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ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

DECISÕES NORMATIVAS 

 

DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 159, DE 29 DE MARÇO DE 2017 

Aprova, para o exercício de 2018, os coeficientes 

individuais de participação dos estados e do Distrito 

Federal nos recursos previstos no art. 159, inciso I, 

alínea ‘a’, da Constituição Federal (FPE). 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 161, 

parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 1º, inciso VI, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União), e ainda o constante no art. 159, inciso I, alínea ‘a’, da 

Constituição Federal; no art. 92 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 

alterado pela Lei Complementar 143, de 17 de julho de 2013; e na Lei Complementar 62, de 28 de 

dezembro de 1989, alterada pela Lei Complementar 143, de 17 de julho de 2013, bem assim o que consta 

no processo TC 004.462/2017-3, resolve:  

Art. 1º Ficam aprovados, na forma do Anexo I desta Decisão Normativa, os coeficientes 

individuais de participação dos estados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal (FPE), previsto no art. 159, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição Federal, para aplicação no 

exercício de 2018.  

Art. 2º As unidades federadas disporão de trinta dias, a partir da publicação desta Decisão 

Normativa, para apresentar contestação, que poderá ser protocolada nas Secretarias de Controle Externo 

nos estados ou na Sede deste Tribunal, nos termos do art. 292 do Regimento Interno.  

Art. 3º Esta Decisão Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 

financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018.  

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em de março de 2017. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Presidente 

(Publicada no DOU de 31/03/2017, Seção 1, p. 120) 
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DECISÃO NORMATIVA -  TCU Nº 159  -  ANEXO I 
FPE - COEFICIENTES INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO 

EXERCÍCIO 2018 

 UF Unidade da Federação Participação 

AC Acre 3,957867% 

AL Alagoas 4,743864% 

AM Amazonas 4,622898% 

AP Amapá 3,545446% 

BA Bahia 8,405904% 

CE Ceará 6,439126% 

DF Distrito Federal 0,651588% 

ES Espírito Santo 2,402764% 

GO Goiás 3,216283% 

MA Maranhão 6,622498% 

MG Minas Gerais 5,006974% 

MS Mato Grosso do Sul 1,532879% 

MT Mato Grosso 2,317860% 

PA Pará 6,365630% 

PB Paraíba 4,420762% 

PE Pernambuco 6,181361% 

PI Piauí 4,292604% 

PR Paraná 2,446038% 

RJ Rio de Janeiro 2,682276% 

RN Rio Grande do Norte 3,657366% 

RO Rondônia 3,415170% 

RR Roraima 2,439443% 

RS Rio Grande do Sul 1,371862% 

SC Santa Catarina 1,455570% 

SE Sergipe 3,554382% 

SP São Paulo 0,651588% 

TO Tocantins 3,599997% 

T O T A L 100,000000% 
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DECISÃO NORMATIVA -  TCU Nº 159  -  ANEXO II 

FPE - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS COEFICIENTES EXERCÍCIO 2018 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) 

UF 

População 
(fonte: 

IBGE, ref. 
01/07/2016) 

Fator repr. 
pop. inicial 

Trava 
(lim.inf. 
0,012 e 
lim.sup. 

0,07) 

Fator repr. 
pop. final 

Renda 
domiciliar 
per capita 

(rdpc) 
(fonte: 

IBGE, ref. 
2016) 

Inverso da 
rdpc 

Fator repr. 
inverso 

rdpc inicial 

Fator repr. 
inverso 

rdpc final 

Coef. 
individual 

inicial 

Excesso 
positivo 

(rdpc 
menos 

valor ref.) 
(*) 

Redutor 
(Excesso / 
valor ref.) 

Coef. indiv. 
reduzido 

(para rdpc > 
valor ref.) 

Trava 
(lim.inf. 
0,005) 

Coef. 
individual 

final 

AC 816.687 0,00396293 0,01200000 0,00713648 761,00 0,00131406 0,04646892 0,02323446 0,03037094 0,00 0,00000000 0,03037094 0,03037094 0,03957867 

AL 3.358.963 0,01629920 0,01629920 0,00969324 662,00 0,00151057 0,05341820 0,02670910 0,03640234 0,00 0,00000000 0,03640234 0,03640234 0,04743864 

AM 4.001.667 0,01941789 0,01941789 0,01154795 739,00 0,00135318 0,04785230 0,02392615 0,03547410 0,00 0,00000000 0,03547410 0,03547410 0,04622898 

AP 782.295 0,00379605 0,01200000 0,00713648 881,00 0,00113507 0,04013944 0,02006972 0,02720620 0,00 0,00000000 0,02720620 0,02720620 0,03545446 

BA 15.276.566 0,07412878 0,07000000 0,04162946 773,00 0,00129366 0,04574754 0,02287377 0,06450323 0,00 0,00000000 0,06450323 0,06450323 0,08405904 

CE 8.963.663 0,04349573 0,04349573 0,02586720 751,00 0,00133156 0,04708768 0,02354384 0,04941104 0,00 0,00000000 0,04941104 0,04941104 0,06439126 

DF 2.977.216 0,01444679 0,01444679 0,00859160 2.351,00 0,00042535 0,01504162 0,00752081 0,01611241 1.468,28 1,66335871 -0,01068831 0,00500000 0,00651588 

ES 3.973.697 0,01928217 0,01928217 0,01146723 1.157,00 0,00086430 0,03056426 0,01528213 0,02674936 274,28 0,31072141 0,01843776 0,01843776 0,02402764 

GO 6.695.855 0,03249131 0,03249131 0,01932280 1.140,00 0,00087719 0,03102004 0,01551002 0,03483282 257,28 0,29146275 0,02468035 0,02468035 0,03216283 

MA 6.954.036 0,03374412 0,03374412 0,02006785 575,00 0,00173913 0,06150060 0,03075030 0,05081815 0,00 0,00000000 0,05081815 0,05081815 0,06622498 

MG 20.997.560 0,10188963 0,07000000 0,04162946 1.168,00 0,00085616 0,03027641 0,01513821 0,05676767 285,28 0,32318289 0,03842133 0,03842133 0,05006974 

MS 2.682.386 0,01301615 0,01301615 0,00774079 1.283,00 0,00077942 0,02756262 0,01378131 0,02152210 400,28 0,45346203 0,01176265 0,01176265 0,01532879 

MT 3.305.531 0,01603993 0,01603993 0,00953905 1.139,00 0,00087796 0,03104728 0,01552364 0,02506269 256,28 0,29032989 0,01778624 0,01778624 0,02317860 

PA 8.272.724 0,04014299 0,04014299 0,02387330 708,00 0,00141243 0,04994752 0,02497376 0,04884706 0,00 0,00000000 0,04884706 0,04884706 0,06365630 

PB 3.999.415 0,01940696 0,01940696 0,01154145 790,00 0,00126582 0,04476310 0,02238155 0,03392300 0,00 0,00000000 0,03392300 0,03392300 0,04420762 

PE 9.410.336 0,04566319 0,04566319 0,02715620 872,00 0,00114679 0,04055372 0,02027686 0,04743307 0,00 0,00000000 0,04743307 0,04743307 0,06181361 

PI 3.212.180 0,01558695 0,01558695 0,00926966 747,00 0,00133869 0,04733982 0,02366991 0,03293957 0,00 0,00000000 0,03293957 0,03293957 0,04292604 

PR 11.242.720 0,05455475 0,05455475 0,03244407 1.398,00 0,00071531 0,02529531 0,01264766 0,04509172 515,28 0,58374116 0,01876983 0,01876983 0,02446038 

RJ 16.635.996 0,08072535 0,07000000 0,04162946 1.429,00 0,00069979 0,02474657 0,01237328 0,05400275 546,28 0,61885989 0,02058261 0,02058261 0,02682276 

RN 3.474.998 0,01686226 0,01686226 0,01002810 919,00 0,00108814 0,03847970 0,01923985 0,02926795 36,28 0,04110024 0,02806503 0,02806503 0,03657366 

RO 1.787.279 0,00867268 0,01200000 0,00713648 901,00 0,00110988 0,03924844 0,01962422 0,02676070 18,28 0,02070872 0,02620652 0,02620652 0,03415170 

RR 514.229 0,00249527 0,01200000 0,00713648 1.068,00 0,00093633 0,03311128 0,01655564 0,02369212 185,28 0,20989668 0,01871922 0,01871922 0,02439443 

RS 11.286.500 0,05476719 0,05476719 0,03257041 1.554,00 0,00064350 0,02275602 0,01137801 0,04394842 671,28 0,76046765 0,01052707 0,01052707 0,01371862 

SC 6.910.553 0,03353312 0,03353312 0,01994237 1.458,00 0,00068587 0,02425435 0,01212718 0,03206954 575,28 0,65171289 0,01116941 0,01116941 0,01455570 

SE 2.265.779 0,01099458 0,01200000 0,00713648 878,00 0,00113895 0,04027659 0,02013830 0,02727478 0,00 0,00000000 0,02727478 0,02727478 0,03554382 

SP 44.749.699 0,21714571 0,07000000 0,04162946 1.723,00 0,00058038 0,02052400 0,01026200 0,05189146 840,28 0,95192133 0,00249487 0,00500000 0,00651588 

TO 1.532.902 0,00743833 0,01200000 0,00713648 863,00 0,00115875 0,04097665 0,02048832 0,02762480 0,00 0,00000000 0,02762480 0,02762480 0,03599997 

TOTAL 206.081.432 1,00000000 0,84075068 0,50000000   0,02827827 1,00000000 0,50000000 1,00000000      0,74916286 0,76735630 1,00000000 

(*) Renda domiciliar per capita nacional (rdpcn): R$ 1.226,00; Valor de referência (corresponde a 72% da rdpcn): R$ 882,72 
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DECISÃO NORMATIVA -  TCU Nº 159  -  ANEXO III 

FPE - NOTA EXPLICATIVA DA METODOLOGIA DE CÁLCULO 

EXERCÍCIO 2018 

 

Seguindo os princípios estabelecidos no item 9.2 do Acórdão 196/2003-TCU-Plenário, são publicadas 

informações adicionais relativas ao cálculo dos coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados 

e do Distrito Federal (FPE). Portanto, esta nota explicativa detalha a metodologia empregada para o cálculo dos coeficientes do 

FPE fixados pela presente Decisão Normativa, a vigorarem em 2018. 

O Anexo I da presente Decisão Normativa apresenta a tabela com os coeficientes de participação de cada 

estado e do DF e o Anexo II apresenta a memória de cálculo dos coeficientes. Os cálculos foram efetuados a partir dos 

preceitos legais e seguem a seguinte metodologia: 

FPE - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS COEFICIENTES (ANEXO II) 

Coluna A: sigla da UF; 

Coluna B: população da UF fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

com data de referência em 1°/7/2016 (art. 102, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992); 

Coluna C: fator representativo da população - inicial, calculado a partir da razão entre a população da UF 

(coluna B) e o somatório das populações das UFs (total da coluna B) (art. 2º, inciso III, alínea ‘a’, da LC 62, de 28/12/1989); 

Coluna D: fator representativo da população - após aplicação dos limites inferior de 0,012 e superior de 0,07 

nos valores da coluna C (art. 2º, inciso III, alínea ‘a’, da LC 62/1989); 

Coluna E: fator representativo da população - final, obtido pelo ajuste dos valores da coluna D para que sua 

soma seja 0,5 (art. 2º, § 1º, inciso I, da LC 62/1989); 

Coluna F: renda domiciliar per capita (rdpc) da UF fornecida pelo IBGE, relativa ao exercício de 2016; 

Coluna G: inverso da renda domiciliar per capita (rdpc) da UF, obtido pela razão entre 1,0 e os valores da 

coluna F; 

Coluna H: fator representativo do inverso da rdpc - inicial, calculado a partir da razão entre o inverso da 

rdpc da UF (coluna G) e o somatório dos inversos das rdpc das UFs (total da coluna G) (art. 2º, inciso III, alínea ‘b’, da LC 

62/1989); 

Coluna I: fator representativo do inverso da rdpc - final, obtido pelo ajuste dos valores da coluna H para que 

sua soma seja 0,5 (art. 2º, § 1º, inciso I, da LC 62/1989); 

Coluna J: coeficiente individual da UF - inicial, calculado a partir da soma dos valores das colunas E (fator 

representativo da população - final) e I (fator representativo do inverso da rdpc - final) (art. 2º, § 1º, inciso II, da LC 62/1989); 

Coluna K: excesso da rdpc, obtido pela diferença entre a rdpc da UF e o valor de referência – que 

corresponde a 72% da renda domiciliar per capita nacional (rdpcn) –, caso a rdpc da UF seja superior ao valor de referência 

(caso não seja, o valor da UF na coluna K fica zero). Na observação, apresenta-se o valor da rdpcn, também fornecido pelo 

IBGE (R$ 1.226,00), a partir do qual calcula-se o valor de referência (72% da rdpcn = R$ 882,72) (art. 2º, § 1º, inciso III, da 

LC 62/1989); 

Coluna L: redutor aplicado caso haja excesso da rdpc, ou seja, caso a rdpc da UF seja superior ao valor de 

referência; é calculado a partir da razão entre o excesso da rdpc (coluna K) e o valor de referência (art. 2º, § 1º, inciso III, da 

LC 62/1989); 

Coluna M: coeficiente individual da UF - reduzido proporcionalmente à razão entre o excesso da rdpc da UF 

e o valor de referência (caso haja excesso da rdpc); é calculado a partir da diferença entre o coeficiente individual - inicial 

(coluna J) e o produto do redutor (coluna L) pelo coeficiente individual - inicial (coluna J) (art. 2º, § 1º, inciso III, da LC 

62/1989); 

Coluna N: coeficiente individual da UF - após aplicação do limite inferior de 0,005 nos valores da coluna M 

(art. 2º, § 1º, inciso III, da LC 62/1989); 

Coluna O: coeficiente individual da UF - final, obtido pelo ajuste dos valores da coluna N para que sua soma 

seja 1,0 (art. 2º, § 1º, inciso IV, da LC 62/1989). 
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ATOS DO PRESIDENTE 

 

PORTARIAS 

 

PORTARIA-TCU Nº 187, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 

Aprova o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas da 

União para o período de abril de 2017 a março de 2019 e a 

distribuição, nos períodos avaliativos, dos valores das 

metas que compõem o resultado institucional. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, e tendo em vista a competência que lhe confere o art. 14, inciso III, da Resolução-

TCU nº 269, de 25 de março de 2015, 

considerando a necessidade de definir e implementar as linhas de ação necessárias ao 

cumprimento de objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico do Tribunal de Contas da 

União (PET-TCU) para o período 2015-2021, bem assim das diretrizes constantes do Plano de Controle 

Externo; e 

considerando a importância de garantir o alinhamento, a sinergia, a integração e a 

coordenação entre os planos para alcance das prioridades institucionais, resolve: 

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas da União para o período de 

abril de 2017 a março de 2019, na forma do Anexo Único desta Portaria. 

Art. 2º Para fins do disposto no art. 19 da Portaria-TCU nº 125, de 28 de maio de 2012, o 

conjunto de indicadores e respectivos pesos que compõem o resultado institucional para o período 2017-

2018 estão definidos na tabela 2 do Anexo Único desta Portaria. 

Art. 3º As linhas de ação constantes da tabela 1 do Anexo Único do Plano de Diretrizes 

devem ser desdobradas nos planos diretores das unidades básicas e das unidades diretamente vinculadas à 

Presidência do Tribunal, no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e no Plano Diretor de 

Desenvolvimento de Competências (PDDC), no que lhes couber, a serem aprovados pelas instâncias e 

nos prazos estabelecidos na Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015. 

§ 1º Os registros da implementação das ações dos planos diretores e de seus respectivos 

indicadores devem ser realizados, pelas unidades da Secretaria do Tribunal, no Sistema Planejar. 

§ 2º O planejamento operacional das ações que componham linha de ação que envolva mais 

de uma unidade deve ser realizada de forma coordenada. 

Art. 4º Compete à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan) o 

acompanhamento periódico do alcance das metas dos indicadores que compõem o resultado institucional. 

Parágrafo único. Os dados necessários ao cômputo dos indicadores do Plano de Diretrizes 

serão extraídos das bases das soluções de tecnologia da informação que suportam a gestão do 

planejamento institucional. 

Art. 5º O Plano de Diretrizes será revisto a qualquer tempo, caso haja superveniência de fato 

que justifique a necessidade de ajustes. 
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Parágrafo único. As eventuais revisões, bem como a definição dos indicadores para o período 

2018-2019, serão realizadas mediante portaria do Presidente. 

Art. 6º Para fins de acompanhamento do Plano de Diretrizes, adotam-se os conceitos de 

apreciação conclusiva constantes da tabela 3 do Anexo Único desta Portaria. 

Art. 7º Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Coordenação Geral. 

Art. 8º Ficam revogadas a Portaria-TCU nº 130, de 27 de março de 2015, a Portaria-TCU nº 

54, de 23 de fevereiro de 2016, a Portaria-TCU nº 111, de 26 de abril de 2016 e a Portaria-TCU nº 211, de 

22 de agosto de 2016. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor no dia 3 de abril de 2017. 

RAIMUNDO CARREIRO 

 

Marcelo Luiz Souza da Eira 

Secretário-Geral de Controle Externo 

Substituto Eventual 

 

Carlos Roberto Caixeta 

Secretário-Geral de Administração 

 

Rainério Rodrigues Leite 

Secretário-Geral da Presidência 

 

 

ANEXO ÚNICO  DA  PORTARIA-TCU Nº 187, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 

PLANO DE DIRETRIZES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

1. Contextualização 

O Sistema de Planejamento e Gestão do TCU consiste em um conjunto de práticas gerenciais, 

em especial planos institucionais, voltadas para a obtenção de resultados, com base no estabelecimento, 

na execução e no acompanhamento de metas e ações que impulsionem o cumprimento da missão 

institucional e o alcance da visão de futuro do TCU. Para isso, são estabelecidas diretrizes de curto, médio 

e longo prazos cujo sucesso de implementação depende do perfeito alinhamento entre os planos que as 

operacionalizam.  

A Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015, que dispõe sobre o Sistema de 

Planejamento e Gestão do Tribunal, estabelece o conjunto de planos institucionais responsáveis por 

operacionalizar as estratégias que permitem ao TCU cumprir com excelência sua missão de aprimorar a 

Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. Os planos traduzem os 

seguintes níveis do sistema: 

a) nível estratégico, representado pelo Plano Estratégico; 

b) nível tático, representado pelo Plano de Controle Externo e pelo Plano de Diretrizes; e 

c) nível operacional, representado pelos planos diretores das unidades básicas ou vinculadas 

diretamente à Presidência, Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e Plano 

Diretor de Desenvolvimento de Competências (PDDC). 
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Este Anexo Único trata do Plano de Diretrizes do Tribunal para o período de abril de 2017 a 

março de 2019, o qual traduz, junto com o Plano de Controle Externo, o nível tático do Sistema de 

Planejamento e Gestão do TCU. 

 

2. Plano de Diretrizes 

O Plano de Diretrizes, conforme art. 7º da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015, 

possui periodicidade bianual e estabelece, a partir dos Planos Estratégico e de Controle Externo, os 

objetivos, indicadores de desempenho, metas e iniciativas que nortearão as ações do Tribunal e de sua 

Secretaria no período ao qual se refere.  

O Plano de Diretrizes é, em conjunto com o Plano de Controle, o produto principal do 

planejamento tático institucional, e tem a função de orientar, dentro do processo de desdobramento da 

estratégia organizacional, a elaboração dos planos diretores. 

O Plano de Diretrizes contém os objetivos estratégicos e as linhas de ação de gestão 

necessárias à execução das diretrizes finalísticas presentes na Seção I, do Plano de Controle Externo, e os 

indicadores de desempenho e metas institucionais.  

 

2.1. Metodologia adotada para elaboração 

A elaboração do Plano de Diretrizes observou precipuamente a orientação estratégica 

aprovada pela Casa e materializada nos objetivos estratégicos presentes no planejamento de longo prazo 

do Tribunal.  

O mapa estratégico traduz a missão, a visão e a estratégia da organização em um conjunto 

abrangente de objetivos que direcionam o comportamento e o desempenho institucionais. Os propósitos 

do mapa são definir e comunicar, de modo claro e transparente a todos os níveis gerenciais e servidores, o 

foco e a estratégia de atuação escolhidos pelo Tribunal e a forma como suas ações impactam o alcance 

dos resultados desejados, assim como subsidiar a alocação de esforços e evitar a dispersão de ações e de 

recursos. 



BTCU Administrativo Especial |  Ano 36  |  nº 14  |  Segunda-feira, 3/4/2017 8 

 

 
Figura 1 - Mapa Estratégico do TCU 

O mapa estratégico do TCU, conforme disposto na figura 1, está estruturado em três 

perspectivas que representam o encadeamento lógico de sua estratégia de atuação. Cada perspectiva 

engloba um conjunto de objetivos estratégicos que retrata os principais desafios a serem enfrentados pelo 

Tribunal no alcance de sua visão de futuro e no cumprimento de sua missão institucional. 
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A perspectiva de resultados define os resultados que o Tribunal deve gerar para atender às 
expectativas das partes interessadas (Congresso Nacional, Sociedade e Jurisdicionados). A perspectiva de 
processos internos retrata os processos internos prioritários nos quais o TCU deverá buscar excelência e 
concentrar esforços a fim de maximizar seus resultados. Por fim, a perspectiva de gestão e inovação 
identifica ações e inovações nas áreas de gestão de pessoas, tecnologia da informação, comportamento 
organizacional e suporte logístico necessárias para assegurar o crescimento e o aprimoramento contínuo 
do TCU. 

Os resultados prioritários a serem alcançados pelo Tribunal, de acordo com seu Plano 
Estratégico, são: 

a) Aprimorar a governança e a gestão em organizações e políticas públicas; 

b) Coibir a má gestão dos recursos públicos; e 

c) Fomentar a Administração Pública transparente. 

Para alcançar os resultados definidos, foram traçadas estratégias de atuação, materializadas 
em linhas de ação de controle (finalísticas) e de gestão constantes do Plano de Controle Externo (PCE) e 
do Plano de Diretrizes, respectivamente.  

As linhas de ação do PCE têm por finalidade ampliar o conhecimento que o Tribunal possui 
acerca de seus objetos de controle, bem como permitir, a partir do tratamento de dados de bases 
informacionais da Administração Pública, a detecção e a correção tempestiva de desvios de recursos. 

Nesse mesmo sentido, o Plano de Diretrizes apresenta linhas de ação de gestão que têm por 
finalidade assegurar suporte às ações finalísticas seguindo encadeamento lógico, de modo a permitir que o 
Tribunal cumpra sua missão institucional e alcance sua visão de futuro. 

A figura 2 abaixo demonstra o inter-relacionamento entre os objetivos estratégicos de 
resultado, as diretrizes e as linhas de ação finalísticas e de gestão. 

Os objetivos estratégicos da perspectiva de resultados do mapa do TCU foram traduzidos em 
quatro diretrizes: combate a fraude e corrupção; avaliação da eficiência e da qualidade dos serviços 
públicos; avaliação de resultados de políticas e programa públicos; e promoção da transparência na 
administração pública. 

Para dar suporte a essas diretrizes e alavancar os resultados institucionais, foram definidas 
linhas de ação finalísticas e linhas de ação de gestão. As unidades coordenadoras de planejamento do 
Tribunal, a partir das diretrizes de controle e de gestão apresentadas, e considerando os desafios para a 
implementação da estratégia definida, apresentaram propostas de linhas de ação que direcionam a atuação 
das unidades ao longo da vigência do Plano de Diretrizes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Inter-relacionamento entre objetivos, diretrizes e linhas de ação 

Objetivos estratégicos de resultado 
1. Aprimorar a governança e a gestão em 

organizações e políticas públicas 

2. Coibir a má gestão dos recursos públicos 

3. Fomentar a Administração Pública 

transparente 

 
Diretrizes 

1. Combate a fraude e corrupção  
2. Avaliação da eficiência e da 

qualidade dos serviços públicos  
3. Avaliação de resultados de 

políticas e programas públicos  
4. Promoção da transparência na 

administração pública 

Linhas de ação 
finalísticas 

Linhas de ação 
de gestão 
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A última etapa da elaboração do Plano de Diretrizes consistiu na definição dos indicadores de 

desempenho diretamente vinculados aos resultados institucionais e das respectivas metas a serem 

alcançadas, conforme apresentado na tabela 2. 

O Plano de Diretrizes, em alinhamento com a estratégia organizacional e com a orientação 

apresentada pelo Plano de Controle, contém objetivos estratégicos e linhas de ação de gestão, conforme 

tabela 1 a seguir. 

 

Objetivos estratégicos:  

Intensificar o intercâmbio nacional e internacional para compartilhamento de melhores práticas para o 

controle; 

Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o reconhecimento e o desenvolvimento profissional; e 

Aprimorar a gestão do conhecimento. 

Linhas de ação 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 d

e 

co
m

p
et

ên
ci

a
s 

1. Internalizar capacidades profissionais e institucionais advindas de cooperações 

internacionais. 

2. Estabelecer parcerias para desenvolvimento de ações educacionais. 

3. Implementar o Centro de Altos Estudos em Controle e Administração Pública do TCU. 

4. Promover a oferta de pós-graduação no âmbito do TCU. 

5. Promover o desenvolvimento profissional do auditor do setor público. 

Objetivos estratégicos:  

Intensificar o intercâmbio nacional e internacional para compartilhamento de melhores práticas para o 

controle; 

Intensificar parcerias com outros órgãos de controle; e 

Estreitar o relacionamento com o Congresso Nacional. 

Linhas de ação 

P
a
rc

e
ri

a
s 

es
tr

a
té

g
ic

a
s 

6. Consolidar a legitimidade técnica e institucional do TCU em nível internacional. 

7. Atuar em parceria com órgãos públicos, por meio do compartilhamento de informações, 

experiências e boas práticas e a realização de ações conjuntas. 

8. Estreitar o relacionamento do TCU com as Consultorias Legislativas e de Orçamento. 

9. Aprimorar e expandir o relacionamento do TCU com o Congresso Nacional e suas 

comissões. 

10. Aprimorar o relacionamento do Tribunal com a sociedade para estimular o exercício do 

controle social. 
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Objetivo estratégico: 

Aperfeiçoar a comunicação do TCU com as partes interessadas. 

Linhas de ação 

C
o
m

u
n

ic
a
çã

o
 

11. Aprimorar e expandir o relacionamento com a imprensa regional e com a imprensa 

especializada em áreas de interesse do TCU. 

12. Aumentar alcance e impacto dos conteúdos dos canais próprios de comunicação. 

13. Implementar novos produtos de comunicação segmentados para diferentes públicos de 

relacionamento. 

Objetivos estratégicos:  

Desenvolver capacidade organizacional ampla para trabalhar com recursos tecnológicos;  

Aprimorar o uso da TI como instrumento de inovação para o controle; e 

Aprimorar a gestão do conhecimento. 

Linhas de ação 

T
ec

n
o
lo

g
ia

 d
a
 I

n
fo

rm
a
çã

o
 

 

14. Disponibilizar soluções de tecnologia da informação e de inteligência artificial como 

instrumentos de combate a fraude e corrupção e de promoção da eficiência do estado.  

15. Aprimorar a governança, a gestão e o uso de recursos e ativos de tecnologia, de 

informação e do conhecimento institucional. 

16. Intensificar o uso de tecnologia da informação como instrumento de incremento à 

eficiência institucional. 

17.  Promover a inovação no processo de gestão estratégica da informação para o controle 

externo. 

18.  Conceber e aperfeiçoar soluções de tecnologia da informação para suporte ao controle 

externo e ao funcionamento institucional. 

Objetivos estratégicos:  

Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o reconhecimento e o desenvolvimento profissional; 

Promover integração e sinergia no Tribunal; 

Promover a melhoria da governança e da gestão da estratégia no TCU; e 

Assegurar suporte de bens e serviços adequados às necessidades do TCU. 
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Linhas de ação 

E
x
ce

lê
n

ci
a
 a

d
m

in
is

tr
a
ti

v
a

 

19. Racionalizar processos de trabalho e serviços prioritários ou com maior ganho potencial 

de eficiência. 

20. Simplificar e integrar o processo de planejamento institucional. 

21. Implantar o Sistema de Gestão de Riscos do TCU. 

22. Aperfeiçoar políticas e práticas de gestão consideradas críticas ou de maior risco. 

23. Zelar pela aplicação dos requisitos de acessibilidade e sustentabilidade no âmbito do 

TCU. 

24. Aprimorar as condições laborais. 

25. Atuar em cooperação com a Administração Pública, por meio do estabelecimento de 

parcerias estratégicas para a melhoria da gestão administrativa. 

26. Promover ações de comunicação interna para compartilhamento de resultados de 

trabalhos e disseminação de informações entre as unidades.  

Objetivo estratégico:  

Intensificar a atuação com base em análise de risco. 

Linhas de ação 

C
o
n

tr
o
le

 E
x
te

rn
o

 

27. Prestar suporte técnico quanto ao emprego de métodos e técnicas de controle externo. 

28. Aperfeiçoar procedimentos e normas processuais e de fiscalização. 

29. Prover informações estratégicas para o controle externo. 

30. Aperfeiçoar o processo de planejamento de controle externo, com vistas a orientar a 

atuação do TCU para as ações de maior materialidade, risco e relevância. 

31. Prospectar, conceber, validar e utilizar técnicas de inteligência artificial como suporte às 

atividades de controle externo. 
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TABELA 2  DO  ANEXO ÚNICO DA PORTARIA-TCU Nº 187, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 

DISTRIBUIÇÃO DAS METAS INTEGRANTES DO RESULTADO INSTITUCIONAL  

 
1º período avaliativo 
(abr/2017 a set/2017) 

2º período avaliativo 
(out/2017 a mar/2018) 

Nome do Indicador 
Responsável 
pela medição 

Peso Meta Superável? Meta Superável? 

1. Índice de apreciação conclusiva de trabalhos relevantes instruídos Seplan 30% 80% Sim 60% Sim 

2. Índice de apreciação conclusiva de processos instruídos Seplan 20% 80% Sim 70% Sim 

3. Índice de apreciação conclusiva de processos autuados até 2014 instruídos Seplan 15% 55% Sim 50% Sim 

4. Índice de apreciação conclusiva de atos de pessoal instruídos Sefip 15% 90% Sim 90% Sim 

5. Índice de processos em grau de recurso com até 90 dias em gabinetes de ministro Seplan 10% 55% Sim 50% Sim 

6. Índice de apreciação conclusiva de processos de contas anuais autuados em 2016 instruídos Seplan 10% 80% Sim 80% Sim 

 100%     

 
Nome do Indicador Descrição Fórmula de cálculo 

1. Índice de apreciação 
conclusiva de trabalhos 
relevantes instruídos 

Percentual de apreciação conclusiva de processos relevantes 
instruídos no mérito até 90 dias do término do período 
avaliativo, conforme lista disponibilizada no Sistema Planejar. 

100 x (∑ processos relevantes apreciados conclusivamente ÷ ∑ processos relevantes 
instruídos no mérito até 90 dias do final do período avaliativo, conforme lista 
disponibilizada no Sistema Planejar). 

2. Índice de apreciação 
conclusiva de processos 
instruídos 

Percentual de apreciação conclusiva de processos instruídos 
no mérito até 90 dias do término do período avaliativo. 

100 x (∑ processos que tiveram primeira apreciação conclusiva, conforme tabela 3 desta 
portaria ÷ (∑ processos instruídos no mérito até 90 dias antes do término do período 
avaliativo pendentes de primeira apreciação conclusiva – ∑ processos sobrestados ou 
com recurso interposto)). 

3. Índice de apreciação 
conclusiva de processos 
autuados até 2014 instruídos 

Percentual de apreciação conclusiva de processos autuados até 
2014 instruídos no mérito até 90 dias do término do período 
avaliativo. 

100 x (∑ processos autuados até 2014 que tiveram primeira apreciação conclusiva, 
conforme tabela 3 desta portaria ÷ (∑ processos autuados até 2014 instruídos no mérito 
até 90 dias antes do término do período avaliativo pendentes de primeira apreciação 
conclusiva – ∑ processos sobrestados ou com recurso interposto)). 

4. Índice de apreciação 
conclusiva de atos de 
pessoal instruídos 

Percentual de apreciação conclusiva de atos de pessoal 
instruídos no mérito até 60 dias do término do período 
avaliativo. 

100 x (∑ atos de pessoal apreciados conclusivamente ÷ (∑ atos de pessoal instruídos no 
mérito até 60 dias antes do término do período avaliativo pendentes de apreciação 
conclusiva – ∑ atos de pessoal sobrestados ou com recurso interposto)). 

5. Índice de processos em 
grau de recurso com até 90 
dias em gabinetes de 
ministro 

Percentual de processos em grau de recurso cuja 
responsabilidade por agir, há 90 dias ou menos, seja dos 
gabinetes de ministro ao final do período avaliativo. 

100 x ∑ (processos em grau de recurso cuja responsabilidade por agir, há 90 dias ou 
menos, seja dos gabinetes de ministro ao final do período avaliativo) ÷ ∑ (processos em 
grau de recurso cuja responsabilidade por agir seja dos gabinetes de ministro ao final do 
período avaliativo). 

6. Índice de apreciação 
conclusiva de processos de 
contas anuais autuados em 
2016 instruídos 

Percentual de apreciação conclusiva de processos de contas 
anuais autuados em 2016 e instruídos no mérito até 90 dias do 
término do período avaliativo. 

100 x (∑ processos de contas anuais autuados em 2016, com primeira apreciação 
conclusiva ÷ ∑ processos de contas anuais autuados em 2016 instruídos no mérito até 90 
dias do término do período avaliativo, pendentes de primeira apreciação conclusiva). 
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TABELA 3  DO  ANEXO ÚNICO DA PORTARIA-TCU Nº 187, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 

APRECIAÇÃO CONCLUSIVA 

Para efeito de aferição do cumprimento da meta, devem ser considerados como processos julgados ou 

apreciados de forma conclusiva aqueles cuja decisão está indicada no quadro a seguir, conforme o tipo de 

processo. 

 

GRUPO SIGLAS DECISÃO 

1) Contas PC, PCEX, PCSP, TC, TCEX, TCSP 

▪ julgamento do mérito (regular, regular 

com ressalva e irregular); 

▪ trancamento (iliquidável); 

▪ encerramento/arquivamento. 

2) Fiscalização RA, RACOM, RI, RL, RMON 

▪ juntada/apensamento; 

▪ encerramento/arquivamento; 

▪ conversão em TCE. 

3) Tomada de Contas Especial TCE 

▪ julgamento do mérito (regular, regular 

com ressalva, ou irregular); 

▪ trancamento (iliquidável); 

▪ encerramento/arquivamento; 

▪ juntada/apensamento. 

4) Denúncia, Representação e 

Consulta  
DEN, REPR, CONS, CCTO 

▪ juntada/apensamento; 

▪ encerramento/arquivamento; 

▪ conversão em TCE. 

5) Acompanhamento de 

privatização 
DES 

▪ apreciação dos estágios da privatização; 

▪ encerramento/arquivamento; 

▪ juntada/apensamento. 

6) Solicitação do Congresso 

Nacional 
SCN ▪ encerramento/arquivamento. 

7) Contas de Governo CGOV ▪ aprovação do parecer prévio 

8) Contestação de coeficientes de 

transferência obrigatória 
CCTO 

▪ juntada/apensamento; 

▪ encerramento/arquivamento; 

9) Outros  ACOM, COM, MON 

▪ juntada/apensamento; 

▪ encerramento/arquivamento; 

▪ conversão em TCE. 

 

 


