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b) disponibilizam, em tempo real, informações relativas ao registro contábil 

de receitas e despesas; 

c) divulgam séries históricas das informações publicadas, mantendo 

disponíveis os dados referentes a pelo menos três exercícios anteriores 

ao dos registros mais recentes; 

d) fornecem informações específicas, peculiares à área de atuação do 

jurisdicionado, tais como as referentes às atividades desenvolvidas, os 

demonstrativos próprios e a legislação pertinente (ainda que haja portal 

que congregue informações gerais de várias unidades controladas). 

 

21 Adotar, para a fiscalização da transparência, os critérios de avaliação 

previstos na Matriz constante do Apêndice II, complementado pelo seguinte: 

a) observar as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) 

na fiscalização da transparência, que poderá ser realizada de forma 

amostral, em processos próprios ou concomitantemente nas contas de 

governo, se executivos, ou nas contas de gestão, se legislativos ou 

demais poderes e órgãos da administração direta e indireta; 

b) considerar os seguintes parâmetros para o agrupamento dos critérios, 

definidos em função do seu nível de exigência: 

I. essenciais: critérios de observância compulsória, cujo 

descumprimento pode ocasionar o bloqueio das transferências 

voluntárias; 

II. obrigatórios: aqueles de observância compulsória, cujo cumprimento 

pelas unidades controladas é imposto pela legislação; 

III. recomendados: aqueles cuja observância, embora não decorra de 

regra expressa na legislação, constitui boa prática de transparência. 

c) hierarquizar e atribuir pesos aos critérios de avaliação da Matriz de 

Fiscalização, conforme sua importância; 

d) atribuir um índice de transparência para cada jurisdicionado, a partir do 

resultado da aplicação da Matriz de Fiscalização; 
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e) compor o índice de transparência, calculado pela média ponderada dos 

critérios atendidos, da seguinte forma: 

I. 50%: pelos critérios definidos como essenciais; 

II. 35%: pelos critérios definidos como obrigatórios; 

III. 15%: pelos critérios definidos como recomendados. 

f) considerar, para fins de classificação quanto à observância do princípio 

da transparência pública, os seguintes níveis de índice de transparência: 

I. elevado: maior ou igual a 75%; 

II. mediano: maior ou igual a 50% e menor que 75%; 

III. deficiente: maior ou igual a 25% e menor que 50%; 

IV. crítico: maior que 0% e menor que 25%; 

V. inexistente: igual a 0%. 

 

22 Valer-se do apoio da sociedade civil, bem como de todos os meios 

tecnológicos disponíveis, para o levantamento de dados. 

 

23 Utilizar ritos processuais próprios que confiram máxima agilidade e celeridade 

à fiscalização, possibilitando a cientificação dos entes jurisdicionados para a 

adequação dos sítios e/ou portais de transparência. 

  

24 Considerar o nível de atendimento às regras de transparência – apurado na 

fiscalização – para subsidiar as respectivas decisões, para as quais se 

recomendam: 

a) julgar regular quando: 

I. for alcançado o limite mínimo do índice de transparência fixado, no 

primeiro ano da vigência destas diretrizes, em 50% (cinquenta por 

cento) ou em percentual maior, o qual será ajustado a cada novo 

exercício, mediante ato editado pelo próprio Tribunal de Contas; 

II. forem cumpridos todos os critérios definidos como essenciais e 

obrigatórios. 
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b) julgar regular com ressalva quando: 

I. for alcançado o limite mínimo referido na alínea “a” do inciso I do 

item 24; e, 

II. forem cumpridos todos os critérios definidos como essenciais e for 

observada impropriedade relativa aos critérios definidos como 

obrigatórios. 

c) julgar irregular quando: 

I. não for alcançado o limite mínimo referido na alínea “a” do inciso I 

do  

item 24; ou, 

II. houver descumprimento de critérios definidos como essenciais. 

 

25 Registrar o ente, no caso de decisões pela irregularidade, no Portal SICONV 

(Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse) do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nos termos do artigo 73-C da LRF, 

considerando ainda: 

a) quando forem tomadas as providências pela gestão sucessora cabíveis 

à reparação das irregularidades apontadas em gestão anterior, o registro 

mencionado neste item não será aplicado (Súmula 615 do STJ); 

b) para os municípios com até 10.000 habitantes, a disponibilização das 

informações essenciais afastará o previsto neste item, ainda que o índice 

de transparência obtido pelos respectivos sítios e/ou portais de 

transparência seja inferior ao limite vigente para o exercício em curso. 

 

26 Divulgar a série histórica do índice de transparência, acompanhar a sua 

evolução e destacar retrocessos ou avanços. 

 

27 Publicar o resumo dos resultados gerais apurados na fiscalização da 

transparência do Tribunal de Contas e dos jurisdicionados, sob a forma de 

ranking. 
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28 Utilizar o resultado da fiscalização para concessão do Certificado de 

Qualidade de Transparência Pública, reconhecendo os entes jurisdicionados 

com as melhores práticas. 

 

29 Elaborar e divulgar material de orientação para os jurisdicionados sobre a 

metodologia utilizada na fiscalização, bem como sobre os critérios exigidos para 

os sítios e/ou portais de transparência, exemplificando como e onde devem ser 

divulgadas as informações, como instrumento de fomento à transparência. 
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APÊNDICE II 

MATRIZ DE FISCALIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA 

 

(acesse a planilha digital no link publicado no site da Atricon  

como anexo da Resolução 09/2018) 

 

 

A fiscalização dos sítios oficiais e/ou portais de transparência seguirá o 

modelo proposto numa matriz com pesos e pontuação das partes comum e 

específica para cada um dos poderes e órgãos, conforme o que segue: 

 

a) calcular o índice de transparência do sítio oficial e/ou do portal de 

transparência analisado; 

b) apurar o índice de transparência mediante a verificação dos critérios 

estabelecidos na matriz de fiscalização disposta nesse documento; 

c) calcular o índice pela razão do somatório da pontuação para cada critério 

atendido pelo total do máximo de pontos possíveis (pontuação atribuída 

aos critérios aplicáveis ao caso concreto); 

d) julgar os critérios segundo as seguintes classificações: pleno atendimento 

(sim) ou desatendimento (não); 

e) atribuir a pontuação total atribuída ao critério, quando plenamente atendido; 

e, em caso de desatendimento, atribuir zero (0) ponto; 

f) anexar ao relatório técnico documentação de auditoria que seja suficiente 

para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado, da evidência 

obtida e das conclusões alcançadas. 

(acesse a planilha digital no link publicado no site da Atricon  

como anexo da Resolução 09/2018) 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 10/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon 

3219/2018 relacionadas à temática “Adoção das Normas 

Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP)”. 

 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estabelecido no Planejamento Estratégico 

2018-2023 da Atricon de “contribuir para a produção e a difusão de conhecimentos 

técnicos entre membros e servidores dos Tribunais de Contas”, bem como a 

correspondente meta  de “garantir o apoio da Atricon em 100% das atividades de 

produção e de difusão de conhecimentos técnicos realizadas pelo Instituto Rui 

Barbosa (IRB), até dezembro de 2023” e sua iniciativa “apoiar as ações do Instituto 

Rui Barbosa (IRB) destinadas à produção e à difusão de conhecimentos técnicos 

aos Membros e profissionais dos Tribunais de Contas, especialmente as relativas 

às resoluções diretrizes e ao Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de 

Contas (MMD-TC)”; 

 

CONSIDERANDO o compromisso assumido na Declaração do Recife-PE, 

aprovada em dezembro de 2015 durante o XXVIII Congresso dos Tribunais de 

Contas do Brasil, de “implementar a utilização das Normas Brasileiras de Auditoria 

do Setor público”; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI Encontro 

dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de novembro 

de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas por comissões 

temáticas no âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon 3219/2018 

relacionadas à temática “Adoção das Normas Brasileiras de Auditoria do 

Setor Público (NBASP)”, integrantes do Apêndice Único desta Resolução, 

publicada no endereço eletrônico www.atricon.org.br. 

 Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 

  

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

Diretrizes de Controle Externo 3219/2018/Atricon 

ADOÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO 

(NBASP) 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 As Normas Brasileiras de Auditoria Governamental (NBASP) contêm orientações 

profissionais essenciais para a credibilidade, a qualidade e o profissionalismo da 

auditoria do setor público, além de oferecerem um padrão nacional de atuação 

compatível com as melhores práticas internacionais recomendadas pela 

International Organization of Supreme Audit Institutions - Intosai. 

 

2 As normas de auditoria, portanto, contribuem para um melhor desempenho 

institucional dos órgãos de controle governamental. 

 

Justificativa 

3 A necessidade de padronizar a atuação dos Tribunais de Contas do Brasil, no 

que se refere aos seus trabalhos auditoriais, motivou a Atricon a estabelecer como 

prioridade estratégica a definição de diretrizes relativas à adoção das NBASP, 

tendo em vista a construção de parâmetros nacionais uniformes e suficientes a sua 

implementação pelos Tribunais de Contas. 

 

Objetivo 

4 Assegurar a implementação das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 

(NBASP) nas auditorias dos Tribunais de Contas. 

 

Princípios 

5 Os princípios constitucionais e legais que embasaram a elaboração dessas 

diretrizes são os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, transparência, isonomia, probidade, legitimidade, economicidade e 

supremacia do interesse público. 
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Conceitos 

6 Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação 

dessas diretrizes são os seguintes: 

a) accountability: obrigação que têm as pessoas ou entidades, as quais foram 

confiados recursos públicos, de prestar contas, responder por uma 

responsabilidade assumida e informar a quem lhes delegou essa 

responsabilidade; 

b) auditoria: exame independente, objetivo e sistemático de dada matéria, 

baseado em normas técnicas e profissionais, no qual se confronta uma 

condição com determinado critério com o fim de emitir uma opinião ou 

comentários; 

c) 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. 

d) ente auditado: entidade da administração direta e indireta, funções, 

subfunções, programas, ações (projetos, atividades e operações 

especiais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, sistemas e 

demais responsáveis pela guarda e aplicação de recursos públicos, que 

seja objeto de auditoria governamental. 
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e) 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. 

f) profissional de auditoria governamental: servidor público do quadro 

permanente do TC, devidamente capacitado para a realização de auditorias 

governamentais, nas suas áreas de atuação. Exerce função típica de 

Estado. 

 

DIRETRIZES 

7 Os Tribunais de Contas do Brasil, no cumprimento de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a adotar formalmente as Normas Brasileiras de 

Auditoria do Setor Público (NBASP) e a observar as diretrizes descritas nos itens 

seguintes. 

 

8 Empreender ações para assegurar que todos os servidores em exercício na 

atividade de auditoria tenham conhecimento sobre o conteúdo e a aplicação das 

NBASP. 

 

9 Implementar políticas e procedimentos de controle e asseguração de qualidade 

das auditorias, visando garantir o atendimento das NBASP. 

 

10 Informar em seus relatórios de auditoria a adoção das NBASP como norma 

principal. 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 11/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon 

3220/2018 relacionadas à temática “Acompanhamento 

das decisões dos Tribunais de Contas”. 

 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

 CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas 

ao fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar 

e acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nos Encontros 

e Congressos dos Tribunais de Contas, voltados ao aprimoramento da qualidade e 

da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 2018, 

em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas temáticas das 

novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre temas relevantes, 

dentre eles o companhamento das decisões dos Tribunais de Contas; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI Encontro 

dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de novembro 

de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas pelas 

comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no âmbito do 

Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon 3220/2018 

relacionadas à temática “Acompanhamento das Decisões dos Tribunais de 
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Contas”, integrantes do Apêndice Único desta Resolução, publicada no endereço 

eletrônico www.atricon.org.br. 

 

 Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Conselheiro Fábio Túlio Nogueira Figueiras 

Presidente da Atricon 

 

  

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


 

 

100  

APÊNDICE ÚNICO 

Diretrizes de Controle Externo 3220/2018/Atricon 

ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 A missão constitucional dos Tribunais de Contas alcança várias vertentes de 

atuação, percorrendo a apreciação de contas de governo, o julgamento de contas 

de gestão, a apreciação dos atos de pessoal para fins de registro e a realização de 

fiscalizações, tais como inspeções e auditorias. Some-se a isso outras tantas 

atribuições conferidas por lei, tendo sempre como fundamento o exercício do 

controle externo da Administração Pública em prol da boa gestão do erário. 

 

2 O resultado dessa atuação se materializa em decisões que podem assumir 

conteúdo opinativo, declaratório, saneador ou condenatório e requerem 

providências para que sejam atendidas por seus destinatários.  

 

3 No caso de contas de governo, o processo resulta na emissão de um parecer 

prévio enviado ao respectivo órgão legislativo, a quem compete o juízo político da 

matéria. Em que pese a impossibilidade dos Tribunais de Contas cobrarem a 

realização de tal julgamento, necessário se faz o controle das decisões que venham 

a ser expedidas, para fins de informação à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 11, 

§5º, da Lei Nacional  

nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

 

4 Nas matérias sujeitas a julgamento, os Tribunais de Contas, além de declararem 

a sua regularidade ou irregularidade, podem prescrever desdobramentos, como a 

fixação de uma providência (determinação), a imputação do dever de restituir 

valores ao erário, a aplicação de penalidade (multa, inabilitação para exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança ou declaração de inidoneidade para 

participação em licitação).   
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5 Forçoso reconhecer que somente se fará presente o resultado útil desses 

processos de controle externo se as decisões e suas cominações forem 

efetivamente cumpridas, o que requer dos Tribunais de Contas uma ação eficiente 

de acompanhamento.  

6 Em relação às decisões condenatórias de que resultem imputação de débito ou 

multa, o legislador constituinte conferiu expressamente a eficácia de título executivo 

(art. 71, §3º, da CF), ao viabilizar a sua cobrança diretamente em processo de 

execução fiscal pelo ente credor. Nessa hipótese, devem os Tribunais de Contas 

zelar pelo tempestivo atendimento de tal comando, orientando e agindo quanto às 

providências para o recebimento dos créditos.  

 

Justificativa  

7 A atuação dos Tribunais de Contas se materializa em decisões, que se traduzem 

nos resultados da apreciação das matérias sujeitas à sua competência, regidas sob 

a sistemática do devido processo legal.  

 

8 O atendimento das decisões dos Tribunais de Contas importa na própria 

efetividade da sua missão, de modo que, quanto maior a concretização de seus 

comandos, maior a aptidão para contribuir para a melhoria da gestão pública e mais 

forte o sentimento coletivo da presença e da autoridade do controle.  

 

Objetivo 

9 As diretrizes propõem-se a orientar os Tribunais de Contas no acompanhamento 

das suas decisões, buscando disseminar referenciais de atuação que possam 

congregar maior controle, eficácia e efetividade, estimulando o aprimoramento de 

suas estratégias na área e, em consequência, maior resultado útil do controle 

externo. 

 

Princípios e fundamentos legais 

10 Essas diretrizes estão fundamentadas nos princípios que regem a Administração 

Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, transparência, isonomia, probidade, legitimidade, economicidade, 
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supremacia do interesse público, devido processo legal e razoável duração do 

processo. 

 

11 Serviram de referência para a elaboração dessas diretrizes: Constituição da 

República; Normas Brasileiras de Auditoria no Setor Público – NBASP; Normas 

Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI, firmadas pela 

Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores – Intosai.  

 

Conceitos 

12 Para os fins dessas diretrizes, consideram-se os seguintes conceitos: 

a) cobrança: procedimento para obtenção, na esfera administrativa, do 

pagamento do valor fixado em decisão condenatória do Tribunal de Contas, 

a título de multa ou débito; 

b) débito: valor fixado em decisão condenatória do Tribunal de Contas a ser 

ressarcido ao erário em decorrência de dano; 

c) decisão: resultado da apreciação ou julgamento pelo Tribunal de Contas 

das matérias sujeitas à sua competência, inclusive quando tenha por objeto 

a homologação de Termo de Ajustamento de Gestão e fixação de medida 

cautelar; 

d) determinação: obrigação de fazer ou não fazer imposta em decisão do 

Tribunal de Contas, com base em norma legal, cujo descumprimento sujeita 

à responsabilização; 

e) dívida: valor fixado em decisão condenatória do Tribunal de Contas, a título 

de multa ou débito, e não adimplido pelo responsável;  

f) execução: procedimento para obtenção, por via judicial, do pagamento do 

valor fixado em decisão condenatória do Tribunal de Contas, a título de 

multa ou débito; 

g) multa: sanção pecuniária imposta em decisão do Tribunal de Contas; 
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h) recomendação: comando de caráter orientativo fixado em decisão do 

Tribunal de Contas com vistas ao aprimoramento da gestão do 

jurisdicionado. 

 

DIRETRIZES 

13 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e 

competências, se comprometem a manter um sistema de acompanhamento de 

suas decisões, observando, no que couber, as diretrizes descritas a seguir. 

 

14 Acompanhar, por meio do sistema de acompanhamento de suas decisões: 

a) os resultados de julgamento das contas pelo Legislativo, no âmbito de sua 

competência, levando em consideração os pareceres prévios emitidos; 

b) as determinações aos jurisdicionados oriundas de seus julgados; 

c) as imputações de ressarcimento ao erário e as aplicações de multas; 

d) a fidedignidade da lista de gestores a ser encaminhada à justiça eleitoral; 

e) as decisões que impliquem sanções restritivas de direitos aos 

jurisdicionados; 

f) a efetividade das medidas cautelares adotadas; 

g) os processos judiciais que tenham por objeto a cobrança de crédito 

decorrente de suas decisões. 

 

15 Descrever com clareza em suas decisões as imputações, sanções e ações 

corretivas, apontando os dados necessários para liquidação da dívida, os prazos, 

todos os responsáveis, inclusive solidários, além da periodicidade na qual devem 

fornecer informações sobre o andamento das medidas corretivas ou as razões 

pelas quais elas não foram adotadas.  

 

16 Definir com clareza os processos de trabalho, a competência e as atribuições 

das unidades responsáveis pelo acompanhamento das decisões. 
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17 Estabelecer as ações de acompanhamento, que poderão ocorrer:  

a) no próprio processo que gerou a decisão, vinculando o destinatário a 

comprovar a adoção das medidas impostas por peticionamento nos autos, 

conforme prazo conferido e sujeito às penalidades cominatórias; 

b) por ocasião de fiscalizações posteriores, definidas em estratégias de 

atuação que considere o histórico de imputações, sanções e ações 

corretivas nos critérios de risco, materialidade e relevância para definição 

do escopo; 

c) mediante procedimento autônomo de monitoramento. 

 

18 Catalogar as suas decisões em sistema informatizado e avaliá-las quanto às 

características estratégicas, tais como risco, materialidade e relevância, para 

subsidiar o planejamento das ações de acompanhamento. 

 

19 Manter indicadores que avaliem: 

a) o grau de cumprimento das determinações e recomendações; 

b) os percentuais de recolhimento de débitos e de multas, com suas devidas 

atualizações; 

c) o impacto quantitativo e qualitativo das ações de acompanhamento, 

abrangendo os aspectos financeiros e não financeiros; 

d) os resultados de julgamento das contas pelo Legislativo, levando em 

consideração os pareceres prévios emitidos; 

e) a efetividade da atuação cautelar do Tribunal de Contas;  

f) a adoção das medidas, inclusive judiciais, pelos órgãos e entidades 

competentes que tenham por objeto a cobrança de crédito decorrente de 

suas decisões, com vistas à maior efetividade na recuperação dos valores 

condenatórios. 
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20 Orientar os jurisdicionados quanto aos procedimentos a serem adotados para 

o cumprimento das suas decisões. 

 

21 Exercer tempestivamente o acompanhamento das decisões, atendendo aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, de modo 

a evitar a incidência da prescrição da pretensão executória. 

 

22 Contemplar em seus planos anuais de fiscalização ações de 

acompanhamento das determinações ainda não implementadas pelos 

jurisdicionados, a partir de análise de risco.  

 

23 Registrar os resultados dos julgamentos realizados pelos Legislativos em 

sistema informatizado, atualizado periodicamente. 

 

24 Desenvolver ações de orientação junto aos Legislativos visando promover a 

celeridade e a conformidade no julgamento dos processos de contas de 

competência do Parlamento, notadamente no que se refere à motivação.  

 

25 Informar nos relatórios de contas de governo e de contas de gestão 

subsequentes, elaborados pelo Tribunal de Contas, o estágio de cumprimento das 

determinações e recomendações anteriores, oriundas das suas decisões. 

 

26 Buscar integração com o Ministério Público visando ao efetivo julgamento, pelos 

Legislativos, das prestações de contas de sua competência, após parecer prévio 

do Tribunal de Contas. 

 

27 Assegurar que o registro nos sistemas informatizados dos débitos e multas 

contenha informações necessárias para composição do título executivo. 

 

28 Adotar medidas de cobrança administrativa visando ao pagamento das multas 

e débitos, tais como parcelamento e protesto de suas decisões condenatórias. 
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29 Estabelecer a responsabilidade, a forma e a periodicidade do encaminhamento 

de informações e documentos pelas procuradorias dos órgãos e entidades que 

comprovem o estágio da execução dos débitos e multas. 

 

30 Instituir cadastro de devedor, vinculando a emissão de certidão de adimplência 

para fins de comprovação de plena regularidade do interessado. 

 

31 Firmar parcerias e adotar providências com vistas a fortalecer a atuação dos 

órgãos que atuam no processo de execução quanto às providências a serem 

adotadas para cobrança de seus créditos, a fim de facilitar o trânsito célere de 

informações, seja quanto aos créditos a executar, seja quanto aos valores 

adimplidos, para baixa da responsabilidade. 

 

32 Acompanhar as providências adotadas pelos credores, por meio das seguintes 

medidas: 

a) fiscalização dos procedimentos adotados pelas autoridades responsáveis 

para cobrança das dívidas decorrentes de suas decisões; 

b) integração com o Ministério Público de Contas, na medida em que dispuser 

sua lei de regência, para acompanhamento direto junto aos entes públicos 

e entidades credoras e representação ao Ministério Público do Estado em 

caso de ineficiência do órgão;  

c) buscar integração com o Ministério Público e com as procuradorias dos 

órgãos e entidades visando ao acompanhamento da execução das 

determinações contidas nas decisões dos Tribunais de Contas. 

 

33 Manter sistema informatizado com os registros referentes a: 

a) pessoas sancionadas com a inabilitação para o exercício de cargos em 

comissão ou função de confiança; 

b) empresas sancionadas com declaração de inidoneidade para participação 

em licitação;  
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c) medidas adotadas pelo Ministério Público em decorrência de suas 

decisões. 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 12/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 

3303/2018 relacionadas à temática “Governança nos 

Tribunais de Contas”. 

 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar e 

acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais de Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 2018, 

em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas temáticas das 

novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre temas relevantes, 

dentre eles a governança nos Tribunais de Contas; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI Encontro 

dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de novembro 

de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas pelas 

comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no âmbito do 

Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo Atricon nº 3303/2018 

relacionadas à temática “Governança nos Tribunais de Contas”, integrantes do 
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Apêndice Único desta Resolução, publicada no endereço eletrônico 

www.atricon.org.br. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 

  

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

Diretrizes de Controle Externo 3303/2018/Atricon 

GOVERNANÇA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 As demandas da sociedade, num contexto marcado pela globalização, integração 

e interdependência, exigem um novo pensar e agir do Estado, elemento central 

para corrigir, impulsionar e direcionar as capacidades do mercado e da sociedade 

civil, em prol do bem-estar coletivo. 

 

2 Nesse cenário, os Tribunais de Contas exercem papel fundamental enquanto 

fiscalizadores das atividades do Estado, requerendo, para o cumprimento de sua 

missão de controle externo, o desenvolvimento de modelos de gestão integrados – 

conjuntos coerentes e sistemáticos de práticas, que buscam melhorar o seu 

desempenho para a solução de problemas coletivos complexos. 

 

3 Assim, a atuação dos Tribunais de Contas deve basear-se em um modelo de 

governança que leva em conta aspectos de liderança, estratégia e accountability, 

em uma abordagem de múltiplas dimensões do esforço: processos, recursos, 

estruturas, sistemas informacionais e, principalmente, pessoas – para alinhá-los 

aos resultados, considerando também outras dimensões, tais como cultura, poder 

e ética. 

 

Justificativa 

4 O controle externo exercido pelos Tribunais de Contas oferece benefícios para a 

sociedade, na medida em que controla e promove o aperfeiçoamento da gestão 

dos recursos públicos, o que assegura maior efetividade das políticas públicas 

implementadas. Para tanto, a aplicação de boas práticas de governança fortalecerá 

e aumentará o desempenho do controle externo, com repercussão na melhoria dos 

serviços prestados à sociedade. 

 



 

 

111  

5 Não obstante a relevância da adoção de boas práticas relacionadas à governança 

para o controle externo, observou-se que essa não está consolidada no âmbito dos 

Tribunais de Contas, o que motivou a Atricon a estabelecer diretrizes nesse sentido, 

de forma a promover melhorias quanto a sua atuação, proporcionando resultados 

que possam contribuir para o efetivo aprimoramento das ações de controle externo. 

 

Objetivo 

6 Disponibilizar diretrizes referenciais que viabilizem o efetivo aprimoramento e 

fortalecimento da governança nos Tribunais de Contas, de maneira a gerar 

benefícios para a sociedade, por meio do controle externo e do aperfeiçoamento 

da gestão dos recursos públicos. 

 

Princípios e fundamentos legais 

7 Os princípios da Administração Pública constitucionais e legais que embasaram 

a elaboração destas diretrizes são os aplicáveis à administração pública, em 

especial os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

razoabilidade, economicidade e do dever de prestação de contas. 

 

8 Os princípios gerais de governança observados na elaboração dessas diretrizes 

são os relacionados no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 

Entidades da Administração Pública (RGB) do Tribunal de Contas da União: 

legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, eficácia, efetividade, 

probidade, transparência e accountability.  

 

9 Também foram adotados os princípios básicos de governança pública previstos 

no  

art. 3º do Decreto Federal 9.203/2017, que busca diretrizes destinadas à melhoria 

e aumento da eficiência do setor público, são eles: capacidade de resposta, 

integridade, confiabilidade, prestação de contas e responsabilidade.  

 

10 Serviram de referência normativa para elaboração dessas diretrizes: 

Constituição da República, Lei nº 101/2000 e Decreto nº 9.203/2017.  
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Conceitos 

11 Os principais conceitos adotados como referência para a aplicação dessas 

diretrizes são os a seguir: 

a) alta administração: representada pelas instâncias responsáveis pelas 

funções de direcionamento, avaliação e monitoramento, normalmente 

representadas pelo presidente e membros do Tribunal de Contas; 

b) governança pública: compreende essencialmente os mecanismos de 

liderança, estratégia e accountability postos em prática para avaliar, 

direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de 

políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade; 

c) instâncias internas de governança: responsáveis por definir ou avaliar a 

estratégia e as políticas bem como monitorar a conformidade e o 

desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem 

identificados; 

d) propósito da instituição: diz respeito aos motivos pelos quais a organização 

foi criada; 

e) sustentabilidade: ações e atividades humanas que visam suprir as 

necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das 

próximas gerações de modo a ser ambientalmente sustentável, 

socialmente includente e economicamente sustentável; 

f) valor público: produtos e resultados gerados ou entregues pelos tribunais 

de contas que representem respostas efetivas às demandas de interesse 

público. 

 

DIRETRIZES 

12 Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas jurisdições e competências, 

se comprometem a promover políticas de governança pública com foco em 

resultados para o cidadão, por meio da geração de valor público nos mecanismos 

de liderança, estratégia e controle, observando, no que couber, as diretrizes 

estabelecidas nos itens a seguir. 
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13 Definir claramente, em instrumento normativo, as funções das unidades técnicas 

e administrativas da instituição, com a identificação e mapeamento dos principais 

processos de trabalho.  

 

14 Estabelecer formalmente as responsabilidades da alta administração no tocante 

à avaliação, direcionamento e monitoramento do desempenho da gestão das 

unidades técnicas e administrativas da instituição quanto ao alcance dos objetivos 

organizacionais.  

 

15 Implementar procedimentos que permitam avaliar o efetivo desempenho dos 

gestores.  

 

16 Adotar códigos de conduta de forma a promover o comportamento ético dos 

membros e servidores.  

 

17 Estabelecer critérios formais para a ocupação dos cargos comissionados e de 

gestão das unidades, levando em consideração o perfil profissional necessário. 

 

18 Certificar que os servidores possuem perfil profissional adequado ao 

desempenho de suas funções. 

 

19 Identificar decisões críticas e segregar funções a elas relacionadas, de forma a 

não concentrá-las em uma única pessoa, reduzindo o risco de fraudes e erros. 

 

20 Definir formalmente e dar transparência acerca da missão, visão, valores e/ou o 

propósito da instituição.  

 

21 Estabelecer formalmente e divulgar a estratégia da instituição contemplando, no 

mínimo, objetivos, indicadores de desempenho e metas de resultado a serem 

alcançadas.  
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22 Instituir procedimentos que viabilizam a participação social no planejamento da 

Instituição (consulta pública, mesa de diálogo, conferências etc.).  

 

23 Implantar canais de comunicação para acesso, solicitação e encaminhamento 

de informações à sociedade, de maneira a fortalecer o acesso público à informação.  

 

24 Promover o relacionamento com a mídia, a fim de valorizar e fortalecer a imagem 

do Tribunal de Contas.  

 

25 Estabelecer modelo de gestão de riscos, de modo a possibilitar o gerenciamento 

de riscos considerados críticos para a organização.  

 

26 Garantir que o planejamento, gestão e controle das atividades do Tribunal de 

Contas estejam pautados nas dimensões de sustentabilidade econômica, cultural, 

ambiental e social. 

 

27 Prestar contas em linguagem clara e acessível e dar transparência em meios 

eletrônicos acerca do resultado das ações desenvolvidas pela Instituição.  

 

28 Avaliar a satisfação da sociedade com o conteúdo e a qualidade da prestação 

de contas apresentada. 

 

29 Adotar instrumentos que permitam acompanhar se as metas de resultados da 

instituição estão sendo efetivamente alcançadas.  

 

30 Estabelecer a função de auditoria interna, que se reportará administrativamente 

à alta administração, com o estabelecimento de norma ou estatuto sobre a área, 

elaboração regular de Plano anual de Auditoria Interna, emissão de relatórios 

destinados às instâncias internas de governança e avaliação do desempenho da 

área com base em metas e indicadores. 

 

31 Definir procedimentos que assegurem a responsabilização dos agentes nos 

casos em que resultem irregularidades praticadas.  
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32 Desenvolver continuamente procedimentos de orientação aos jurisdicionados. 
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RESOLUÇÃO ATRICON Nº 13/2018 

Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon 

3304/2018 relacionadas à temática “Gestão de pessoas 

nos Tribunais de Contas”. 

 

 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), com base no que dispõe o inciso III do art. 2º do seu Estatuto e 

 

CONSIDERANDO o objetivo estatutário de expedir diretrizes voltadas ao 

fortalecimento do Sistema Nacional dos Tribunais de Contas, bem como orientar e 

acompanhar a sua implementação (art. 2º, § 3º, III); 

 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos e registrados nas 

Declarações dos Encontros e Congressos dos Tribunais de Contas, voltados ao 

aprimoramento da qualidade e da agilidade do controle externo no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a decisão aprovada em reunião conjunta da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Atricon, realizada em 27 de julho de 2018, 

em São Paulo-SP, que determinou a elaboração e as respectivas temáticas das 

novas resoluções orientativas aos Tribunais de Contas sobre temas relevantes, 

dentre eles a Gestão de pessoas nos Tribunais de Contas; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da direção da Atricon durante o VI Encontro 

dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis-SC (de 28 a 30 de novembro 

de 2018), que aprovou as diretrizes de controle externo elaboradas pelas 

comissões temáticas designadas pela Portaria Atricon nº 17/2018, no âmbito do 

Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes de Controle Externo da Atricon 3304/2018 

relacionadas à temática “Gestão de pessoas nos Tribunais de Contas”, 
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integrantes do Apêndice Único desta Resolução, publicada no endereço eletrônico 

www.atricon.org.br. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente da Atricon 

  

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

Diretrizes de Controle Externo 3304/2018/Atricon 

GESTÃO DE PESSOAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1 A realização de trabalhos de fiscalização e auditoria de alta qualidade pelos 

Tribunais de Contas requer a adoção de políticas de gestão de pessoas que 

permitam a seleção, a alocação e a retenção de servidores, bem como o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional contínuos. 

 

Justificativa 

2 Os Tribunais de Contas brasileiros têm o poder-dever de desenvolver políticas de 

seleção, desenvolvimento e retenção de servidores que contribuam para o 

aprimoramento da gestão pública e o efetivo cumprimento de sua missão 

institucional. 

 

3 A relevância, a materialidade e a importância estratégica do corpo técnico dos 

Tribunais de Contas justificam a elaboração de diretrizes que orientem a formulação 

e a implantação de políticas de gestão de pessoas eficientes e alinhadas às boas 

práticas internacionais. 

 

Objetivo 

4 Disponibilizar referencial para o aprimoramento dos regulamentos, 

procedimentos, ferramentas e práticas relacionados à gestão de pessoas no âmbito 

dos Tribunais de Contas do Brasil, servindo de parâmetro para a seleção, alocação, 

desenvolvimento e retenção de pessoas, nos termos estabelecidos na legislação.  

 

Princípios e fundamentos legais 

5 Os princípios constitucionais e legais que embasaram a elaboração dessas 

diretrizes são os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, 

legitimidade, economicidade, eficácia, efetividade e qualificação adequada. 
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6 A legislação de referência para essas diretrizes é a seguinte: Constituição da 

República, Constituições estaduais, Leis orgânicas e regimentos internos dos 

Tribunais de Contas, regulamentos que disciplinam a área de gestão de pessoas 

nos Tribunais de Contas. 

 

Conceitos 

7 Os principais conceitos a serem adotados como referência para a aplicação 

dessas diretrizes são os seguintes: 

a) alocação: procedimento mediante o qual se define um posto de trabalho, 

posição ou responsabilidade na estrutura organizacional, conciliando-se as 

competências individuais e os requisitos e necessidades institucionais; 

b) área de gestão de pessoas: corpo especializado de servidores responsável 

pelo gerenciamento das funções atinentes à gestão de pessoas; 

c) avaliação de desempenho: técnica ou ferramenta cujo objetivo é conhecer 

e mensurar, de forma continuada e concomitante, o desempenho dos 

servidores da organização, comparando o desempenho esperado e o 

desempenho alcançado; 

d) capacitação: conjunto de programas de treinamento e desenvolvimento, de 

ações educacionais e de oportunidades internas e externas oferecidas pela 

instituição que visam ao aprimoramento de competências dos servidores; 

e) comitê de governança de pessoas: órgão colegiado de natureza consultiva 

e/ou deliberativa, integrante da estrutura de governança, incumbido de 

desenvolver estratégias de seleção, desenvolvimento e retenção de 

pessoal para atingir os objetivos estratégicos organizacionais, bem como 

de avaliação, monitoramento e direcionamento das políticas de gestão de 

pessoas de cada Tribunal de Contas; 

f) competência: conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

correlacionados, que devem ser mobilizados para o atingimento dos 

resultados organizacionais; 
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g) desenvolvimento profissional: capacidade de o servidor assumir, ao longo 

de sua vida laboral, atividades e responsabilidades de nível crescente de 

complexidade; 

h) gestão de competências: modelo de gestão estratégica de pessoas que 

tem como finalidade mapear competências, detectar lacunas e indicar as 

ações de capacitação aptas a supri-las, de modo a alavancar o 

desempenho organizacional; 

i) gestão de pessoas: conjunto de práticas gerenciais e institucionais que 

visam estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do 

desempenho, a motivação e o comprometimento dos servidores com a 

instituição, bem como favorecer o alcance dos resultados institucionais; 

j) gestão do desempenho: processo de planejamento, direcionamento e 

acompanhamento contínuo e sistemático da atuação laboral do servidor, 

abrangendo a avaliação, o registro e a promoção da melhoria do 

desempenho ocupacional competente, que produza resultados e assegure 

o cumprimento da missão e a sustentabilidade da instituição; 

k) governança de pessoas: conjunto de mecanismos de avaliação, 

direcionamento e monitoramento da gestão de pessoas para garantir a 

realização da missão institucional com qualidade, ética, eficiência, 

efetividade e sustentabilidade, com redução de riscos e promoção da 

saúde; 

l) liderança: capacidade de conduzir, motivar e influenciar, de forma ética e 

positiva, um grupo de indivíduos, transformando-os em uma equipe que 

gere resultados; 

m) plano de cargos, carreiras e remuneração: conjunto de regras que visa 

estabelecer um sistema permanente de desenvolvimento funcional dos 

servidores, vinculado aos objetivos institucionais, obedecidos os critérios 

de igualdade de oportunidades, de atribuições legais dos cargos, de 

competência, de mérito e de qualificação profissional, bem como garantir a 

eficiência dos serviços prestados pelo controle externo; 



 

 

121  

n) plano estratégico de gestão de pessoas: conjunto de diretrizes, decisões e 

orientações que direcionam a atuação da gestão de pessoas na sua missão 

de selecionar, alocar, desenvolver, reter e retribuir pessoas qualificadas, 

com o propósito de atender os objetivos e necessidades críticas da 

instituição; 

o) política de bem-estar: conjunto de práticas, benefícios e serviços 

complementares reunidos em composições convergentes com as 

expectativas individuais e situacionais, relacionados com a saúde e bem-

estar biopsicossocial, que contribuam para a tranquilidade e maior 

qualidade de vida dos servidores no que se refere aos aspectos 

relacionados com a satisfação no trabalho, o comprometimento com as 

atividades que desempenham, a redução do estresse desnecessário e a 

manutenção de agradável ambiente de trabalho; 

p) programa de preparação para a aposentadoria: conjunto de práticas 

gerenciais que objetivam oportunizar aos servidores uma transição 

tranquila e bem planejada para a aposentadoria, abordando temáticas 

relacionadas às dimensões biológica, psicológica, social e organizacional 

do ser humano; 

q) remuneração: conjunto de retribuições pecuniárias a que o servidor público 

faz jus em decorrência de sua situação funcional; 

r) retenção: conjunto de políticas, estratégias e práticas integradas de gestão 

de pessoas que favorece a conservação de talentos, constituindo uma 

relação de benefícios mútuos que integra os anseios pessoais dos 

profissionais com os da instituição e promove o desenvolvimento recíproco; 

s) seleção: processo pelo qual, observado o estabelecido na Constituição da 

República, são escolhidas as pessoas que melhor alcançam padrões e 

critérios previamente definidos, à luz da missão e dos objetivos 

organizacionais, cujos perfis pessoais e profissionais atendam às 

exigências dos cargos e às necessidades da instituição. 
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DIRETRIZES 

 

8 Os Tribunais de Contas do Brasil se comprometem a aprimorar seus 

regulamentos, procedimentos, ferramentas e práticas relacionadas à gestão de 

pessoas, observando, no que couber, as diretrizes descritas nos itens seguintes. 

 

9 Instituir comitê de governança incumbido de: 

a) estabelecer políticas, diretrizes e plano estratégico de gestão de pessoas, 

direcionados ao atendimento de objetivos estratégicos e de necessidades 

críticas da instituição;  

b) acompanhar e avaliar a contribuição efetiva das práticas de gestão de 

pessoas para os resultados planejados pela instituição. 

 

10 Alinhar o plano estratégico de gestão de pessoas – que abrangerá seleção, 

alocação, retenção e desenvolvimento profissional – ao planejamento estratégico 

do Tribunal de Contas. 

 

11 Elaborar plano estratégico de gestão de pessoas que considere: 

a) prover a instituição com pessoal suficiente e alocado de forma eficiente no 

curto, médio e longo prazo; 

b) o desenvolvimento de competências relevantes para a realização dos 

trabalhos previstos no planejamento estratégico; 

c) a previsão de um sistema de gestão do desempenho que oriente a 

identificação e o reconhecimento de servidores com alto desempenho; 

d) a previsão de um sistema de desenvolvimento de competências que 

assegure alto nível de profissionalismo aos servidores, por meio de 

programas de treinamento alinhados com os objetivos estratégicos e os 

desafios presentes e futuros da instituição; 
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e) o estabelecimento de plano de cargos, carreiras e remuneração que atraia 

e retenha pessoas qualificadas e comprometidas com a missão 

institucional; 

f) a construção de uma força de trabalho comprometida com os objetivos, 

valores e metas da instituição, com observância dos valores e metas 

individuais; 

g) a formação de lideranças capazes de melhorar a governança interna da 

instituição; 

h) a criação de um ambiente de trabalho participativo, onde as pessoas 

tenham oportunidades e condições apropriadas de contribuir para o 

aprimoramento da instituição; 

i) o monitoramento das causas das exonerações voluntárias e a adoção de 

medidas que mitiguem a sua ocorrência, por meio de melhorias 

institucionais; 

j) o cumprimento da Política Nacional de Inclusão das Pessoas com 

Deficiência e dos normativos e recomendações de acessibilidade; 

k) o estabelecimento de indicadores de avaliação das políticas de bem-estar, 

de capacitação e de desenvolvimento profissional; 

l) a instituição de regras de conduta ética e a realização de ações de 

prevenção e combate a mecanismos e atitudes que favoreçam a corrupção, 

o assédio ou o desrespeito aos valores profissionais do serviço público; 

m) a implementação de estudos que visem à ampliação dos métodos de 

trabalho, como o teletrabalho, o semipresencial e o trabalho por metas, 

dentre outros, objetivando o aumento da produtividade e qualidade de 

trabalho dos servidores;  

n) o planejamento e distribuição da força de trabalho entre as áreas meio e 

finalística de forma coerente com as demandas da instituição e com os 

parâmetros nacionais e internacionais. 
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12 Organizar a área de gestão de pessoas, conferindo-lhe as atribuições de gerir: 

a) a seleção e alocação de pessoal; 

b) a aprendizagem e do desenvolvimento profissional; 

c) a política de bem-estar; 

d) a gestão do desempenho;  

e) os dados cadastrais e funcionais dos servidores; 

f) a folha de pagamentos. 

 

13 Dispor de corpo técnico suficiente e qualificado para exercer com eficiência 

cada um dos aspectos relacionados à área de gestão de pessoas, contemplando-

o no plano de capacitação. 

 

14 Promover o intercâmbio de informações com outras instituições de fiscalização, 

órgãos e entidades públicas e consultorias externas, de modo a compartilhar e 

ampliar o conhecimento das boas práticas de gestão de pessoas. 

 

15 Desenvolver e se orientar por indicadores alinhados ao planejamento 

estratégico da instituição, que contemplem os principais aspectos da gestão de 

pessoas e que permitam avaliar adequadamente a evolução do desempenho em 

um período pré-determinado. 

 

16 Estabelecer sistema de avaliação de desempenho individual e em equipe, que 

estabeleça critérios claros, padrões de desempenho mensuráveis e aplicação no 

mínimo anualmente. 

 

17 Promover, por intermédio do sistema de avaliação de desempenho de pessoal, 

uma cultura de responsabilização, na qual as tarefas sejam claramente atribuídas 

e os servidores estejam comprometidos com os resultados institucionais. 

 

18 Comunicar com clareza e antecedência aos servidores os padrões esperados 

na avaliação de desempenho, bem como os critérios avaliativos. 
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19 Utilizar a avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção 

funcional, para homologação do estágio probatório e para aquisição da 

estabilidade, quando  

for o caso. 

 

20 Constituir banco de dados que identifique os perfis profissionais das equipes e 

seus respectivos desempenhos, de modo a permitir a extração de informações 

gerenciais que subsidiem o acompanhamento da execução das políticas de gestão 

de pessoas e a alocação eficiente de pessoas. 

 

21 Dimensionar a força de trabalho considerando as necessidades presentes e 

futuras de pessoal. 

 

22 Assegurar que as atividades de auditoria sejam exercidas exclusivamente por 

auditores de controle externos (ou denominação equivalente), integrantes de seu 

quadro próprio de pessoal. 

 

23 Assegurar que as atividades de direção, coordenação, chefia e 

assessoramento das áreas de fiscalização, auditoria e instrução processual sejam 

desempenhadas exclusivamente por ocupantes de funções de confiança, cujas 

designações sejam atribuídas aos servidores públicos concursados das carreiras 

finalísticas de controle externo integrantes de seu quadro próprio de pessoal.  

 

24 Priorizar a alocação de pessoas nas atividades de natureza finalística, nelas 

entendidas as ações de fiscalização, auditoria, instrução processual e julgamento. 

 

25 Elaborar um plano de seleção de pessoal que assegure a recomposição 

periódica e adequada da força de trabalho perdida a médio e longo prazo. 

 

26 Alocar internamente os servidores por meio de procedimento transparente e 

considerando a demanda, o plano estratégico de gestão de pessoas e o perfil de 
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competências necessárias à função na unidade de destino, além do impacto dessa 

movimentação para o funcionamento das unidades de origem e de destino. 

 

27 Desenvolver um sistema de gestão de competências capaz de conduzir as 

pessoas à implementação dos objetivos organizacionais e que permita: 

a) determinar a qualificação necessária para os processos de seleção e 

promoção; 

b) subsidiar a evolução do servidor por meio de plano de desenvolvimento 

individual que favoreça sua evolução na carreira; 

c) subsidiar as discussões sobre desempenho e sua evolução em uma linha 

histórica; 

d) identificar atividades de desenvolvimento das competências compatíveis 

com as necessidades do corpo funcional e que agreguem valor profissional 

e pessoal; 

e) promover o alinhamento das competências individuais dos servidores às 

respectivas alocações e tarefas, ao método de trabalho implementado e às 

estratégias institucionais; 

f) promover o aproveitamento das competências dos servidores, 

compatibilizando a disponibilidade de perfis profissionais existentes em 

cada equipe com a necessidade de alcance das metas estipuladas para 

cada unidade; 

g) favorecer a atuação dos servidores vinculada à visão de futuro da 

instituição;  

h) aferir o desempenho dos servidores e gestores, identificando 

potencialidades ou lacunas de competências. 

 

28 Definir as competências de liderança e gestão que pretendem desenvolver e, 

ainda: 
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a) assegurar que os sistemas de treinamento e avaliação sejam direcionados 

para identificar, desenvolver e retribuir aqueles que detenham as 

competências apropriadas para liderar;  

b) estabelecer estratégias que garantam o desenvolvimento de potenciais 

sucessores dos ocupantes de cargos e funções gerenciais. 

 

29 Possuir plano de cargos, carreiras e remuneração ou legislação equivalente que 

preveja: 

a) a denominação de Auditor de Controle Externo para os cargos providos por 

concurso público de nível superior que tenham atribuições de auditoria; 

b) os critérios de evolução na carreira baseados em indicadores de 

desempenho e de mérito; 

c) a existência de uma parcela remuneratória vinculada ao cumprimento de 

metas individuais e coletivas de desempenho; 

d) a previsão de remuneração compatível com carreiras de Estado similares; 

e) a previsão de data-base anual ou de reposição inflacionária da 

remuneração existente; 

f) a racionalização e a flexibilização da estrutura de cargos para aproveitar a 

diversidade do capital humano retido nos diferentes espaços ocupacionais, 

de acordo com as necessidades organizacionais; 

g) a manutenção dos cargos de direção, chefia e assessoramento em 

quantitativo estritamente necessário ao atingimento eficaz dos objetivos 

estratégicos da instituição, estabelecendo-se um percentual mínimo a ser 

destinado a servidores efetivos integrantes de seu quadro próprio de 

pessoal. 

 

30 Desenvolver ações de reconhecimento individuais e de equipes que valorizem 

a inovação, a criatividade e a excelência técnica nas suas atividades. 
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31 Considerar as ações de aprendizado contínuo como um dos fatores 

determinantes do sucesso das estratégias de controle a longo prazo. 

 

32 Elaborar projeto pedagógico a partir do diagnóstico das lacunas de competência 

individuais e coletivas que dificultam o atingimento dos objetivos estratégicos do 

Tribunal, contemplando: 

a) a existência de um plano de capacitação que defina: 

I. as necessidades de capacitação; 

II. a identificação do público-alvo das ações;  

III. o calendário de atividades de desenvolvimento; 

IV. as competências a serem desenvolvidas; 

V. o desempenho esperado pela capacitação; 

VI. as metodologias de ensino a serem utilizadas para atingir os fins 

pretendidos. 

b) ações de capacitação contínua em auditoria, alinhadas às Normas 

Brasileiras de Auditoria do Setor Público, e ações de desenvolvimento de 

competências especializadas, necessárias para a melhor compreensão do 

objeto das ações de controle externo definidas nos planos de fiscalização; 

c) o aprimoramento das ferramentas de avaliação, de modo a mensurar a 

reação, o aprendizado e o impacto das ações de capacitação e 

desenvolvimento; 

d) a adoção de metodologias ativas e inovadoras de ensino-aprendizagem; 

e) ações de fomento à formação acadêmica suplementar (especialização, 

mestrado e doutorado) dos servidores, especialmente do corpo técnico em 

áreas de interesse estratégico para o controle externo; 

f) ações para garantir que todo servidor recém-ingresso participe de 

programa de ambientação composto, dentre outras, por atividades 

relacionadas à estrutura orgânica, ao planejamento estratégico, aos 

processos de trabalho, à integração, à saúde no trabalho, aos benefícios, 

à segurança da informação e à gestão de pessoas;  
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g) ações de promoção e divulgação dos padrões éticos e de conduta da 

instituição, previstos em código ou regulamento específico. 

 

33 Adaptar os espaços físicos e os recursos tecnológicos, de modo a permitir o 

acesso e a utilização por pessoas com deficiência, em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas. 

 

34 Possuir política de bem-estar dos servidores que contemple, por exemplo: 

a) programas de melhoria da qualidade de vida, neles incluídas as ações de 

medicina preventiva e de fomento à prática de atividades físicas; 

b) programas de incentivo à utilização de modais de transporte sustentável; 

c) programas para melhoria da segurança do trabalho; 

d) programas para assegurar condições biopsicossociais adequadas de 

trabalho; 

e) serviço de saúde laboral, responsável pela assistência direta de caráter 

emergencial, composta por equipe multiprofissional de saúde para intervir 

sob diferentes ângulos da dimensão biopsicossocial; 

f) programa de apoio ao servidor com inaptidão funcional para superar a 

dificuldade apresentada, com base em diagnóstico das causas da 

inaptidão; 

g) canais de participação que assegurem aos servidores oportunidades de 

expressar à direção seus pontos de vista sobre o ambiente de trabalho;  

h) programa de preparação para a aposentadoria, com o objetivo de fornecer 

aos servidores informações necessárias para o planejamento da 

aposentadoria; estabelecer um espaço de discussão sobre os aspectos 

positivos e negativos dessa transição; auxiliar os participantes no 

desenvolvimento de estratégias para a adaptação à aposentadoria; e 

trabalhar ferramentas que possibilitem aos futuros aposentados 

construírem um projeto de vida a curto, médio e longo prazo;  
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i) programas para reconhecer e valorizar a história institucional dos 

servidores ativos e aposentados, incentivando a sua participação em 

atividades da instituição, inclusive mediante voluntariado. 

 

35 Realizar periodicamente pesquisas de clima para identificar oportunidades de 

melhorias do ambiente de trabalho. 
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PORTARIA Nº 17/2018 

Institui Comissões Temáticas para a elaboração de minutas 

de Resoluções da Atricon contendo Diretrizes de Controle 

Externo para o Marco de Medição de Desempenho dos 

Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC e dá outras 

Providências. 

 

Institui Comissões Temáticas para a elaboração de minutas de Resoluções da 

Atricon, com o intuito de estabelecer Diretrizes de Controle Externo para o Marco 

de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC, e dá 

outras Providências. 

 

O Presidente da Atricon, no uso das atribuições previstas nos incisos II e XIII do 

art. 10 do Estatuto; 

 

CONSIDERANDO o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas 

do Brasil – MMD-TC, aprovado pela Diretoria e Conselho Deliberativo da Atricon, 

em reunião no dia 15/12/2014, em Brasília-DF; 

 

CONSIDERANDO a Resolução Atricon Nº 01/2015, alterada pela Resolução 

Atricon Nº 01/2016, que regulamenta a aplicação do MMD-TC; 

 

CONSIDERANDO que o MMD-TC é parte do Planejamento Estratégico 2018-2023 

da Atricon, aprovado em Assembleia Geral no dia 23 de novembro de 2017, durante 

o XXIX Congresso dos TCs, em Goiânia-GO; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir as seguintes Comissões Temáticas para a elaboração de minutas 

de Resolução da ATRICON contendo Diretrizes de Controle Externo para o Marco 

de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC, 

integradas pelos seguintes Membros e Servidores: 

I-Gestão Fiscal dos Tribunais de Contas e dos Jurisdicionados 

Coordenação: Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo (TCE-ES) 
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Grupo de Trabalho: 

Conselheiro Substituto Igor dos Reis Fernandes (TCM-RJ) 

Yuri Moisés Martins Alves (TCE-BA) 

Luiz Genédio Mendes Jorge (TCDF) 

Rute Perassoli Cordeiro (TCE-PR) 

Chrystiane Mariz Maia Pessoa Vicente (TCE-PB) 

Alessandro Aurelio Caldeira (TCU) 

Luiz Mário Vieira (TCE-CE) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Márcio Batista Marinot (TCE-ES) 

 

II-Gestão de Pessoas nos Tribunais de Contas 

Coordenação: Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (TCE-PA) 

Grupo de Trabalho: 

Conselheira Maria Adélia Sales (TCE-RN) 

Fernando Luiz Souza da Eira (TCU) 

Ismar dos Santos Viana (TCE-SE) 

Ariel Dias Lima (TCDF) 

Paulo Ribeiro de Lacerda (TCE-RO) 

Adriana do Rocio Loro (TCE-PR) 

Joelma Conceição Zeferino de Oliveira (TCE-MG) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Rômulo Lins de Araújo Filho (TCE-PE) 

 

III- Controle Externo na Gestão da Saúde Pública 

Coordenação: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho (TCE-PB) 

Grupo de Trabalho: 

Conselheira Lilian Veloso de Almeida Nunes Martins (TCE-PI) 

Anne Emília Costa Carvalho (TCE-RN) 

Adrissa Maia Campelo (TCE-RO) 

Tiago Zambon Enes Ribeiro (TCE-PR) 

Luciana Carla Soriano de Souza (TCE-PB) 

Marcelo André Barbosa Chaves (TCU) 
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Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Rômulo Lins de Araújo Filho (TCE-PE) 

 

IV- Controle Externo na Gestão da Segurança Pública 

Coordenação: Conselheiro Antônio Renato Alves Rainha (TCDF) 

Grupo de Trabalho: 

Conselheiro Marcus Vinícius de Barros Presídio (TCE-BA) 

Conselheiro Thiers Viana Montebello (TCM-RJ) 

Conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier (TCE-RS) 

Carlos Werneck (TCM-RJ) 

João Felipe Quincozes do Amaral (TCE-PR) 

Egbert Nascimento Buarque (TCU) 

Ricardo Augusto Seróes Ravazzano (TCE-BA) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Luiz Genédio Mendes Jorge (TCDF) 

 

V- Controle Externo na Gestão dos Resíduos Sólidos 

Coordenação: Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales (TCE-RN) 

Grupo de Trabalho: 

Conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro (TCE-AM) 

Conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo (TCE-RS) 

Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima (TCE-MT) 

Felipe Vilson Vidi (TCE-PR) 

João César Bezerra de Menezes (TCE-PB) 

Narda Consuelo Neiva silva (TCE-MT) 

Alysson Mattje (TCE-SC) 

Valéria Cristina Gonzaga (TCE-MG) 

Mauro Azevedo de Siqueira Filho (TCE-PE) 

Bruno Camargo de Holanda Cavalcante (TCE-PI) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Risodalva Beata de Castro (TCE-MT) 

VI- Controle Externo na Gestão dos Recursos Hídricos 

Coordenação: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão (TCE-PB) 
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Grupo de Trabalho: 

Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales (TCE-RN) 

Conselheiro Benedito Antônio Alves (TCE-RO) 

Conselheiro Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo (TCE-PI) 

Junnius Marques Árifa (TCU) 

Maria José Herkenhoff Carvalho (TCE-PR) 

Anete Jeane Marques Ferreira (TCE-AM) 

Luiz Genédio Mendes Jorge (TCDF) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

José Luciano Sousa de Andrade (TCE-PB) 

 

VII- Controle Externo na Gestão da Mobilidade Urbana 

Coordenação: Conselheiro Arnóbio Alves Viana (TCE-PB) 

Grupo de Trabalho: 

Conselheiro Subst Alexandre Manir Figueiredo Sarquis (TCE-SP) 

Conselheira Marianna Montebello Willeman (TCE-RJ) 

Luiz Henrique de Barbosa Jorge (TCE-PR) 

Zilter Bonates da Cunha (TCE-SP) 

Bruno Martinelo Lima (TCU) 

Adriana Cuoco Portugal (TCDF) 

Pedro Jorge Rocha de Oliveira (TCE-SC) 

Emerson Augusto de Campos (TCE-MT) 

Alexandre Pedrosa Pinheiro (TCDF) 

Rafael D’angelo Visconti (TCM-RJ) 

Ari Soeiro Rocha (TCM-SP) 

Antônio Almeira de Sousa (TCM-SP) 

Ayrton Neiva Junior (TCM-SP) 

Ivan Juccioni de Arauz (TCM-SP) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

José Luciano Sousa de Andrade (TCE-PB) 

 

VIII- Transparência dos Tribunais de Contas e dos Jurisdicionados 

Coordenação: Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar (TCE-TO) 
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Grupo de Trabalho: 

Conselheiro Marcos Antônio da Costa (TCE-PB) 

Conselheiro Cláudio Couto Terrão (TCE-MG) 

Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren (TCE-RJ) 

Zilter Bonates da Cunha (TCE-SP) 

Márcio Batista Marinot (TCE-ES) 

Dêlza Maria Teixeira Matos (TCE-BA) 

Renata Maciel Queiroz (TCE-RO) 

André Antunes Fadel (TCE-PR) 

Luis Filipe Vellozo de Sá (TCE-ES) 

Francine Carniel Trevisan (TCE-RS) 

Izabel Cristina Nogueira Seabra (TCE-AM) 

Cláudia Gonçalves Macebo (TCU) 

Pedro Henrique Magalhães Azevedo (TCE-MG) 

Dagmar Gemelli (TCE-TO) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Paulo Eduardo Panassol (TCE-RS) 

 

IX- Acompanhamento das decisões dos Tribunais de Contas 

Coordenação: Conselheiro Sebastião Cezar Leão Colares(TCM-PA) 

Grupo de Trabalho: 

Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales (TCE-RN) 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha (TCE-PA) 

Conselheiro Substituto Rodrigo Mello do Nascimento (TCE-RJ) 

Marcelo Lopes (TCE-PR) 

Rômulo Lins de Araújo Filho (TCE-PE) 

Luciano Chaves de Farias (TCE-BA) 

Andrea da Silveira Lima Rodrigues (TCE-RN) 

Maria Valéria Santos Leal (TCE-PI) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Conselheiro Edilson de Sousa Silva (TCE-RO) 

X- Controle Externo na Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social 

Coordenação: Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro (TCE MT) 
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Grupo de Trabalho: 

Simone Reinholz Velten (TCE- ES) 

Marcos Ferreira da Silva (TCE-RJ) 

Gustavo Adolfo Carrozzino (TCE-RS) 

Luiz Augusto de Melo Teixeira (TCE-PR) 

José Iramar da Rocha (TCE-PE) 

Janaina Danielly Cavalcânti Silva Bulhões (TCE-RN) 

Maurício Souza Ferreira (TCE-BA) 

Eduardo Benjoino (TCE-MT) 

Eduardo Ferreira Albuquerque (TCE-PB) 

Fábio Henrique Granja e Barros (TCU) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Risodalva Beata de Castro (TCE-MT) 

 

XI- Governança nos Tribunais de Contas 

Coordenação: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamount (TCE-ES) 

Grupo de Trabalho: 

Conselheira Substituta Heloísa Helena Antonacio Monteiro Godinho (TCE-GO) 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha (TCE-PA) 

Karina Ramos Travaglia (TCE-ES) 

Igor Tadeu Ribeiro de Carvalho (TCE-RO) 

Alexandre Faila Coelho (TCE-PR) 

Glinton José Bezerra de Carvalho Ferreira (TCE-CE) 

Bruno Batista de Carvalho Luz (TCE-GO) 

Representante da Comissão Central do MMD.TC: 

Carlos Alberto Sampaio de Freitas (TCU) 

 

Parágrafo único. Caberá ao representante da Comissão Central do MMD.TC 

assegurar a padronização dos trabalhos, em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pela Atricon. 

Art. 2º. Os trabalhos de cada comissão temática obedecerão ao seguinte 

cronograma: 
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I. Até 10/08 – Compartilhamento, para debate e aprimoramento, das propostas 

relativas: 

 

a.  sistemática de trabalho (videoconferência, reuniões 

presenciais, e-mail, WhatsApp etc); 

b.  cronograma de trabalho, observadas datas definidas pela 

Atricon; 

c. escolha do secretário/redator; 

d. material preliminar sobre a temática; 

e. escopo e tópicos específicos das diretrizes sobre a 

temática; 

 

II. De 13 a 24/08 – Primeira reunião da comissão, virtual ou presencial, conforme 

sistemática e cronograma definidos por cada comissão. 

 

III. Até 01/10 – Elaboração da versão preliminar das diretrizes no âmbito de cada 

comissão. 

 

IV. Nos dias 02 e 03/10 – Reunião conjunta, no Instituto Serzedello Corrêa - ISC, 

em Brasília-DF, para validação, pela Comissão Central do MMD.TC, dos tópicos 

abordados e da metodologia empregada por cada comissão temática. 

 

V. Até 19/10 – Fechamento da minuta de diretrizes no âmbito de cada comissão a 

ser encaminhada para a Atricon, no e-mail planejamento@atricon.org.br; 

 

VI. Até 31/10 - Disponibilização das minutas no site da Atricon, para conhecimento 

e contribuições dos Tribunais de Contas do Brasil. 

 

VII. De 01 a 09/11 – Período de apreciação das minutas de diretrizes pelos TCs, e 

apresentação de propostas de emendas, que deverão ser encaminhadas para a 

Atricon,no e-mail planejamento@atricon.org.br; 
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VIII. De 12 a 16/11 - Avaliação das emendas propostas pelos TCs, no âmbito de 

cada comissão, e consolidação da versão final para encaminhamento para a 

Atricon, no email planejamento@atricon.org.br; 

 

IX. Nos dias 19 e 20/11 – Avaliação da versão final das resoluções diretrizes pela 

Comissão Central do MMD-TC 

 

X. De 21 a 28/11 - Período de conhecimento e apreciação das minutas das 

resoluções diretrizes pela Direção da Atricon e demais Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil. 

 

XI. Em 29/11 – Deliberação das diretrizes pela Direção e Assembleia Atricon 

 

Art. 3º. As propostas de emendas, a que se refere o inciso VIII do 2º, deverão conter 

a indicação do Membro proponente (nome, cargo, TC), a temática da diretriz objeto 

da proposta, tipo de emenda, justificativa e texto proposto. 

 

Parágrafo único. Para fins desta Portaria, consideram-se tipos de emendas 

 

a) Modificativas – acrescentam, suprimem ou modificam parte ou expressões 

nos itens das diretrizes 

b) Supressivas - quando suprimem itens de determinada diretriz 

c) Substitutivas - quando substituem uma parte significativa da diretriz ou a 

modifica por inteiro  

d) Aditivas - acrescentam novo item a determinada diretriz de controle Externo 

 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Brasília (DF), 02 de agosto de 2018. 

 

 

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente 
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