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Informe Conjunto CTE/TCU nº 006/2020             Porto Alegre, 03 de agosto de 2020 

 
Senhor Presidente, 
 

Fruto de um acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em parceria com a 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON) e o Instituto Rui Barbosa 

(IRB), com a articulação do Comitê Técnico da Educação do IRB, o Projeto Integrar visa ao 

aprimoramento do controle externo das políticas públicas descentralizadas, por meio da 

atuação coordenada dos Tribunais de Contas do Brasil. Desde sua concepção, em 2018, o 

Integrar evoluiu e já está gerando efeitos positivos no trabalho colaborativo do controle 

externo. 

O Integrar prevê o desenvolvimento de uma metodologia para que os Tribunais de 

Contas (TCs) ampliem sua atuação, inicialmente na área da educação, por meio da seleção 

de ações de controle de maior risco e com maior potencial de impacto. O Projeto pretende 

também melhorar o planejamento de fiscalizações em nível nacional, induzindo o 

aperfeiçoamento da gestão das políticas descentralizadas e o uso de indicadores aceitos 

internacionalmente, de modo a estreitar as relações entre os TCs, por meio do 

compartilhamento de boas práticas. 

Inicialmente organizado com a participação, além do TCU, de nove TCs nos Estados 

e Municípios, em 2020 o Integrar conta agora com a participação de todas as 33 Cortes de 

Contas brasileiras, como parte de um movimento para a participação ativa dos envolvidos 

no desenho e teste da metodologia.  

Como atividades iniciais, em 2018, a primeira fase do Integrar foi marcada pelo 

engajamento dos parceiros, com a assinatura de Acordo de Cooperação entre o TCU, o IRB 

e a Atricon, e pelo início das pesquisas e bases de desenvolvimento do referencial analítico 

do Projeto, documento que reúne os seus substratos teóricos e metodológicos. 

O ano de 2019 foi dedicado a desenvolvimento do modelo de indicadores para o 

setor educacional, que resultará em uma plataforma de análise dos principais elementos 

dessa política pública e tomada de decisões pautada em uma visão sistêmica dos 

problemas que exigem atuação mais urgente do controle externo. Nos encontros técnicos 
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promovidos ao longo do período, foram tomadas decisões importantes sobre: a) os 

indicadores e os níveis de análise que deveriam ser utilizados no modelo; b) a necessidade 

de construção do modelo de colaboração sustentável e de atuação em rede entre os 

Tribunais; c) a necessidade de referenciação das bases teórico-conceituais a serem 

adotadas no referencial de governança multinível; e d) o aprofundamento das discussões 

sobre o processo de seleção e de execução conjunta das fiscalizações. 

Para 2020, último ano de vigência do Projeto Integrar, está prevista a 

documentação de todo o arcabouço necessário para viabilizar seus objetivos. São cinco 

produtos previstos: 

- Rede de Colaboração: documento descritivo do modelo institucional que 

permitirá a seleção de ações de controle voltadas à fiscalização de políticas 

descentralizadas; 

- Painel de Indicadores: solução de tecnologia de informação que agregará os 

indicadores selecionados e permitirá análises sobre os resultados educacionais e fatores 

associados. O painel poderá ser usado tanto pela Rede Integrar quanto por cada Tribunal 

de Contas separadamente, permitindo visualizações nos planos federal, estadual e 

municipal.  

- Caderno de Orientações: manual de uso do painel de indicadores, que orientará a 

sua interpretação, a análise qualitativa dos fatores associados, bem como o processo para 

a seleção de fiscalizações. 

- Referencial para Avaliação da Governança Multinível: publicação conjunta TCU-

ATRICON-IRB, que orientará a fiscalização de políticas públicas descentralizadas.  

- Plano de Implementação para 2021: passo-a-passo com as principais ações que 

conduzirão ao processo integrado de seleção de auditorias e à realização de trabalho 

conjunto entre os Tribunais de Contas: instituição do Comitê Técnico; aplicação da 

metodologia de seleção integrada em educação; definição de temas/programas 

prioritários para serem auditados; realização de auditoria coordenada; capacitação e 

tutoria às equipes partícipes;  constituição de grupo de trabalho para expandir a 

metodologia de seleção integrada para outra área de política pública descentralizada (p.ex. 
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saúde). 

A coordenação do Projeto optou pela criação de subgrupos para o 

desenvolvimento de vários desses produtos. Com isso, Tribunais de Contas de todas as 

regiões do país têm tido a oportunidade de participar ativamente do desenvolvimento das 

soluções desenhadas. O engajamento dos técnicos designados como pontos focais em cada 

Corte vem fazendo a diferença na qualidade das discussões e na proposição de soluções 

viáveis e aderentes às realidades locais. 

Destacamos a relevância de o tema do projeto seguir como prioridade na pauta de 

atuação dos nosso Tribunais de Contas, haja vista o grande potencial de uma atuação 

coordenada no controle externo das políticas públicas descentralizadas, desde a definição 

do tema a ser fiscalizado até a realização do trabalho conjunto. 

Para quaisquer contatos e informações indicamos a coordenação do projeto no 

TCU (projeto.integrar@tcu.gov.br; tel: (61) 3527-5236) e o Assistente do Comitê Técnico 

da Educação do Instituto Rui Barbosa 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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