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Informe Conjunto CTE/TCU nº 001/2020          Porto Alegre, 20 de janeiro de 2020 

 
  
 Senhor Presidente, 

 

Em 2017, o Tribunal de Contas da União – TCU celebrou Acordo de 

Cooperação com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

– OCDE. Dado o histórico de contribuições e produtos de alto valor para as 

Entidades de Fiscalização que essa Organização promoveu, o TCU firmou nova 

parceria visando ao aprimoramento do controle externo de políticas e programas 

descentralizados. 

O objetivo do Projeto Integrar é desenvolver uma estratégia de controle 

sistematizada e coordenada para a seleção de auditorias com base em risco. Em 

seu escopo, prevê a construção de uma metodologia focada em políticas e 

programas públicos descentralizados, a priori, na área de Educação, que 

posteriormente será adaptada e replicada para outras áreas como Saúde e 

Segurança Pública. A metodologia auxiliará todos os Tribunais de Contas do país na 

etapa prévia de auditoria, ou seja, na seleção dos objetos a serem fiscalizados, com 

base nos riscos que essas políticas descentralizadas apresentam.  

O TCU formalizou parceria a partir das nossas entidades associativas 

nacionais, a Atricon e o IRB, com a adesão de nove Cortes: TCE-AC, TCE-BA,  

TCE-CE, TCE-MG, TCE-PB, TCE-PR, TCE-RO, TCE-RS e TCM-BA. Tal forma de 

encaminhamento se justificou pela celeridade e facilidade nos processos decisórios 

e teste dos produtos do elaborados. 

Alcançamos em 2019 a etapa de elaboração do esboço final do modelo de 

indicadores para auxiliar a seleção de auditorias no campo educacional no Brasil. 

Portanto, entende-se que agora surge o momento propício para que a metodologia 

seja testada e replicada com a participação de todas as Cortes de Contas do país. 

Nenhum ator, isoladamente, é capaz de fiscalizar o ciclo completo das 

políticas descentralizadas. Será necessário desenvolver mecanismos de 

cooperação entre os Tribunais de Contas brasileiros, respeitando a autonomia das 
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instituições, repartindo competências e, ainda, levar em conta as peculiaridades 

regionais. 

O resultado esperado é o fortalecimento da atuação coordenada do sistema 

de controle externo brasileiro, contribuindo para o aprimoramento dos serviços 

prestados ao cidadão. 

Sugerimos, portanto, que cada Tribunal de Contas ainda não participante do 

Projeto Integrar formalize a sua adesão ao mesmo. 

Tal adesão significará assumir os seguintes compromissos: 

- Em 2020:  
- Definir pontos focais - 1 Conselheiro – patrocinador na Casa e             

2 técnicos – articuladores para viabilizar a implementação; 

- Engajar stakeholders internos, realizando reuniões com setores 

impactados (planejamento, gestão de informações, fiscalização de 

políticas públicas) e discussões sobre a evolução dos produtos, e 

- Preparar a Casa para a mudança, participando de reuniões 

presenciais e a distância, capacitações – leituras, debates, cursos – e 

lançamento em dezembro de guia e relatório final do Projeto. 

       - Após 2020: 

- Implementar mecanismos de colaboração; 

- “Rodar” a ferramenta de seleção e planejar ações, e 

- Estender o uso da ferramenta para outras áreas de políticas 

descentralizadas. 

Dentre as ações de inserção dos novos Tribunais de Contas ao Projeto 

Integrar, já estão previstas capacitações em EAD para nivelamento de 

conhecimentos e encontro presencial, inclusive com a participação da missão 

OCDE, já no mês de abril próximo, em local e datas a serem definidas brevemente. 

Desse modo, planejamos para que as assinaturas das adesões ao Projeto 

ocorram no evento de posse das diretorias das nossas entidades associativas, a se 

realizar no próximo dia 6 de fevereiro.  
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Encaminho em anexo o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o 

TCU e nossas entidades, bem como a minuta do termo de adesão a ser assinado no 

referido evento.  

  Para quaisquer contatos, informações e confirmações indicamos a 

coordenação do projeto no TCU (projeto.integrar@tcu.gov.br; tel: (61) 3316-7352) 

e os assessores do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, Viviane 

Pereira Grosser (vgrosser@tce.rs.gov.br; tel: (51) 3214-9962) e Leo Arno Richter 

(richter@tce.rs.gov.br; tel: (51) 3214-9963). 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
Conselheiro Cezar Miola, 

Presidente do Comitê Técnico da 
Educação do IRB.                                 

  
Vanessa Lopes de Lima 

Secretária de Controle Externo da 
Educação/TCU. 
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