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APRESENTAÇÃO
Cumpro com satisfação o dever de apresentar a este Plenário relatório de minha gestão referente ao biênio 2015 e 2016. O documento
evidencia as conquistas, as realizações e os avanços alcançados por
aqueles que aqui trabalharam nos últimos dois anos. A apresentação
deste relatório atende ao comando inserto no Inciso XLII do art. 28
do Regimento Interno desta Casa, segundo o qual o seu Presidente
deve apresentar ao Plenário, até 31 de março do ano subsequente, o
relatório de sua gestão.
O contexto de atuação vivenciado no período foi singular, em face da situação crítica do país e em razão da imposição de sérias restrições orçamentárias, que demandaram maior criatividade e precisão no uso dos
escassos recursos, para reduzir impactos negativos na qualidade e na
disponibilidade dos serviços prestados ao cidadão.
Em consonância com os objetivos constantes no Planejamento Estratégico do TCU e dispostos no Plano de Diretrizes do Tribunal para
os anos 2015 e 2016, estabeleci as diretrizes da minha gestão que
conduziram os esforços desta Casa nos últimos dois anos: controle
baseado em análise de dados, governo digital, eficiência do Estado,
parceria no controle, comunicação institucional, aprendizagem organizacional e inovação do controle.
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Para retratar um pouco do que pretendi e como
estímulo à criatividade de nossos servidores e
do público em geral, trouxe para nossas instalações, já em 2015, a mostra “Leonardo Da Vinci: a
natureza da invenção”. Esse grande nome transformou o mundo em que vivemos pela genialidade, inventividade e inovação.
Para aprimorar a capacidade de prevenção de
irregularidades e desvios de recursos públicos,
o Tribunal desenvolveu técnicas de análise de
dados e lançou mão da tecnologia da informação como instrumentos de inovação e transformação do controle. Em especial, destaco o
pioneirismo no desenvolvimento de algoritmos
cognitivos para a análise semântica de textos e
o emprego de métodos de auditoria contínua,
preditiva e prescritiva.

Em razão de sua relevância, o relacionamento
com o Congresso Nacional foi aprimorado. O
Tribunal durante esses dois anos participou de
forma intensiva de reuniões e audiências públicas que discutiram matérias de grande relevo
para a sociedade. Nestes fóruns, apresentou
trabalhos desenvolvidos e sugestões de aprimoramento de projetos de leis, além de contribuir por meio da cessão de servidores do TCU
para exercício nas Comissões Parlamentares de
Inquérito (CPIs). Uma significativa contribuição
foi a participação de representantes do Tribunal
na Comissão Especial do Impeachment (CEI) do
Senado Federal.

A conjugação da tecnologia da informação com
recursos de telecomunicação, georreferenciamento e técnicas estatísticas aplicáveis à análise de dados viabilizaram atuação ainda mais
eficaz do TCU.

No tocante às parcerias houve investimento em
duas dimensões. Em âmbito regional, foram realizadas auditorias coordenadas com os tribunais
de contas dos estados e munícipios, e também
com entidades fiscalizadoras superiores de países vizinhos. Os trabalhos conjuntos contribuíram para uma visão mais ampla do objeto fiscalizado, possibilitando a formulação de políticas
públicas mais eficazes.

Nestes dois anos, o TCU buscou promover transformações nos modelos operacionais do Estado,
incentivando o movimento de transição do governo analógico em direção ao governo digital
e estimulando o aumento da transparência por
meio da abertura e do maior compartilhamento
de dados da Administração Pública. O Tribunal
também marcou presença nas redes sociais e
avançou na interação com a sociedade por meio
de aplicativos cívicos.

No cenário internacional, evidencia-se o papel
protagonista do TCU na comunidade das entidades fiscalizadoras superiores. Nesse biênio o
Tribunal assumiu, desde o início de 2016, a presidência do Comitê de Criação de Capacidades
(CCC) da Olacefs e foi eleito para ocupar a Presidência do Comitê de Normas Profissionais (PSC)
da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) a partir de 2017. O
TCU encerrou, em 2015, seu mandato à frente da
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Olacefs, com resultados bastante positivos quanto à difusão das auditorias coordenadas, à implementação das normas internacionais de auditoria
e ao uso da ferramenta de avaliação de desempenho das entidades fiscalizadoras na região.
Em julho de 2016, foi assinado acordo de cooperação entre as EFS do Brasil, China, Rússia,
Índia e África do Sul, para troca de experiências
e realização de auditorias conjuntas. Nessa ocasião, participei de cerimônia na Universidade
de Auditoria de Nanjing, localizada na província
de Jiangsu, na China, quando tive a satisfação
de ser agraciado com o título de professor honorário. O biênio também foi marcado pela assinatura de acordo de cooperação com a Agência

de Cooperação Alemã (GIZ) para aplicação de
recursos em novos projetos de controle externo
e profissionalização do corpo técnico da Casa na
área ambiental, em sintonia com a Agenda 2030.
Vale mencionar as ações estruturantes relacionadas à aprendizagem organizacional, como a
transformação do Instituto Serzedello Corrêa
em Escola Superior de Controle, a construção
de campus próprio, a implantação de modelo
de educação em nível de pós-graduação homologado pelo Ministério da Educação e a adoção
de programa educacional para capacitação e
certificação de servidores da Casa e de outras
instituições parceiras no Brasil e no exterior.
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O complexo predial da Escola foi edificado a baixo custo por metro quadrado, procurando atender plenamente a requisitos de sustentabilidade e acessibilidade. A cerimônia de inauguração
da nova sede do ISC exaltou o caminho percorrido nas últimas décadas pelo Tribunal e contou
com aula magna ministrada pelo maestro João
Carlos Martins.

le, o desenvolvimento de aplicativos cívicos,
entre outros.

Um instrumento que abriu portas para a renovação do Tribunal foi a criação do Laboratório
de Inovação para o Controle (coLAB-i), o primeiro dessa natureza em um órgão de controle
externo. Desde sua criação, o coLAB-i apoia as
unidades do Tribunal no desenvolvimento de
projetos inovadores, como o projeto GeoControle, o modelo de seleção de ações de contro-

O Tribunal produziu ainda o livro “O Controle da
Administração na Era Digital”. Essa publicação
abordou estratégias inovadoras de auditorias baseadas em análise de risco, preditivas e contínuas, mineração de dados, big data, entre outras.

Em 2016 foi elaborado o Referencial Básico do
Programa de Inovação do Tribunal de Contas da
União – InovaTCU. O documento tem o propósito de oferecer fundamentos e diretrizes práticas
para as ações do referido programa.

Para atender ao objetivo de proporcionar maior
integração e sinergia no TCU, concentraram-se
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esforços em implantar o “Tribunal Uno”, visando promover a igualdade entre as diversas unidades da Casa. Entre as iniciativas realizadas,
apontam-se melhorias estruturais de secretarias
nos estados a fim de dotá-las de um ambiente
corporativo adequado ao desempenho laboral,
promoveu-se a capacitação de servidores como
forma de uniformizar a qualificação do corpo
técnico, estruturou-se o conceito de “Secex Referência” com vistas a preparar as unidades técnicas dos estados para serem modelo em determinado tema ou função de governo e criaram-se
comunidades virtuais para o compartilhamento
de conhecimento e experiências.
Ao final de minha gestão, deixo como inspiração
para a sociedade e todos que integram este Tribunal a exposição “Auguste Rodin: O Despertar
Modernista”. O caráter inovador de Rodin, sem
deixar de lado o que aprendeu com as tradições
barrocas, mudou uma época e é um símbolo do
que esta Casa pretende: plantar as sementes
para uma nova Administração Pública que utilize a tecnologia e a inovação para ampliar e melhorar os serviços que presta ao cidadão.
AROLDO CEDRAZ
Presidente
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NÚMEROS DO TCU
O biênio 2015-2016 se apresentou bastante desafiador para o Tribunal
de Contas da União. O cenário brasileiro de crise e incertezas levou a
instituição a despender esforços para desenvolver um maior controle
dos recursos públicos, sem deixar de lado, no entanto, a qualidade e
a eficiência de sua atuação.
Desse modo, não obstante a restrição orçamentária, o Tribunal deu
cumprimento à sua missão institucional, com vista a contribuir para
o aprimoramento da “Administração Pública, em benefício da sociedade por meio do controle externo”. Para tanto, o TCU verifica a
efetividade dos serviços prestados pela administração pública à sociedade, quanto à melhoria de gestão, desempenho e transparência
dos resultados dos programas de governo. Assim, além do julgamento
das contas, a Corte atua no sentido de coibir desperdícios, fraudes
e desvios de recursos públicos, bem como contribuir para a melhoria das atividades governamentais, valendo-se das mais avançadas
metodologias e técnicas de auditoria reconhecidas e aprovadas pela
comunidade internacional.
Nesse biênio mais de 10.000 processos foram julgados conclusivamente e um número superior a 1.000 fiscalizações concluídas. Merece relevo, ainda, a atuação prévia mediante a adoção de mais de
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130 medidas cautelares, referentes a aplicação
de recursos que ultrapassaram R$ 17 bilhões de
reais. Tais resultados evidenciam a atuação proativa do Tribunal em relação à despesa pública,
com vistas a evitar a concretização de atos danosos ao erário.
O TCU também aprecia, para fins de registro,
a legalidade dos atos de admissão de pessoal
e de concessão de aposentadoria, reforma e
pensão. Também fiscaliza a legalidade das des-

pesas com o pagamento de pessoal, inclusive
quanto à adequação às exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Nos exercícios de 2015
e 2016 foram apreciados conclusivamente mais
de 150 mil atos de pessoal.
Esses números traduzem o compromisso do Tribunal em zelar pela correta aplicação dos recursos e pela melhoria contínua do desempenho
da Administração Pública em prol da oferta de
serviços públicos de qualidade para o cidadão.

Inovação a serviço do controle - Relatório de Gestão 2015 e 2016
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PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL E
PRIORIDADES DA
GESTÃO
O planejamento estratégico é ferramenta essencial para construir e
implementar o futuro da organização. Em 2015, o Tribunal de Contas
da União reviu e atualizou seu Plano Estratégico (PET-TCU) e estabeleceu a estratégia da instituição para o período de 2015 a 2021. Sua
formulação ensejou ampla participação do corpo técnico e gerencial e
definiu o conjunto de objetivos, indicadores e iniciativas necessários
ao cumprimento da missão e ao alcance da visão de futuro do TCU
para os próximos seis anos.
O PET-TCU é o principal produto do processo de planejamento e fornece o direcionamento comum a ser seguido por toda a organização,
identificando responsabilidades e meios para o alcance dos objetivos
institucionais.
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Outro produto desse processo de planejamento
é o Mapa Estratégico 2015-2021, que apresenta graficamente a estratégia da organização.
No atual mapa, as declarações de missão e de
visão foram revistas e passaram a incorporar
questões mais desafiadoras para o Tribunal,
incluindo conceitos associados à efetividade,
ética, agilidade e responsabilidade.
Dentre os objetivos estratégicos, o uso da tecnologia da informação (TI) como instrumento de
inovação para o controle foi eleito pela gestão
como base inspiradora para os demais objetivos
do Tribunal. A escolha derivou da constatação
da existência de um ambiente tecnológico propício à evolução dos negócios, em que a fronteira entre o mundo físico e o digital é quase

Plano
Estratégico

ACESSE ESTA
PUBLICAÇÃO:

imperceptível, dada a convergência sem precedentes entre pessoas, coisas e empreendimentos. O Estado passa a ser um sistema completo
de prestação de serviços digitais ao cidadão,
transformando-se em Governo Digital.
Assim, a gestão 2015-2016 priorizou iniciativas
com foco em inovação, aprendizagem organizacional e uso intensivo da TI no aperfeiçoamento
dos processos internos e na interação com órgãos externos e com a sociedade brasileira. Estas estão alicerçadas na valorização da cooperação e da sincronia de esforços, além da adoção
de medidas tempestivas e preventivas.
Para viabilizar a estratégia no nível tático, a cada
dois anos é concebido o Plano de Diretrizes, um
instrumento de alinhamento institucional que
tem a função de orientar os desdobramentos
dos objetivos estratégicos priorizados no biênio,
por meio das iniciativas que buscarão concretizá-los. O Plano de Diretrizes contém também
o conjunto de prioridades e o direcionamento
tático pretendido por determinada gestão do
Tribunal, em conjunto com os indicadores de
desempenho e as metas.
Esse instrumento tático de planejamento é peça
essencial para o sucesso da estratégia organizacional, por estabelecer ações a serem desenvolvidas e promover a atuação coordenada e integrada das diversas áreas que compõem o Tribunal.
Uma vez posta em prática a estratégia, é imprescindível monitorá-la. A avaliação da execução
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objetiva mensurar o grau de alcance dos objetivos, a partir da análise da situação dos indicadores e iniciativas, com a finalidade de propor
correções de rumo a serem decididas pela alta
administração.
Alinhado às melhores práticas de gestão, o TCU
tem acompanhado e avaliado sua estratégia de
forma contínua, por meio da metodologia de
Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAEs), em
que se examinam indicadores e iniciativas definidos nos planos, para verificar o progresso e
os riscos à implementação. O processo permite avaliar se a estratégia está funcionando e se
suas premissas continuam válidas.
Em 2016, foram realizadas duas RAEs para avaliação da estratégia, visando acompanhar, periodicamente, o desempenho dos elementos
analíticos do PET-TCU 2015 a2021 (indicadores,
metas e iniciativas). Além da avaliação, o processo buscou também promover diálogo, aprendizado e alinhamento das ações, o que contribui para o estabelecimento de uma instituição
orientada à estratégia, condição essencial para
a sobrevivência e sucesso de qualquer organização moderna.
Portanto, avaliar a estratégia pressupõe ajustá-la e modificá-la conforme as necessidades.
Dessa maneira, o Plano Estratégico do TCU deixa de ser uma peça teórica para transmudar-se
em verdadeiro guia da atuação da organização,
constantemente avaliada e ajustada ao dinamismo dos acontecimentos.
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Plano de
Diretrizes

ACESSE ESTA
PUBLICAÇÃO:
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REALIZAÇÕES DO
BIÊNIO 2015-2016
O biênio 2015-2016 foi marcado por diversas iniciativas na área de
serviços digitais e pela ênfase no uso da Tecnologia da Informação
(TI). A Casa busca instrumentalizar-se para continuar o processo de
aprimoramento da administração pública, utilizando o que há de mais
moderno em termos de técnicas e métodos de auditorias e valendo-se
de tecnologias avançadas.
No tocante às ações de Controle Externo, as ferramentas de análise
hoje disponíveis permitem realizar auditorias continuadas e preditivas de forma mais focada, precisa e tempestiva, a exemplo da fiscalização contínua em benefícios previdenciários e de inferência de
renda, modelo desenvolvido na Casa e que se utiliza de técnicas de
cruzamentos e de mineração de dados (analytics). Na área ambiental
foram muitos os avanços, o cruzamento de dados permitiu identificar
irregularidades no programa de fortalecimento da agricultura familiar
e em ações voltadas à reforma agrária.
Vale ressaltar o projeto pioneiro visando a aplicação de técnicas de
Inteligência Artificial (IA), mais especificamente de aprendizado de
máquina (Machine Learning). Essa metodologia possibilitou a aplicação de algoritmos cognitivos, os quais permitirão a análise semântica
de textos e a execução de tarefas complexas, em benefício das ações
de fiscalização.
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Ainda como resultado do modelo de atuação proposto, o Tribunal disponibilizou informações em
nuvem pública, o que facilitará e estimulará a oferta de serviços públicos online e o aprimoramento
da ação conjunta entre os órgãos de controle.
Também desenvolveu e colocou aplicativos cívicos à disposição do cidadão para que ele tenha
maior acesso às informações e possa participar
de forma mais efetiva do trabalho de fiscalização.
As ações do TCU também têm procurado induzir
a administração pública rumo à digitalização e à
abertura de dados, por meio de estudos e novas
formas de cooperação para a construção de um
Brasil 100% digital. Atualmente, o Brasil está na
51ª posição no ranking de países mais digitais,
da Organização das Nações Unidas (ONU) e precisa cada vez mais trabalhar para melhorar seu
posicionamento no mundo. Ao longo deste biênio, o Tribunal atuou com o intuito de fortalecer a
transparência e a inovação, por meio do acesso
amplo aos dados e informações obtidos e gerenciados pelo setor público, conduzindo importantes discussões para difundir e trocar experiências
e conhecimentos em um governo inteligente.
No que diz respeito ao relacionamento com as
partes interessadas, esforçou-se para integrar
os órgãos de controle externo da União, dos estados e dos municípios no combate à corrupção
e aproximar o TCU do Congresso Nacional e da
sociedade.
Em âmbito regional, foram realizadas auditorias
coordenadas com o objetivo de fortalecer parcerias com os tribunais de contas dos estados

e munícipios, e também com entidades fiscalizadoras superiores de países vizinhos e, dessa
forma, promover uma visão mais ampla do objeto fiscalizado, possibilitando a formulação de
políticas públicas mais eficazes que otimizem o
uso dos recursos públicos.
No cenário internacional, evidencia-se a importância de o TCU ser cada vez mais protagonista
na comunidade das entidades fiscalizadoras superiores. Para ilustrar essa proeminência, cabe
mencionar a assunção da presidência do Comitê
de Criação de Capacidades (CCC) da Organização Latino-americana em 2016 e do Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) e
do Comitê de Normas Profissionais (PSC) da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) a partir de 2017. Essa
deferência é sinal de prestígio do Tribunal, que
passa a ser responsável pelo sistema de normas
internacionais de auditoria do setor público.
Além disso, o TCU encerrou, em 2015, seu
mandato à frente da Olacefs, com resultados
bastante positivos no que tange à difusão das
auditorias coordenadas, à implementação das
normas internacionais de auditoria e ao uso da
ferramenta de avaliação do desempenho das
EFS na região.
No exercício de 2016, foi assinado acordo de
cooperação entre as EFS do Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, no sentido de trocarem
experiências e realizarem trabalhos de auditoria
conjuntos. Os termos do acordo reforçam o papel das entidades fiscalizadoras desses países
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no controle governamental, no desenvolvimento
das nações e na indução de medidas para promover a boa e a regular aplicação dos recursos
públicos. Na ocasião, o presidente Aroldo Cedraz participou de cerimônia na Universidade
de Auditoria de Nanjing, localizada na província
de Jiangsu, na China, na qual foi agraciado com
o título de professor honorário (h.c.), conferido
a acadêmicos e dirigentes de Entidades de Fiscalização Superior (EFS) com notáveis conhecimentos e realizações nos campos das finanças
públicas, contabilidade e auditoria.
Internamente, concentraram-se esforços em
implantar o “Tribunal Uno”, visando promover
maior integração e sinergia das diversas unidades da Casa. Entre as iniciativas realizadas,
apontam-se melhorias estruturais de secretarias
nos estados por meio de novas sedes ou reformas a fim de dotá-las de um ambiente corporativo adequado ao desempenho laboral e propício
à inovação e, dessa maneira, aprimorar a prestação de serviços à sociedade. Dentro dessa temática, foram incentivados o compartilhamento
amplo de tecnologias e informações, a capacitação de servidores como forma de promover qualificação uniforme de todo o corpo técnico do
Tribunal, a estruturação da “Secex Referência”
(iniciativa que visa preparar as unidades técnicas dos estados para serem referência em determinado tema ou função de governo) e a criação
das comunidades virtuais para o compartilhamento de conhecimentos e experiências.
Quanto às práticas relacionadas à gestão e inovação, visando o crescimento profissional dos servi-

dores da Casa e o aprimoramento da capacitação
dos gestores públicos, o Tribunal implementou
novo modelo de educação, em consonância com
a estrutura de uma universidade corporativa. Com
o novo padrão, as ações educacionais passaram
a ser orientadas em três grandes eixos: controle,
comportamental e especialidades.
Merece destaque a inauguração da nova sede
do Instituto Serzedello Corrêa – Escola Superior
do TCU. O Instituto é a unidade responsável pelo
desenvolvimento da aprendizagem organizacional, pela gestão do conhecimento e da informação e pelo fomento à pesquisa e à inovação no
TCU. Com a nova sede, o ISC amplia possibilidades de pesquisa e inovação, de certificações e
de projetos culturais. Recentemente, a pós-graduação do ISC obteve nota 4, de um máximo de
5, em avaliação do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação (Inep/MEC).
Um instrumento que potencializou a inovação
do Tribunal foi a criação do primeiro Laboratório
de Inovação para o Controle (coLAB-i) dentro de
uma EFS. A missão do laboratório é contribuir
para o aperfeiçoamento do controle externo e da
administração pública, por meio de fomento e
indução da criatividade.
Em tempos de inovações, novo portal do TCU
entrou no ar em 2016. Essa é a primeira etapa
do trabalho de reformulação do portal, trazendo novidades para o público externo. As mudanças implementadas procuraram melhorar a
prestação de serviços à sociedade, bem como
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aprimorar a comunicação do Tribunal com seus
diversos públicos de forma a dar destaque às
ações de controle e fiscalização.
O Tribunal produziu, na gestão 2015-2016, o
livro “O Controle da Administração Pública na
Era Digital”. A publicação propõe-se a contribuir para o controle externo na Era Digital,
abordando estratégias inovadoras como auditorias baseadas em análise de risco, auditorias
preditivas e contínuas, mineração de dados,
Big Data, entre outras.

Enfim, as realizações do biênio contemplaram
avanços nas ações relacionadas às perpectivas
de Controle Externo, Relações Institucionais e
Práticas de Gestão, alinhadas às prioridades
constantes no Plano de Diretrizes da Casa.
A seguir, elencam-se as prioridades da gestão
2015-2016.
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Prioridades da Gestão constantes do
Plano de Diretrizes do TCU (2015-2016)

CONTROLE BASEADO
EM ANÁLISE DE DADOS

Aprimorar métodos de
priorização de fiscalização,
com foco na análise de dados

GOVERNO
DIGITAL

Induzir a transparência
governamental e a prestação
de serviços eletrônicos

EFICIÊNCIA
DO ESTADO

Induzir a eficiência do Estado

PARCERIA NO
CONTROLE

Estabelecer parcerias
com órgãos de controle

COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Aprimorar a comunicação
com as partes interessadas

APRENDIZAGEM
ORGANIZACIONAL

Aprimorar a aprendizagem
organizacional

INTEGRAÇÃO
ORGANIZACIONAL

Integrar a sede e os estados

INOVAÇÃO DO
CONTROLE

Inovar o processo e
as ações de controle
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1. CONTROLE EXTERNO
A sociedade e o Congresso Nacional têm demandado do Tribunal de Contas
da União ações cada vez mais ágeis e efetivas no sentido de aprimorar sua
capacidade de prevenir irregularidades, controlar gastos e inibir o desvio de
recursos públicos. Para atender essa exigência, o TCU tem se utilizado de
tecnologias avançadas e ferramentas digitais na realização de auditorias e
na análise de dados das instituições públicas. Realizou esforços para induzir a administração pública rumo a um Governo 100% digital e atuou como
propulsor para estimular a transparência e a abertura de dados.
Vale mencionar que, em 2016, ano em que uma capital brasileira, o Rio de
Janeiro, sediou as Olimpíadas, o TCU coordenou estratégia de fiscalização
em diversas áreas relacionadas aos Jogos Rio-2016 de forma concomitante
às obras de infraestrutura, e, desse modo, colaborou para evitar o desperdício de recursos públicos federais empregados no evento. Também teve importante papel na determinação da necessidade de plano de legado para a
futura utilização das arenas esportivas.
Destaca-se a adoção pelo TCU da Agenda 2030, da Organização das Nações
Unidas, a qual propõe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
que buscam fortalecer a paz universal e o desenvolvimento sustentável do
planeta. O TCU espera que a utilização de novas tecnologias e técnicas de
cruzamento e mineração de dados, possa contribuir efetivamente para o alcance dos ODS e consiga avaliar, acompanhar, monitorar e apresentar resultados das políticas públicas de forma alinhada com os demais países.
As principais conquistas do ano no âmbito do Controle Externo são abordadas seguir.
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1.1

AVANÇOS TECNOLÓGICOS
NA AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA

GeoControle: o uso de geotecnologias como
ferramenta para o Controle Externo
O TCU tem desenvolvido projetos com o objetivo
de ampliar a capacidade de utilização de dados
geográficos e geotecnologias em suas fiscalizações. Para tanto, foi criado o Projeto GeoControle, com o propósito de identificar as melhores
soluções para auxiliar o Tribunal no exercício do
controle externo.
No início, foram realizados testes pilotos para verificar a viabilidade de utilização dessas ferramentas. Os testes se viabilizaram por meio de quatro
ações: uso de imagens de satélite gratuitas e desenvolvimento de portal; utilização de imagens de
alta resolução; emprego de Veículos Aéreos Não
Tripulados (Vants) e análise multicritério espacial.
Após a realização dessa etapa, restaram evidenciadas inúmeras vantagens da aplicação de geotecnologias, destacando-se o aumento da capacidade de fiscalização; ampliação da abrangência
espacial e temporal do controle; redução de cus-

tos com viagens; fiscalização tempestiva de atividades críticas; aprimoramento do planejamento e
aumento da expectativa de controle.
Com base nesses benefícios e dando continuidade ao desenvolvimento do GeoControle, o
Tribunal de Contas da União iniciou, em parceria com a Universidade de Brasília (UNB), a realização de fiscalização utilizando ferramentas
de geotecnologia, com a expectativa de poder
fornecer evidências de auditoria.
Concomitantemente aos trabalhos, são realizadas
ações de divulgação e disseminação, bem como o
estabelecimento das estratégias de institucionalização dessas ferramentas no âmbito do TCU.
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Imagem aérea da Ferrovia Norte Sul coletadas por Vant com sobreposição do projeto de engenharia

Imagem de satélite da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol)
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1.2

ANÁLISE DE DADOS NO CONTROLE

Laboratório de Informações
de Controle (LabContas)
O TCU tornou acessível para seu corpo técnico,
bem como para servidores de tribunais de contas e órgãos da administração pública em geral,
o uso do LabContas, um ambiente virtual em
que são disponibilizadas aos usuários cadastrados bases de dados da administração pública e
diversas ferramentas de análise de dados.
O LabContas foi concebido no âmbito de uma
estratégia integrada, consistente e sustentável
para o acesso, obtenção, tratamento e uso de
bases de dados para fins do exercício das ações
de controle, sendo capaz de combinar TI, conhecimentos específicos inerentes a cada área ou
objeto de controle e conhecimento da realidade
informacional da administração pública.
Atualmente, este ambiente virtual consolida diversas ferramentas de análise de dados e também mais de 50 bases de dados, entre custodiadas, públicas e derivadas (geradas a partir
de cruzamento entre as bases), totalizando 4,75
terabytes de dados utilizáveis, acessível a mais
de 256 usuários cadastrados, entre usuários internos e externos ao TCU.
No ano de 2015, com o intuito de ampliar a sua
utilização por parte de outros integrantes da
rede de controle, foram firmadas parcerias com

tribunais de contas para compartilhamento dessas informações. Assim, criaram-se projetos pilotos de utilização externa, permitindo o acesso
de servidores dos tribunais de contas do Distrito
Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco a conjuntos específicos de
informações disponíveis no Tribunal. Por meio
da plataforma disponibilizada, alguns desses
órgãos efetuaram, entre outros trabalhos, análises quanto à acumulação de cargos públicos
em suas respectivas esferas de controle. No
Congresso Brasileiro dos tribunais de contas, re-
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alizado no final de 2015, essas iniciativas foram
divulgadas e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) incumbiu-se de capitanear esforços para estender essas
parcerias aos demais tribunais de contas dos
estados e municípios.
A partir de um acordo firmado entre o TCU e o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as bases de
dados mantidas pelo LabContas também foram
utilizadas na identificação de indícios de irregularidades nas Eleições 2016. O intercâmbio de
informações permitiu o cruzamento de dados
das prestações de contas de campanha coleta-

Presidente do TCU, Aroldo Cedraz, entrega ao presidente do TSE,
Gilmar Mendes, os resultados do cruzamento de dados.

das pelo TSE e das bases de dados disponíveis
ao TCU, sendo as análises construídas sobre
regras concebidas em conjunto entre os dois órgãos. Os cálculos foram executados nos meses
de setembro e outubro, e os resultados transmitidos por um canal seguro para disseminação
aos juízes eleitorais nos municípios, os quais
serão responsáveis por verificar os indícios e tomar as providências cabíveis. No primeiro turno
das eleições, foram identificados 200.011 casos
com indícios de irregularidades nas receitas e
despesas de campanhas, totalizando R$ 659,3
milhões.
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Modelos preditivos para detecção
de indícios de irregularidades
Com vistas a subsidiar a seleção de objetos de
controle, continuam sendo desenvolvidos modelos preditivos, baseados em metodologia de
mapeamento e classificação automática de risco,
para detecção de indícios de irregularidades na
descentralização de recursos federais por meio
de transferências voluntárias e para identificação
de conluios em contratações públicas. A partir
das experiências iniciais, pretende-se ampliar a
construção de modelos preditivos de classificação de risco para outros objetos de controle.
No início de 2016, foi realizada auditoria de
conformidade para testar modelo preditivo de
análise dos riscos envolvidos nas transferências
voluntárias com exame de 51 desses procedimentos nos Estados de Mato Grosso, Maranhão,
Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso
do Sul, Roraima, Santa Catarina, Paraná e Goiás.
A formulação desse modelo visou intensificar a
atuação com base em metodologia de mapeamento e classificação de risco na utilização de
recursos federais descentralizados. Para compor o modelo, foram consideradas exitosas as
transferências voluntárias cujas prestações de
contas foram aprovadas e cujos objetivos foram
alcançados integralmente. Já os casos de fracasso corresponderam à constatação da existência
de débito, independentemente de haver fundamento na irregularidade, que pode ter sido:
inexecução do objeto, desvio de finalidade,
superfaturamento ou ausência de comprova-

ção da despesa. Os resultados desse trabalho,
registrados no Acórdão 539/2016-TCU-Plenário,
apresentaram um elevado percentual de acertos
alcançados pelo modelo.
Outra fiscalização com uso de modelos preditivos tem como objeto o risco de irregularidades na relação entre unidade gestora (UG) e
fornecedor da administração pública. Com base
em modelo probabilístico e dados de diversos
sistemas estruturantes, como o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG),
a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e
o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
da Receita Federal, foi calculado um indicador
de risco de irregularidades entre Unidades Gestoras (UG) e fornecedores. Em seguida, foi construído painel que permite ao auditor analisar o
universo de contratos considerados de risco por
meio da construção de recortes de uma série
de dimensões de análise tais como o Unidade
da Federação (UF) da UG, o tipo do gasto (bens,
serviços ou obras), a natureza da despesa e o
órgão ao qual pertence a UG. Esse trabalho resultou no Acórdão 1096/2016-TCU-Plenário, e
os resultados obtidos levaram a inferência que o
modelo probabilístico, apesar de ser promissor,
requer aprimoramento de sua acurácia, conforme as conclusões do relatório.
O painel permite ainda obter detalhes de cada
contrato, de como o risco foi calculado, dos fornecedores e seus sócios e ainda de servidores
públicos que eventualmente atuem ou tenham
atuado tanto no órgão da UG como no fornecedor. Trata-se de uma iniciativa-piloto cujo obje-
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tivo maior é validar a metodologia proposta, indicar possibilidades de aprimoramento e avaliar
seu potencial de utilização em outros temas e
domínios.
A existência de modelos preditivos confiáveis
possibilitará ganhos de eficiência significativos
para o Tribunal, por permitir o direcionamento
seletivo das fiscalizações.
Análise de dados não estruturados
O TCU tem incorporado a seus processos de trabalho a análise automatizada de informações
estruturadas em bancos de dados. Contudo, essa
análise é pouco realizada para informações que
se encontram em formato não estruturado, como
textos de editais, contratos, instruções e acórdãos, ou ainda fotos e plantas baixas de obras,
por exemplo. A avaliação desse conteúdo requer
a aplicação de métodos e técnicas diferentes.
Por meio da participação de empresas fornecedoras de soluções de TI, foram realizadas no
decorrer do ano de 2015 algumas “provas de
conceito” – uma espécie de “teste” no qual problemas reais do TCU são apresentados a empresas da área, para que as ferramentas tecnológicas ofertadas sejam colocadas à prova. Porém,
as soluções de mercado apresentadas não se
mostraram plenamente satisfatórias. Por isso,
optou-se por estender os testes, com o objetivo
de realizar experimentos utilizando soluções desenvolvidas internamente.

Como resultado, foi criada funcionalidade de
classificação automática de itens de deliberação, que será utilizada em aplicação que
substituirá o atual Módulo de Registro de Apreciações e Deliberações (Radar). Ademais, foi
concebida nova aplicação, fruto da parceria
entre o TCU, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU)
e outros tribunais de contas, para auxiliar na
avaliação preventiva e automatizada de informações não estruturadas mantidas por editais
de licitação.
Cruzamento de dados na Reforma Agrária
No contexto das auditorias de conformidade realizadas nas superintendências regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), foi realizado cruzamento de dados com
objetivo de verificar a existência de beneficiários
que não atendessem aos requisitos da relação
de beneficiários da reforma agrária.
O resultado permitiu verificar, sobre uma base
de 1,6 milhões de beneficiários, 578.547 mil casos de beneficiários com indícios de irregularidades, o que representa 31% do total de beneficiários registrados no Sistema de Informações
de Projetos de Reforma Agrária (Sipra). Também
foram encontrados 87,2 mil indivíduos que receberam assistência técnica direcionada a beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária
(PNRA), mas que não constavam na relação de
beneficiários.
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METODOLOGIA DESENVOLVIDA
PARA O USO DE DADOS EM FISCALIZAÇÕES

Análise das
regras de negócio

Definição de
tipologias

Requerimento
de informações

ETL e
Data Quality

Mineração
de dados

Validação com
equipe de auditoria

Validação
com gestores

Comunicação
dos resultados

Os indícios indicam problemas sistêmicos do
Incra apontando para um dano potencial de R$
2,5 bilhões, referentes aos créditos, benefícios e
remissões que seriam concedidos em 2016 para
beneficiários com indícios de irregularidades e
a assentados, bem como R$ 135,5 bilhões em
custo de oportunidade baseado nos valores das
terras irregulares.
Devido à relevância dos indícios encontrados,
foi aberto processo de representação que determinou cautelarmente ao INCRA que suspendesse a seleção e assentamento de novos beneficiários, bem como o pagamento e remissão de
créditos da reforma agrária.

Além disso, o trabalho criou uma metodologia
para uso de dados em fiscalizações de forma a
associar ferramentas de tecnologia da informação à atividade de controle externo. A referida
metodologia permite sua replicação para demais Unidades do TCU que tenham interesse de
trabalhar com dados.
Sistema para automação de
análise de atos pessoal
O Sistema de Instrução de Atos de Pessoal (Siat)
foi criado para otimizar a análise de irregularidades e aumentar a qualidade na instrução dos
processos de pessoal. Ele padroniza os resulta-
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dos das instruções e garante coerência com a
jurisprudência atual. As instruções são geradas
automaticamente pela ferramenta, que está em
funcionamento como projeto piloto desde junho
de 2015.
A primeira fase do processo começa quando as
unidades jurisdicionadas enviam o ato de pessoal ao TCU. Em seguida, começa a verificação e
cruzamento de bases de dados e de legislação
para encontrar possíveis irregularidades. Caso
o sistema as encontre no ato de pessoal analisado, o auditor verifica se são procedentes e
informa ao sistema, que faz a instrução do processo automaticamente. Cada tipo de irregularidade tem um texto padrão pronto, elaborado e
aprovado, o que garante a qualidade e a padronização dos resultados. Em casos de mudança
de jurisprudência, o sistema é atualizado e as
próximas instruções já são geradas de acordo
com o novo padrão.

Esse conceito vai além da atuação no aprimoramento da gestão da máquina pública, preocupando-se com os efeitos das políticas públicas
e da ação estatal na vida das pessoas e no desenvolvimento do país. A visão sistêmica e integrada acerca das políticas e ações de TI é fundamental para atuação mais efetiva do controle.
Modelo para seleção de ações de controle

Marco estratégico para a fiscalização de TI
A avaliação dos principais desafios da área de
TI culminou na definição de um novo marco
estratégico para orientar a atuação do Tribunal.
O referencial construído em 2015 por meio da
identificação dos principais desafios estratégicos a serem enfrentados redefiniu a missão e a
visão da unidade que agora traz, em seu núcleo,
a perspectiva de almejar melhores serviços públicos e benefícios à sociedade, seja por meio
do emprego direto de TI ou por meio de políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento digital.

Estudos realizados internamente e a observação de experiências internacionais mostram que o TCU necessita conhecer em profundidade o universo que tem a controlar,
representado pelas diversas áreas em que
a União atua, como saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, agricultura,
saneamento, indústria, comércio e outras.
A seleção de linhas de ação e de ações de controle é elemento-chave para a efetividade do
controle externo. Em 2015, foi desenvolvida
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proposta de modelo, de modo a aperfeiçoar o
processo de identificação de áreas críticas para
a atuação do Tribunal e de definição de ações
Workshop seleção de linhas
de ação e ações de controle

prioritárias. O projeto piloto envolveu unidades
técnicas especializadas em fiscalização de atos
de pessoal, previdência e administração.
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Além disso, foram realizadas cinco oficinas colaborativas com representantes de quarenta
unidades do Tribunal no processo de definição
e validação da metodologia em questão.
Por fim, foi aprovado o documento técnico
“Orientações para seleção de objetos e ações
de controle”, que materializa a metodologia desenvolvida.
O trabalho visa a subsidiar a elaboração dos
Planos de Controle Externo e Operacional da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU para o
biênio 2017-2018.

A expansão desse tipo de trabalho levou à conclusão das auditorias nas demonstrações contábeis de 2015 da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nas demonstrações financeiras do
Regime Geral de Previdência, nas informações da
dívida pública federal evidenciadas no Balanço
Geral da União (BGU) de 2015, e à consolidação
na auditoria do BGU 2015. Em setembro de 2016,
foi finalizado levantamento para avaliar a capacidade do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) para
realizar auditorias financeiras como determinado
pelo item 9.3.5 do Acórdão 3.608/2014-Plenário.

Fortalecimento da auditoria financeira no TCU
O principal objetivo do projeto é adotar, na auditoria realizada pelo Tribunal sobre as demonstrações financeiras consolidadas do governo federal, padrões e boas práticas internacionais de
auditoria financeira que aumentem a segurança
da opinião do TCU sobre essas demonstrações.
Para cumprir esse objetivo, foi criado o Comitê
de Auditoria Financeira com a finalidade de supervisionar a implementação da estratégia de
fortalecimento da auditoria financeira no TCU,
realizar auditoria das demonstrações financeiras do Ministério da Fazenda referentes a 2014,
bem como levantamento sobre a auditabilidade
das demonstrações financeiras de órgãos e entidades selecionados.

Também foram realizadas ações para divulgar
a auditoria financeira e capacitar servidores,
como a publicação do Manual de Auditoria Financeira e o evento “O TCU e a Auditoria Financeira – Encontro Técnico 2016” (mais detalhes
no item 2.3 – Parcerias e eventos nacionais).
Com relação à capacitação, foram concluídos,
em 2016, vários cursos relacionados ao tema
tanto no modo presencial quanto à distância.
Está em elaboração, o currículo mínimo (syllabus) para desenvolvimento profissional e educação continuada em auditoria financeira. O
syllabus permitirá a formatação de programas
de capacitação e poderá orientar decisões sobre recrutamento de novos auditores no futuro.
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No contexto da regulamentação da realização
de auditorias financeiras, foi criado grupo de
trabalho encarregado de apresentar a minuta
de resolução para regulamentar essa atividade
no âmbito do Tribunal.
Manual de Auditoria Financeira
Com o objetivo de fortalecer a auditoria financeira do setor público federal, o TCU lançou o Manual de Auditoria Financeira (MAF). A segunda
versão, foi resultado de trabalho que teve início
em 2011 no Projeto de Fortalecimento da Auditoria Financeira no TCU.
Como resultado, o Tribunal proferiu o Acórdão
3.608/2014 TCU-Plenário, estabelecendo meta
institucional de convergência integral aos padrões e boas práticas internacionais de auditoria
financeira em doze anos. Para isso, foi aprovada
estratégia que visa desenvolver a competência
constitucional e legal nessa função e ampliar,
de modo gradual e planejado, o número de demonstrações financeiras auditadas de órgãos e
entidades do setor público federal até 2026.
O MAF é um dos instrumentos básicos para viabilização dessa estratégia e tem como objetivo
orientar os auditores de demonstrações financeiras de órgãos e entidades do setor público
para a realização de auditorias financeiras de
forma eficiente e eficaz, com alto padrão de
qualidade, credibilidade e profissionalismo.
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1.3

GOVERNO 100% DIGITAL – ABERTURA DE DADOS

O TCU tem sido um propulsor da transparência
e da abertura de dados na administração pública, seja por meio de auditorias, seja pela realização e participação em eventos, ou ainda se
utilizando de publicações educativas. O Tribunal
tem promovido ações educacionais que visam a
tornar o Estado mais eficiente e mais próximo
da sociedade por meio de uma gestão pública
mais transparente. Em 2015, por exemplo, o Tribunal disponibilizou a cartilha “5 motivos para
a abertura de dados na Administração Pública”
cujo objetivo é contribuir para a criação da cultura de abertura de dados no país.

Como resultado desse empenho, o ano 2016 foi
profícuo quanto à legislação acerca da regulação de dados digitais no Brasil, com a publicação de três decretos presidenciais. O primeiro
deles, 8.638, de 15 de janeiro, instituiu a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos
e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A seguir,
em maio, publicou-se o Decreto 8.777, de 11 de
maio, que instituiu a Política de Dados Abertos
do Poder Executivo federal. Por fim, em junho, o
Decreto 8.789, de 29 de junho, dispôs sobre o
compartilhamento de bases de dados na administração pública federal.
A Política de Governança Digital exposta no
Decreto 8.638/2016 tem a finalidade de gerar
benefícios para a sociedade mediante o uso
da informação e dos recursos de tecnologia
da informação e comunicação na prestação de
serviços públicos. Além disso, ela pretende estimular a participação da sociedade na formulação, na implementação, no monitoramento e na
avaliação das políticas públicas e dos serviços
públicos disponibilizados em meio digital; bem
como assegurar a obtenção de informações pela
sociedade, observadas as restrições legalmente
previstas.
A Política de Governança Digital observará nove
princípios:
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 II - abertura e transparência;

Em complemento, a Política de Dados Abertos
do Poder Executivo federal contida no Decreto
8.777 de 2016 tem como finalidades:

 III - compartilhamento da capacidade de serviço;

 I - promover a publicação de dados contidos

 I - foco nas necessidades da sociedade;

em bases de dados de órgãos e entidades da
 IV - simplicidade;

administração pública federal direta, autárquica e
fundacional sob a forma de dados abertos;

 V - priorização de serviços públicos
disponibilizados em meio digital;
 VI - segurança e privacidade;

 II - aprimorar a cultura de transparência pública;
 III - franquear aos cidadãos o acesso, de forma
aberta, aos dados produzidos ou acumulados

 VII - participação e controle social;

pelo Poder Executivo federal, sobre os quais não
recaia vedação expressa de acesso;

 VIII - governo como plataforma; e
 IV - facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos
 IX - inovação.

e entidades da administração pública federal e as
diferentes esferas da federação;

Além da Política de Governança, este Decreto
também previa a edição, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do documento
de Estratégia de Governança Digital (EGD) da
administração pública federal, cujo período de
vigência deverá coincidir com o do Plano Plurianual (PPA). A EGD já foi publicada e define objetivos estratégicos, metas, indicadores e iniciativas da Política de Governança Digital referente a
programas, projetos, serviços, sistemas e atividades a ela relacionados.

 V - fomentar o controle social e o desenvolvimento
de novas tecnologias destinadas à construção
de ambiente de gestão pública participativa
e democrática e à melhor oferta de serviços
públicos para o cidadão;
 VI - fomentar a pesquisa científica de base
empírica sobre a gestão pública;
 VII - promover o desenvolvimento tecnológico e a
inovação nos setores público e privado e fomentar

Link para o documento da EGD: http://www.governoeletronico.gov.br/egd/estrategia-de-governanca-digital

novos negócios;
 VIII - promover o compartilhamento de recursos de
tecnologia da informação, de maneira a evitar a
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duplicidade de ações e o desperdício de recursos

de dados, as quais devem ser disponibilizadas

na disseminação de dados e informações; e

em sua forma primária, com o maior grau de
granularidade possível, ou referenciar as bases

 IX - promover a oferta de serviços públicos
digitais de forma integrada.

E tem por princípios e diretrizes:

primárias, quando disponibilizadas de forma
agregada;
 VI - atualização periódica, de forma a garantir
a perenidade dos dados, a padronização de

 I - observância da publicidade das bases de

estruturas de informação e o valor dos dados à

dados como preceito geral e do sigilo como

sociedade e atender às necessidades de seus

exceção;

usuários; e

 II - garantia de acesso irrestrito às bases de

 VII - designação clara de responsável pela

dados, as quais devem ser legíveis por máquina e

publicação, atualização, evolução e manutenção

estar disponíveis em formato aberto;

de cada base de dado aberta, incluída a
prestação de assistência quanto ao uso de

 III - descrição das bases de dados, com

dados.

informação suficiente para a compreensão de
eventuais ressalvas quanto à sua qualidade e
integridade;
 IV - permissão irrestrita de reuso das bases de
dados publicadas em formato aberto;
 V - completude e interoperabilidade das bases

de políticas públicas, bem como melhorar a qualidade e a fidedignidade dos dados constantes
das bases dos órgãos e das entidades da administração pública federal.
Ainda no âmbito do Governo Digital foram realizadas as seguintes ações:

O terceiro Decreto, 8.789 de 2016, dispõe que
as finalidades do compartilhamento de bases
de dados na administração pública federal é
simplificar a oferta de serviços públicos; formular, implementar, avaliar e monitorar políticas
públicas; analisar a regularidade da concessão
ou do pagamento de benefícios, ou da execução

Acompanhamento do Plano Nacional
de Educação (PNE) para 2014-2024
Para fiscalizar a implementação do PNE 20142024, o Tribunal instituiu processo de trabalho
específico e contínuo para a verificação do alcance das metas previstas, mediante a seleção
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de ações de controle externo com base em conhecimento sistematizado sobre a execução do
Plano, inclusive com a utilização de técnicas de
diagnóstico e análise de risco, de modo que o
TCU possa comunicar tempestivamente à sociedade o desenvolvimento do Plano, o cumprimento das obrigações nele estabelecidas, os
resultados já alcançados e a alcançar.
Em setembro de 2016, foi realizado o segundo
Encontro Técnico de Acompanhamento do PNE,
que teve como tema a educação infantil. Especialistas apresentaram os principais desafios,
gargalos e avanços relativos à essa etapa da
educação básica, explorando ainda o potencial
de atuação do Controle para contribuir efetivamente no alcance da meta 1 do PNE.
Os debates realizados no evento foram insumo
para fiscalização de orientação centralizada realizada no segundo semestre de 2016.
Fortalecimento do controle social
Visando fortalecer o engajamento social e a aproximação do TCU com a sociedade, buscou-se implementar modelo adequado e viável de atuação
no ecossistema dos dados abertos e das tecnologias cívicas, com a criação, no decorrer de
2015, de plataforma de dados abertos tratados e
serviços (webservices) que permitem a concentração, a distribuição e a captação de dados por
meio de aplicativos cívicos móveis.

Para tanto, houve a internalização de diversas
bases de dados abertos, em especial ligadas
aos temas Educação e Saúde. Foi firmado acordo de cooperação com a Universidade Católica
de Brasília (UCB) e seu Programa Educacional
Brasileiro de Desenvolvimento para iOS (BEPiD),
possibilitando trabalho conjunto de concepção
e testes da plataforma de serviços, assim como
o desenvolvimento de aplicativos piloto.
Ao todo, quatro protótipos foram concebidos:
o Mapa da Saúde, que facilita o acesso do cidadão à rede de estabelecimentos de saúde
em todo o Brasil; o Mami, que ajuda e orienta
a gestante durante a gravidez; o Vacinapp, que
oferece uma carteira de vacinação virtual para
o cidadão e toda sua família; e o Nossa Escola,
que cria um ambiente de rede social dentro das
escolas. Os três primeiros aplicativos indicados
encontram-se na loja virtual da Apple, disponíveis para download gratuito.
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Com o intuito de estimular o uso da plataforma
de serviços e o desenvolvimento de aplicativos
que promovam a comunicação entre governo e
sociedade, o TCU lançou em agosto de 2016,
edital promovendo o “Desafio de Aplicativos Cívicos”, um concurso nacional voltado a desenvolvedores de tecnologias móveis. Esse desafio
incentivou o desenvolvimento de aplicativos
em plataforma Android e iOS e sua disponibi-

lização em lojas online de forma gratuita. Os
aplicativos criados deveriam utilizar os serviços de dados da Nuvem Cívica e ter como tema
a educação, a saúde ou a assistência social. A
premiação ocorreu durante o seminário “Inovação e colaboração a serviço do Brasil: experiências do InovaTCU e da Rede InovaGov” no dia 15
de dezembro de 2016 (ver mais informações no
item 2.3 – Eventos nacionais)
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INOVAÇÃO NO CONTROLE

Novo modelo para tratamento de processos
relativos a aquisições públicas
Das ações de controle exercidas pelo TCU sobre as aquisições logísticas da administração
pública, ainda predominam aquelas motivadas
por denúncias e representações. Diante dessa
realidade, em 2015 e 2016, novas ações vêm
sendo desenvolvidas com o propósito de otimizar o tratamento desse tipo de processo. Dentre
elas, o Tribunal realizou especificação conceitual de requisitos para construção de solução de
TI, consistente no melhoramento da inserção de
dados, no sistema de processo eletrônico do Tribunal (e-TCU), em formato estruturado, sobre denúncias e representações, desde o cadastro dos
documentos, a autuação processual até a con-

clusão da fase de instrutiva, de modo a propiciar
a gestão da informação e a almejada produção
de conhecimento institucional.
Aprimoramento da avaliação de qualidade
Com o objetivo de aprimorar a sistemática de avaliação de qualidade dos trabalhos de controle externo, foi implantada nova metodologia em que a
verificação da técnica é realizada em dois níveis.
Na primeira etapa (triagem), é utilizado roteiro
com itens gerais para identificação de indícios
de falhas. A partir daí, os processos que apresentam maior índice de incorreções são selecionados para avaliação de segundo nível, com
exame mais detalhado.
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1.5

TCU UNO

Secex Referência
A criação da Secex Referência é uma iniciativa que objetiva preparar as unidades técnicas
localizadas nos estados para serem referência
em determinada função de governo ou tema em
que optem por atuar. Assim, coordenadas por
uma unidade de controle externo especializada de âmbito nacional, passam a participar do
planejamento de atividades, da coordenação
de fiscalizações, do treinamento, apoio técnico,
diagnóstico e proposição de soluções para os
problemas da respectiva área de atuação.
Inicialmente, a sistemática foi aplicada aos temas Saúde, Educação, Infraestrutura, Agricultura, Meio Ambiente e Segurança Pública.

Externo; manteve as redes de Educação, Saúde,
Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente; e
instituiu, a partir das unidades que já estavam
encarregadas de tratar de aquisições logísticas,
a rede de Aquisições logísticas.
Comunidades temáticas
Esta iniciativa tem o propósito de criar rede de
intercâmbio de informações sobre temas de
importância para o Tribunal, com o objetivo de
criar um ambiente que propicie colaboração, a
partir do compartilhamento, registro e geração
de conhecimentos, facilitando a recuperação
das informações e incentivando o uso do conhecimento armazenado para tomada de decisões.
Comunidade de prática em Saúde

Desde a implantação, foram realizadas duas
avaliações dessa nova forma de atuação, a primeira em setembro de 2015, por intermédio de
questionário encaminhado às unidades do TCU
Nos estados, e a segunda em março de 2016,
realizada presencialmente pelos secretários durante o encontro de dirigentes. Como resultado
dessas avaliações, foi editada portaria específica que disciplinou a atuação em rede das unidades técnicas da Secretaria-Geral de Controle

Está inserida na estratégia de criar rede de intercâmbio interno de informações sobre ações
de controle na área da saúde. Futuramente,
pretende-se envolver outros órgãos de controle, tais como os tribunais de contas estaduais e
municipais, o Ministério Público e o Ministério
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU).
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Página da Comunidade Controle Externo: Saúde

Comunidade TCU-Educação
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Oferece utilitários como fóruns, repositório de
documentos, wiki e blog, que dão suporte ao
compartilhamento de dúvidas e de trabalhos no
tema educação.

e incentivando o uso das informações para tomada de decisões. A comunidade apresenta os
seguintes objetivos específicos:
 conhecer as iniciativas de cada unidade sobre

A comunidade é uma ferramenta de gestão do
conhecimento dinâmica, representando um espaço de construção coletiva para os servidores
do Tribunal.

 divulgar e coletar sugestões e boas práticas;

Dentre os objetivos específicos, destacam-se:

 divulgar cursos, palestras e informações de

o tema de forma a compartilhar as ações de
fiscalização;

interesse da comunidade; e
 Promover compartilhamento de dúvidas;
 promover espaço para compartilhamento de
 Divulgar ações de fiscalização na área de

dúvidas.

educação;
 Divulgar e coletar sugestões sobre a sistemática
de acompanhamento e a matriz de controle do
Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2014);
 Informar sobre eventos.

Comunidade TCU
Bancos Públicos
Participe e compartilhe
conhecimento para a fiscalização
das instituições financeiras federais

Comunidade TCU-Bancos Públicos
Lançada em 2016, trata-se de um espaço para
comunicação e troca de experiências sobre a fiscalização das instituições financeiras federais.
Seu objetivo é integrar os esforços das unidades
do Tribunal que trabalham com o tema, criando
um ambiente que propicie o compartilhamento, a colaboração e o registro do conhecimento, facilitando a recuperação das informações,
promovendo a geração de novos conhecimentos

Para participar, solicite sua inscrição pelo e-mail
da SecexFazenda, secexfazen@tcu.gov.br
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Comunidade Infraestrutura

Comunidade de aprendizagem

Criada para promover o compartilhamento de
imagens, deliberações e demais informações
relacionadas com a área de infraestrutura.

Nessa comunidade, o servidor do Tribunal dispõe de acesso a textos sobre a temática instrução processual no TCU, com foco no seguinte
conteúdo: elementos e destinatários da instrução processual; seleção e organização das informações; estrutura e requisitos; elaboração
do texto; tipos de processos de controle externo e respectivos procedimentos, requisitos e
instrução; fluxo processual; fontes utilizadas;
recomendações e boas práticas; atividades autoavaliativas para verificar e aprimorar o aprendizado; fóruns; biblioteca virtual e biblioteca colaborativa com espaço para compartilhamento
de arquivos e endereços de sites do interesse
da comunidade.

Contempla o histórico dos fóruns do Moodle
(ambiente de ensino a distância) e a lista dos
principais acórdãos sobre desestatização e regulação, selecionados pelo Centro de Estudos
de Regulação e Controle (Cerc). Essa plataforma, permite aos servidores ao TCU a troca de
experiências entre os participantes e viabiliza o
compartilhamento de informações.
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1.6

PARCERIA NO CONTROLE

Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público

Normas
Brasileiras de
Auditoria do
Setor Pública

As Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) do nível 1, emitidas pelo Instituto
Rui Barbosa (IRB), do qual são membros o TCU
e os demais tribunais de contas brasileiros, objetivam promover uma auditoria independente
e eficaz e apoiar os tribunais de contas no desempenho de suas atribuições constitucionais
e legais, em benefício da sociedade. Essas normas compreendem os pré-requisitos sobre a Independência dos (NBASP 10), Valor e Benefícios
dos Tribunais de Contas – fazendo a diferença
na vida dos cidadãos (NBASP 12), Transparência
e Accountability dos Tribunais de Contas (NBASP

20), Gestão de Ética (NBASP 30) e o Controle de
Qualidade para os Tribunais de Contas (NBASP 40).
O documento foi preparado em alinhamento
com a orientação tática da gestão do biênio
2015-2016 de “estabelecer parceria no controle”. Para sua concepção, o TCU participou de
esforço conjunto para uniformizar a atuação dos
tribunais de contas, materializada pela criação
de um padrão nacional, as Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público (NBASP) - que por sua
vez, são baseadas nas Normas Internacionais
das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).
As regras foram elaboradas consoante os níveis
1 e 2 das Normas Internacionais de Auditoria das
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Issai), emitidas pela Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai). Também foram
usadas como referência as Normas de Auditoria do
Tribunal de Contas da União (NAT), as Normas de
Auditoria Governamental (NAG), as resoluções da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil (Atricon), bem como o marco legal que
rege a administração pública brasileira.
Em julho de 2016, ficou definida a adoção das
ISSAIs 100, 200, 300 e 400, as quais constituirão o nível 2 das NBASP, que trazem os princípios
fundamentais que regem o desenvolvimento das
auditorias financeiras, operacionais e de conformidade. Elas ainda serão colocadas em consulta
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junto aos membros do Comitê instituído pelo IRB.
A previsão de adoção é até o final de 2016.

Painéis de referências

Diretrizes para o controle
externo da educação
No mês de fevereiro de 2016, a Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) publicou a Resolução 3 de 6 de dezembro,
de 2015, que aprova diretrizes relacionadas à
temática “Controle externo nas despesas com
educação”.
O TCU participou da elaboração dessa norma
que foi coordenada pelo Tribunal de Contas do
Estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com
representantes dos tribunais de contas dos estados do Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do
Sul e Pernambuco.
A resolução busca orientar os órgãos de controle externo na fiscalização dos recursos públicos aplicados em educação, com foco no Plano
Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei
13.005, de 25 de junho de 2014, e desenvolver
continuamente competência técnica para analisar a governança das políticas públicas.
Com duração decenal, o plano estabelece uma
série de metas e estratégias a serem cumpridas
pelas três esferas de governo, contemplando a
universalização do acesso, a melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais
do magistério e a garantia de financiamento
para a área, desde a educação infantil até o ensino superior.

O painel de referência é uma reunião de pessoas de reconhecida experiência no tema que
está sendo auditado pelo Tribunal de Contas da
União, com o objetivo de debater e opinar sobre
a matéria exposta. A equipe responsável por determinada auditoria reúne especialistas ou gestores para apresentar o trabalho com o objetivo
de colher sugestões para aprimorá-lo. Esses
encontros contribuem para o fortalecimento do
controle social, da accountability e tem o potencial de aumentar a credibilidade dos trabalhos.
Destacam-se os seguintes painéis:
Avaliação da governança
pública organizacional
Para dar início aos trabalhos de avaliação das
respostas aos questionários de governança pública, o TCU promoveu, em abril de 2016, painel
de referência com dezoito organizações jurisdi-
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cionadas, em cinco Estados, dentre as que tiveram melhor desempenho no levantamento de
governança realizado em 2014.
O aprendizado resultante da investigação de situações reais da administração pública servirá
para o aperfeiçoamento dos instrumentos de
avaliação de governança.
Avaliação da matriz de planejamento
da auditoria operacional
Em maio de 2016, foi realizado painel de referência para discutir a matriz de planejamento da auditoria operacional feita para avaliar as ações da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
na fiscalização e monitoramento técnico-assistencial e econômico-financeiro das operadoras
de planos de saúde e apontar oportunidades de
melhorias na atuação da agência.

Consumo Sustentável
Em junho de 2016, o TCU reuniu especialistas
de diversos órgãos públicos para discutir a matriz de planejamento da auditoria “Consumo
Sustentável na Administração Pública Federal”.
O trabalho visou acompanhar a evolução das
ações adotadas para redução do consumo de
papel, energia elétrica e água, em relação ao
cenário observado por ocasião da auditoria realizada em 2010, que deu origem ao Acórdão
1.752/2011-TCU-Plenário e, ainda, a implementação de coleta seletiva e de compras sustentáveis
O painel foi importante para testar a estratégia
metodológica, alinhar os objetivos da auditoria
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), preconizados pela Organização da
Nações Unidas (ONU), e adequar o trabalho a
esse novo desafio do controle externo.

Efetividade da bolsa-formação do Pronatec

Serviços públicos digitais

O TCU realizou painel de referência para discutir
a efetividade da bolsa-formação do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A reunião contou com a participação de professores da Universidade de Brasília (UnB), especialistas na área de economia.
Foram apresentados os resultados da avaliação
dos cursos na renda e ocupação dos estudantes
e o retorno econômico obtido. Os participantes
discutiram e deram sugestões para o aprimoramento do trabalho.

No âmbito da auditoria realizada para avaliar a
prestação de serviços públicos digitais oferecidos pela administração pública federal (APF), foi
realizado em julho de 2016 painel de referência
de governo digital.
A auditoria, de natureza operacional, propôs-se
a avaliar o panorama atual dos serviços públicos
digitais ofertados à sociedade, as ações adotadas para incrementar a sua oferta e a discussão
de soluções para superar os desafios e entraves.
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AÇÕES PARA INDUZIR A EFICIÊNCIA DO ESTADO

TCU induz marco para o aprimoramento
da administração pública

Referencial para Avaliação da
Governança de Centro de Governo
Referencial
para avaliação
da governança do
centro de governo

No levantamento para avaliação da governança realizado no País em 2015, (Acórdão
1.273/2015-Plenário), foi detectado que dos
critérios que necessitavam de aperfeiçoamento
era o gerenciamento/avaliação de riscos, quase
inexistentes na administração direta.
Em função deste trabalho, foi publicada a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1 de 11
de maio de 2016, que dispõe sobre controles
internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. Este normativo
tem por finalidade induzir os órgãos e entidades
do pertencentes a essa esfera de poder a adotar
medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à governança.
Nesse sentido, esses órgãos e entidades deverão
instituir Política de Gestão de Riscos para definir
como e com qual periodicidade os riscos serão
identificados, avaliados, tratados e monitorados; diretrizes sobre a integração da gestão de
riscos ao planejamento estratégico, aos processos e às políticas da organização; e como será
medido o desempenho dessa gestão de riscos.

ACESSE ESTA
PUBLICAÇÃO:

A obra, lançada em abril de 2016, é o primeiro
material sobre esse tema no Brasil. Com a publicação, espera-se difundir o conceito de Centro de Governo e demonstrar a necessidade de
uma boa governança coordenada a partir deste
Centro para que as prioridades nacionais sejam
alcançadas. Estima-se que o documento proporcionará o aumento da governança do Centro de
Governo brasileiro com a maximização da capacidade de alcance de resultados, possivelmente
refletindo na melhoria da administração pública
e na entrega de serviços aos cidadãos.
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Referencial de Tecnologia da Informação (TI)
O cenário de demandas crescentes de uso da
tecnologia e informação na transformação dos
processos de negócio e no modo de atuação do
Tribunal exige a adoção de critérios que conduzam a escolhas de maior valor agregado. Diante
disso, em abril de 2016, o TCU lançou publicação
que documenta o referencial teórico construído
para orientar e guiar o processo de planejamento de
TI no âmbito desta Casa.
A reformulação do modelo de priorização de
investimentos e de alocação dos recursos tecnológicos com uso de critérios técnicos para
estabelecimento de prioridades institucionais
revelou-se de fundamental importância para a
realização de escolhas estratégicas, de forma
estruturada, transparente e coletiva.

Referencial de Combate à Fraude e à
Corrupção para organizações públicas
Em consonância com o objetivo estratégico do
Tribunal de “coibir a má gestão dos recursos públicos”, foi elaborado o Referencial de Combate
à Fraude e à Corrupção.
O documento foi estruturado a partir de cinco
mecanismos de combate: prevenção, detecção,
investigação, correção e monitoramento.
O propósito foi o de compilar o conhecimento
prático aplicado por organizações públicas e
privadas, nacionais e internacionais e disseminá-lo junto aos gestores públicos
Modelo do referencial
de combate à fraude e à corrupção
Componentes

Mecanismos

Prevenção
Detecção
Investigação
Correção
Monitoramento

Gestão da Ética
Transparência
Accountability
Controles Preventivos
Controles Detectivos
Canal de Denúncia
Auditoria Interna
Etc.

Iniciativa de Combate
Práticas
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O Referencial contou com a colaboração do Banco Mundial, do Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE), que revisaram o documento
e encaminharam suas sugestões. Internamente
no TCU, a minuta esteve disponível para consulta e recebeu diversas contribuições.

Aperfeiçoamento do processo de tomada de
contas especial (TCE)

NORMATIZAÇÃO

CAPACITAÇÃO
E APOIO

ATUAÇÃO
JUNTO AOS
INSTAURADORES

TOMADA
DE CONTAS
ESPECIAL

MEDIDAS
PREVENTIVAS
À TCE

INFORMATIZAÇÃO

GESTÃO
NACIONAL DE
ESTOQUE

Sistema e-TCE

Com o objetivo de racionalizar e tornar mais
eficaz o processo de recuperação de dano ao
erário, o Tribunal estruturou estratégia voltada à
tomada de contas especial abrangendo diversos
aspectos: normatização, informatização, gestão
de estoque, capacitação e apoio e medidas preventivas a TCE.

As principais ações medidas adotadas foram:
 Normatização: Projetos de instrução normativa
e de decisão normativa, aprovados em 23 de
novembro de 2016.
O projeto de instrução normativa altera a
Instrução Normativa - TCU 71/2012 em pontos
considerados estratégicos, entre os quais, a
definição de prazo para instauração de TCE.
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O projeto de decisão normativa detalha peças e

Administração Financeira e Sistema de Convênios

procedimentos, de forma a contribuir para que

(SIAF/Siconv) o que aumenta a celeridade

os processos de TCE contenham os elementos

na instauração do processo e garante maior

indispensáveis a sua análise, reduzindo, por

confiabilidade as informações.

conseguinte, a necessidade de realização de
diligências para seu saneamento. A melhor

Já foram realizados com sucesso três pilotos

definição dos papéis que cumprem aos diversos

do sistema no Fundo Nacional de Saúde, na

agentes que atuam neste tipo de processo

Fundação Nacional de Saúde e no Ministério do

também é contemplada nesse projeto, bem como

Turismo. Ainda no mês de novembro, teve início

o detalhamento das medidas administrativas que

o encaminhamento via sistema das tomadas

podem ser adotadas antes da instauração da TCE.

de contas especiais do Ministério do Turismo. A
ideia é que a solução tecnológica seja testada

Em fevereiro de 2016, também foi expedida a

e, na medida da verificação de sua adequação,

Portaria-Segecex 1/2016, que definiu parâmetros

expandida para toda a administração pública

para a fixação de prazos para a instrução de

federal em 2017.

processos de TCE nas unidades técnicas.
 Gestão nacional do estoque: realizou-se o
 Informatização: Destaque para o

gerenciamento centralizado do estoque de

desenvolvimento do sistema e-TCE, identificado

TCE de forma a permitir agrupá-las por casos

como uma das mais importantes ações para

semelhantes de instrução e, posteriormente,

racionalizar o processo com expectativa de

redistribuí-las, com vistas ao aumento da

ganhos expressivos na qualidade e redução

produtividade e da qualidade das instruções.

do prazo de apreciação. As tomadas de contas
especiais passarão a ser instauradas no próprio

 Medidas preventivas à TCE: foi criado grupo de

sistema, com orientações e malhas permeando

trabalho formado por representantes do TCU,

todo o processo até a autuação no Tribunal. A

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento

alimentação de dados estruturados, por sua

e Gestão (MP) e Ministério da Transparência,

vez, permitirá o melhor conhecimento das

Fiscalização e Controlaria Geral da União (CGU),

informações trazidas pelo conjunto de tomadas

o qual tem por objetivo identificar oportunidades

de contas especial, possibilitando a identificação

de melhoria na gestão das transferências

de suas causas e a retroalimentação do processo

discricionárias e propor medidas para aperfeiçoar

de execução de política pública de forma a

os respectivos procedimentos e normatização.

minimizar a ocorrência de novos desvios.

Foram realizados workshops com representantes
dos principais órgãos instauradores para

Nesse sistema também está sendo realizada a

identificação dos problemas e possíveis soluções

transposição de dados do Sistema Integrado de

para as transferências voluntárias.
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 Capacitação e apoio: foram revisados os
parágrafos padrão mais comumente utilizados
nos processos de tomada de contas especiais,
os quais foram disponibilizados no portal. Tais
parágrafos subsidiam o auditor na elaboração
das instruções, minimizando o trabalho de

a melhoria da gestão e do controle das transferências voluntárias, especialmente aquelas realizadas por meio de convênios e contratos de
repasse nas suas três etapas: atos preparatórios
e celebração; execução e fiscalização e prestação de contas e tomada de contas especial.

busca por jurisprudência e contribuem para a
construção de soluções semiautomatizadas de
instrução processual.
 Tais ações têm sido pautadas pelo
compartilhamento de problemas e de soluções
com atores externos ao TCU, diretamente
envolvidos no processo, entre os quais destacamse o Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria–Geral da União (CGU) e
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão (MP) e representantes de órgãos
instauradores. Acredita-se que a ação conjunta
com outros atores represente o caminho mais
eficaz em direção a racionalidade e efetividade
do processo, inclusive em decorrência da
corresponsabilidade que é gerada para a
implementação das soluções conjuntamente
identificadas como relevantes ao processo.

Ações para melhoria da gestão em
transferências voluntárias
No mês de julho de 2016, foi promovido
workshop com alguns dos principais órgãos repassadores de recursos na esfera federal, com
o objetivo de obter propostas inovadoras para

O evento foi parte da programação da Semana
de Discussão sobre Transferências Voluntárias
e os resultados foram utilizados pelo grupo de
trabalho formado pelo Tribunal de Contas da
União; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União, no
sentido de obter um conjunto de propostas que
diminuam irregularidades no processo de transferências voluntárias e, consequentemente, na
instauração de tomadas de contas especiais.
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1.8

PAINÉIS DE INFORMAÇÕES DO CONTROLE
EXTERNO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Devido ao volume cada vez mais expressivo de
informações, é fundamental a adoção de instrumentos e tecnologias capazes de dotá-las de valor e de utilidade para os processos de trabalho.
Os painéis de informação, desenvolvidos internamente, permitem gerenciar dados estratégicos para uma melhor análise de ações de fiscalização e de resultado das políticas públicas.
São 10 os painéis, disponíveis para todos os
servidores do Tribunal sendo, sete deles de
Controle Externo e três de Gestão (ver no item
3.2 – Painéis de informações gerenciais). Além
de permitirem a consulta tempestiva e articulada a diferentes bancos de dados, se constituem
em importante instrumento para o exercício do
controle concomitante e preventivo no uso dos
recursos federais, na medida em que filtros e regras de tratamento de informação oferecem subsídios à atuação preditiva, e não apenas reativa.
Alguns exemplos são mostrados adiante.

Painel de Despesas da
Administração Pública Federal
Foi lançada em 2016, no portal corporativo do
Tribunal de Contas da União, nova versão do painel de Despesas da Administração Pública Federal. Essa ferramenta permite o acompanhamento
semanal da execução da despesa pública federal dos órgãos integrantes do Orçamento Geral
da União (OGU) de maneira mais fácil e ágil, em
contribuição ao exercício do controle externo.
Desenvolvida em 2015, em tecnologia apropriada para a visualização dos dados na forma de
gráficos por meio do uso de navegadores web,
essa nova versão contém os dados da despesa
federal desde o ano de 2010.
O painel foi desenvolvido para o uso gerencial
das informações relacionadas à execução do orçamento e seu enfoque é na despesa liquidada
no exercício.
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Painel de Ações do Controle Externo
Essa ferramenta, elaborada em 2015, disponibiliza informações úteis ao planejamento e ao
acompanhamento das atividades das secretarias de controle externo por meio da coleta, da
centralização e da disponibilização de dados
fornecidos pelos sistemas corporativos e departamentais do Tribunal, como execução de
fiscalizações, instruções de processos e moni-

Painel de Análise de Riscos
em Obras Rodoviárias
Com emprego de ferramentas de Business Intelligence (BI), foi desenvolvido painel eletrônico que apresenta riscos associados a contratos
administrativos para execução de obras rodovi-

toramentos de deliberações, além de permitir o
acompanhamento das ações cadastradas no sistema de planejamento de ações estruturantes.
As informações encontram-se dispostas em
quatro macrovisões: (1) fiscalizações em andamento, (2) processos de controle externo abertos, (3) monitoramentos de deliberações e (4)
ações do sistema Planejar (sistema de planejamento do Tribunal).

árias. Para tanto, foram efetuados cruzamentos
de informações disponibilizadas em bases públicas de dados com uma matriz com fatores de
riscos identificados a partir da expertise acumulada nas fiscalizações de obras rodoviárias.
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Painel de Tipologias de Convênios
O TCU lançou no mês de outubro de 2016 o
painel de informações contendo tipologias em
transferências voluntárias. Tipologia é o resultado de análises de dados com o objetivo de detectar fato ou conduta irregular ou que configure
risco de irregularidade.

A primeira versão do painel disponibiliza de maneira gráfica e interativa os resultados de sete
tipologias, resultantes de cruzamentos entre
a base de dados do Sistema de Convênios (Siconv) e diversas outras, como por exemplo a
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e
o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
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Painel de Educação Básica,
Fazenda e Previdência
Em 2016 foram lançados painéis nas áreas de
educação, fazenda e previdência.
Esses painéis representam um importante
avanço no que diz respeito a uma fiscalização
mais efetiva, pois possibilitam cruzamento de
informações, maior conhecimento do objeto e
percepção do risco. Contribuem para o aperfeiçoamento de políticas públicas em prol da sociedade.

Educação Básica – permite a organização visual
de dados públicos oriundos do Censo Escolar de
2012 a 2015. O painel traz informações sobre escolas e matrículas, que podem ser apresentadas
em âmbito nacional, regional ou por unidade federativa (UF). Além de subsidiar fiscalizações,
é uma ferramenta fundamental para acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE
2014-2024), pois agiliza a visualização de dados
e permite a realização de análises descritivas e
preditivas sobre as metas do PNE.
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Financiamento Regional – este painel tem como
objetivo o levantamento dos fluxos de recursos
entre os entes federativos a fim de identificar

os riscos para a sustentabilidade das fontes de
financiamento do desenvolvimento regional e a
situação fiscal dos entes.
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Previdência Social – visualização mensal dos benefícios concedidos, mantidos e pagos pelo INSS.
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1.9

TRABALHOS RELEVANTES

Neste item são apresentadas as principais
ações de controle relacionadas aos temas das
Coordenações-Gerais da Secretaria-Geral de
Controle Externo do TCU.

Ações de controle
por área temática
Ações relacionadas à área de serviços
essenciais ao Estado

SERVIÇOS ESSENCIAIS AO ESTADOS
Serviços prestados pelo Estados e que são de sua responsabilidade
Administração central do Estado

Defesa nacional e segurança pública

Serviços transversais de suporte ao Estado
- Pessoal
- Licitações e compras públicas
- Tecnologia da informação- Área indigenista e proteção à fronteira seca

Os chamados serviços essenciais ao Estado compreendem aqueles serviços que são prestados
pelo Estado e são de sua responsabilidade, em
contraposição àqueles que são delegados ou concessionados a outros entes fora da esfera pública.
A atuação do Tribunal de Contas da União no tocante a esses serviços envolve três vertentes.

A primeira corresponde às ações afetas à própria administração central do Estado, conduzidas pelos órgãos centrais e estruturantes do
governo. A segunda contempla as ações relativas à defesa nacional e à segurança pública e à,
enquanto a terceira é relacionada aos serviços
que dão suporte às atividades do Estado, sem
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os quais os projetos e políticas públicas não podem se concretizar. Os serviços são transversais
e abrangem todas as áreas temáticas da Administração, como tecnologia da informação, pessoal e licitações/compras públicas.

implementadas pelas forças de segurança pública e de defesa nacional a fim de mitigar ameaças
que pudessem comprometer a incolumidade das
pessoas, a ordem pública e os patrimônios público e privado durante a realização dos Jogos.

No campo da administração central do Estado,
foi realizado diagnóstico sistêmico da função
Judiciária, possibilitando fornecer subsídios à
busca de soluções para a melhoria e aperfeiçoamento do Poder Judiciário Federal (Acórdão
1.295/2015-TCU-Plenário). Na mesma linha, foi
planejado e iniciado levantamento com o objetivo de obter conhecimento sistêmico dos órgãos
que compõem as Funções Essenciais à Justiça.

Com relação aos serviços transversais de suporte ao Estado, buscou-se, na área de pessoal, atuar na governança, transparência e identificação de irregularidades relativas à folha de
pagamento da administração pública, inclusive
mediante acompanhamento contínuo nos gastos com pessoal. Cabe ressaltar que está em andamento levantamento com o objetivo de avaliar
a situação atual e a evolução da governança e da
gestão de pessoas em amostra abrangente de
organizações da administração pública federal,
a fim de identificar os pontos mais vulneráveis e
induzir melhorias nessa área.

Outro trabalho de relevo é o levantamento para
elaboração de Referencial de Avaliação de Governança do Centro de Governo, que contou com
apoio da OCDE e envolveu vários órgãos da administração central (para conhecer mais, ver item
1.7 – Ações para induzir à eficiência do Estado).
Com relação ao tema defesa nacional e segurança pública, foi dado prosseguimento ao trabalho com o objetivo de avaliar a efetividade da
estrutura de gestão e controle do Projeto Piloto
do Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento
de Fronteiras), com foco no monitoramento da
execução do projeto e no monitoramento de riscos. Outra estratégia importante que orientou as
ações na área relaciona-se à segurança durante
os Jogos Olímpicos – Rio 2016, resultando em um
trabalho de natureza operacional no Ministério
da Justiça e no Ministério da Defesa, com o objetivo de avaliar o arranjo institucional e as ações

Na área de licitações e compras públicas, foi
realizada avaliação do perfil da governança
das aquisições públicas, objetivando induzir a
melhoria na governança e gestão das unidades
jurisdicionadas, bem como na realização de
auditorias para verificar se as práticas de governança e de gestão de aquisições públicas estão
de acordo com a legislação aplicável e aderentes às boas práticas. Além disso, deu-se continuidade ao acompanhamento de licitações e
contratos publicados no Diário Oficial da União,
com o intuito de identificar indícios de falhas
antes que essas se concretizem, fortalecendo o
controle prévio do TCU. Foi realizado, ainda, o levantamento das aquisições realizadas por meio
da Central de Compras do Governo Federal.
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No campo da tecnologia da informação, destaque às tendências e inovações tecnológicas que
têm impactado a forma como governos e empresas prestam serviços, tais como os serviços em
nuvem e os dados abertos. Nesse sentido, foram
realizadas fiscalizações com o objetivo de avaliar a efetividade de ações em prol da abertura
de dados na área de educação, além de avaliar
a condução da política brasileira de dados abertos governamentais. Na linha da transparência,
realizou-se fiscalização de orientação centralizada (FOC) nos órgãos dos poderes Judiciário e
Legislativo, inclusive o TCU, bem como do Ministério Público e das empresas estatais vinculadas
ao Poder Executivo federal, com o objetivo de
avaliar o nível de transparência dos sítios eletrônicos desses órgãos. Além disso, realizou-se
levantamento para identificar riscos em contratações de serviços de TI sob o modelo de computação em nuvem, tendo em vista a crescente
adoção desse modelo em escala mundial.
Ainda no campo das contratações, houve ação
de controle visando avaliar eficácia e eficiência
do modelo de contratação de desenvolvimento
e manutenção de sistemas informatizados pelas organizações públicas, em especial quando
utilizados métodos ágeis de desenvolvimento.
A governança de TI, por sua vez, foi examinada, em 2015, em seis auditorias realizadas sob
orientação centralizada (FOC) com o objetivo de
avaliar as práticas adotadas por organizações
públicas, considerando as respostas ao questionário do Levantamento de Governança de TI
de 2014. Ademais, foi realizado novo ciclo do
Levantamento de Governança de TI em 2016,

abrangendo 376 organizações da administração
pública federal.
No campo dos serviços públicos eletrônicos,
atenção especial foi dada à Previdência Social.
Como sequência de auditoria iniciada em 2014 e
que avaliou a oferta de serviços públicos eletrônicos pelo INSS, realizou-se diagnóstico na cadeia de produção e de gestão de serviços e sistemas. O objetivo foi analisar deficiências, riscos
e dificuldades que impactam o oferecimento de
serviços digitais e as atividades das agências da
Previdência, com reflexo na vida dos cidadãos.
Visando expandir o conceito de serviço público
eletrônico e aumentar o escopo da análise, foi
realizada auditoria operacional sobre Governo
Digital para avaliar se o governo possui visão
centrada nas necessidades do cidadão.
Na área indigenista e de proteção à fronteira
seca entre o Brasil e outros países latinos, foi
desenvolvido relatório sistêmico sobre a política indigenista brasileira, bem como a auditoria
que avaliou aspectos de governança das políticas públicas voltadas à fronteira. Os resultados
apontam destaques e falhas em aspectos de
governança das referidas políticas e fomentarão
ações de controle futuras nos respectivos temas.
Destaca-se ainda auditoria para avaliação do
cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos conselhos profissionais, que aferiu o cumprimento da referida lei pelos conselhos e teve
abrangência nacional, com divulgação dos resultados do trabalho por meio de eventos de Diálogo Público em Brasília/DF, Porto Alegre/RS, São
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Paulo/SP e João Pessoa/PB, que tiveram a participação de mais de mil dirigentes e funcionários
dos conselhos profissionais de todo o país.
Não menos importante, foi realizada auditoria,
em âmbito nacional, de avaliação da transpa-

rência das Fundações de Apoio junto às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), entidades que gerenciam significativos recursos
do Orçamento Geral da União (cerca de R$2 bilhões, conforme dados de 2014).

Ações relacionadas à área social

ÁREA SOCIAL

Saúde

Desporto

Educação

Trabalho

No planejamento das ações ligadas à área social, foram centrados esforços no enfrentamento de desafios identificados nas áreas de saúde,
educação, desporto, previdência, assistência
social e trabalho, particularmente, na indução
da melhoria na gestão das políticas públicas
descentralizadas, na oferta de serviços públicos de qualidade para o cidadão, na garantia do
financiamento sustentável de políticas sociais,
no alinhamento dessas políticas à competitividade nacional e, por fim, no desenho e na implementação efetiva de políticas considerando
a territorialidade e as desigualdades regionais.

Previdência

Políticas
setoriais

Assistência
Social

No que se refere à saúde, destaca-se o empenho na avaliação da governança e gestão de
políticas públicas. Assim, encontram-se realizadas e/ou em andamento fiscalizações nas diversas áreas da saúde, entre as quais, o Levantamento de Governança e Gestão em Saúde, a
Fiscalização de Orientação Centralizada sobre
o impacto da judicialização das ações em saúde, a avaliação de aspectos da Política Nacional de Assistência à Saúde Integral da Mulher,
a auditoria operacional sobre órteses e próteses, o monitoramento sobre resíduos sólidos e
a auditoria para avaliação sobre a capacidade
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de fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
Na área da educação buscou-se investir em abordagem sistêmica, por meio do Acompanhamento
da implantação do Plano Nacional de Educação
(PNE 2014-2024). Essa área apresenta quatro principais macrodesafios, a saber: garantia de acesso
e permanência do aluno na escola, melhoria da
qualidade da educação, atratividade da carreira
do magistério e financiamento da educação.

cia apresentado pelas entidades do Sistema
S em relação a suas operações, em especial
quanto às receitas, despesas, demonstrações
contábeis e resultados, incluindo nesse contexto o nível de atendimento aos mandamentos
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), visando fomentar a utilização de dados em formato
aberto, o controle social, o combate à fraude e à
corrupção e a credibilidade pública.

Em relação à política de desporto, destaca-se o
levantamento no Sistema Nacional do Desporto (SND), incluindo o Comitê Olímpico do Brasil
(COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a
Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e as
entidades de administração do desporto (confederações). O diagnóstico permitiu a compreensão desse sistema e a identificação de seus
pontos críticos, que poderão direcionar futuras
fiscalizações.

No tocante à previdência social, trata-se de
tema que ocupa, no atual cenário econômico,
orçamentário e político brasileiro, posição de
grande destaque e preocupação, não apenas
por conta da alta materialidade das despesas da
função e da importante relevância social, mas
também por ser elemento fundamental para redução do Risco Brasil. Nessa área, destaca-se
a implementação de estratégia de acompanhamento de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas (auditorias contínuas), com
vistas a identificar, por meio de cruzamentos
sistemáticos de bases de dados, indícios de irregularidades nos benefícios, e propor, quando
couber, ações de controle que mitiguem o risco de pagamentos indevidos e busquem aperfeiçoar a fiscalização dessa matéria. Está em
andamento, ainda no âmbito das auditorias
contínuas, inciativa do Tribunal no uso de ferramenta especializada em Analytics (SAS) para
Mineração de Dados com foco na identificação
de padrões de fraudes previdenciárias.

Quanto à temática do trabalho, o Tribunal iniciou Fiscalização de Orientação Centralizada
com objetivo de verificar o nível de transparên-

Já a assistência social, por meio de políticas
sociais e de mecanismos de transferência de
renda, exerce papel fundamental no combate

Complementarmente, e no intuito de caracterizar e avaliar a formulação, a implementação e
os resultados de políticas públicas, foi realizado
um conjunto de fiscalizações nas ações e programas de capacitação profissional nacionais,
com foco no Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Atualmente, encontra-se em andamento auditoria operacional no referido programa.
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à pobreza e à desigualdade social no Brasil. O
Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, pela importância social e pela
materialidade que detêm (mais de R$ 65 bilhões
em 2014), foram alvo de diversas ações de controle, nas quais identificaram-se desafios quanto à sustentabilidade e à gestão, em especial
quanto aos controles.
No campo das políticas setoriais, o TCU, para
colaborar no enfrentamento das desigualdades
regionais, optou por inicia a abordagem pelas
regiões Norte e Nordeste, com a apresentação
de panoramas de cada um dos estados, contemplando visão ampla e abrangente de sua situa-

ção geográfica e econômico-social, incluindo o
mapeamento dos desafios locais para seu desenvolvimento – em seus aspectos econômico,
social, inclusivo e sustentável –, bem como uma
síntese do conjunto de trabalhos relevantes realizados com foco no território do respectivo estado. Os panoramas estaduais identificaram 181
desafios para o desenvolvimento sustentável
dos estados do Nordeste, que estão relacionados aos mais diversos temas, tais como: infraestrutura, educação, saúde, energia, saneamento,
entre outros. O conjunto destes trabalhos subsidiou a elaboração do relatório sistêmico sobre
Desenvolvimento, com recorte Nordeste.

Ações relacionadas à área
de desenvolvimento nacional

DESENVOLVIMENTO NACIONAL

$

Sistema
Financeiro
Nacional

Indústria e
comércio exterior

Ciência,
tecnologia
e inovação

Agricultura,
organização
agrária e
meio ambiente

Turismo
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A área de Desenvolvimento Nacional compreende múltiplos e variados temas que podem ser
reunidos nos seguintes grandes grupos: sistema
financeiro nacional; finanças públicas; transferências obrigatórias; agricultura e organização
agrária; meio ambiente; ciência, tecnologia e
inovação; indústria e comércio exterior; relações exteriores; e turismo.
Nesse contexto, foram realizados trabalhos dos
quais se destacam, entre aqueles relacionados
ao tema sistema financeiro nacional, o exame
da legalidade da aplicação dos recursos públicos pelas instituições financeiras federais e
avaliação da eficiência e da eficácia dos mecanismos utilizados pelas entidades responsáveis
pela supervisão do sistema bancário brasileiro.
Também foram previstas ações de controle com
o objetivo de induzir o fortalecimento da gestão
e governança dos órgãos e entidades do Ministério da Fazenda, com foco em riscos e controles
internos, além de trabalhos com vistas a realizar
diagnósticos sobre a sustentabilidade das fontes de recursos utilizadas para o financiamento
de políticas públicas regionais. Além desses,
destaca-se também os trabalhos realizados com
a finalidade de apurar as causas e consequências do aumento da dívida interna federal no
período de 2011 a 2014.
Cabe mencionar, ainda, processo de Representação acerca de atraso de repasse a instituições financeiras públicas e privadas de verbas
destinadas ao pagamento de despesas de res-

ponsabilidade do governo federal (situação popularmente chamada de “pedaladas fiscais”),
julgada por meio do Acórdão 2.575/2016-TCU-Plenário. Merecem destaque também os
trabalhos de acompanhamento e análise do
Relatório de Gestão Fiscal, a emissão de opinião sobre a credibilidade do Balanço Geral da
União (BGU) e o acompanhamento dos Resultados Fiscais da União.
No grupo referente aos temas agricultura, organização agrária e meio ambiente, buscou-se
realizar trabalhos que permitissem analisar as
ações governamentais relacionadas à gestão
das áreas protegidas e unidades de conservação
(UC), realizado em parceria com onze entidades
fiscalizadoras superiores (EFS) e apreciado por
meio do Acórdão 1.206/2015-TCU-Plenário.
Ainda sobre esse tema, aproveitando a oportunidade de que 2015 foi declarado pelas Nações
Unidas o Ano Internacional dos Solos, desenvolveu-se trabalho que buscou avaliar as políticas
e iniciativas relacionadas à gestão territorial e à
promoção da sustentabilidade do solo e da água.
Também neste mesmo grupo podemos destacar
levantamentos com objetivo obter informações
para melhor planejamento do controle externo
referente à gestão federal de crise hídrica, bem
como para avaliar o processo de seleção e manutenção de beneficiários da reforma agrária. No
contexto ambiental, realizou-se, ainda, auditoria
operacional no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Iba-
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ma) sobre biopirataria do patrimônio genético da
Amazônia, com vistas a identificar as ações de
combate a essa prática irregular.
Com relação aos temas ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento, indústria e comércio
exterior turismo, cabe destacar o levantamento
de escopo amplo sobre micro e pequenas empresas no Brasil, que busca construir visão geral
sobre as Micros e Pequenas Empresas (MPE), e,
assim, permitir a realização de diagnóstico da situação atual. Além disso, iniciou-se, em outubro
de 2016, trabalho inédito no Tribunal (monitoramento sistêmico) com a finalidade de avaliar o
impacto da atuação do TCU na gestão do Ministério do Turismo, tendo em vista a intensa atuação
do Tribunal em ações de fiscalização junto àquela pasta para verificar a regularidade e o aperfeiçoamento de sua gestão entre 2009 e 2015.
A fim de realizar diagnóstico sistêmico da eficiência de políticas públicas do governo federal
executadas na Região Norte e mapear os desafios locais para o desenvolvimento inclusivo e
sustentável daquela região, foram realizados
levantamentos por todas as secretarias do TCU
da região, dos quais dois já foram apreciados,
sendo que em um deles o Ministro Relator determinou que os trabalhos sejam ampliados a todas as unidades da federação. Com vistas a consolidação desses levantamentos, iniciou-se em
novembro de 2016 o Projeto FiscNorte, com ob-

jetivo de produzir diagnóstico sistêmico sobre
o tema Desenvolvimento com recorte na Região
Norte, em aspectos de: execução orçamentária,
desafios para o desenvolvimento, e avaliações
de políticas públicas e iniciativas federais.
Cabe destacar, também, tratando de tema conexo com o trabalho citado no item precedente,
que foram realizados levantamentos nos estados do Acre e Rondônia almejando investigar,
identificar e mapear as conexões existentes entre os principais instrumentos de planejamento
governamental e o rebatimento territorial de
seus programas, iniciativas e ações. Como principal produto, foram desenvolvidas as linhas
gerais de um método apto a identificar usos sistêmicos relevantes de políticas públicas, a cargo
da União, no território de uma determinada unidade federativa.
Por fim, relativamente à fiscalização dos recursos federais transferidos a prefeituras, realizou-se levantamento com o objetivo de avaliar
o cumprimento, pelos portais na internet dos
15 maiores municípios paraenses, dos requisitos de transparência ativa e passiva exigidos
pela Lei Complementar 101/2000 (LRF) e pela
Lei 12.527/2011 (LAI). Segundo a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro (Enccla), há uma forte correlação entre
atos de improbidade administrativa e ausência
de transparência pelo poder público.
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Ações relacionadas à área de infraestrutura

DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Setor
portuário

Setor
ferroviário

Transporte
hidroviário

Setor
aeroportuário

Setor
rodoviário

Habitação

Energia

Comunicações

Os empreendimentos da área de infraestrutura envolvem os setores de petróleo e
gás, mineração, energia elétrica, infraestrutura urbana, habitação, comunicação,
obras hídricas e transportes em seus diversos modais (rodoviário, aéreo, aquaviário,
ferroviário, metroviário). Nesse cenário,
importa enfatizar que o controle externo
realizado pelo TCU na área de infraestrutura vai além da auditoria de obras públicas, pois também inclui as concessões de
serviços públicos, a gestão e a governança
das entidades públicas que atuam no setor
e o exame de atos e contratos, nas vertentes
operacional e de regularidade.
Nesse contexto, merecem destaque diversos trabalhos realizados no biênio. De início, anota-se

Grandes
eventos
esportivos

a realização de 126 auditorias de obras públicas
no âmbito do Fiscobras 2016 envolvendo os segmentos de energia, infraestrutura urbana, transportes, obras hídricas e edificações, que representa R$ 34,7 bilhões em dotação orçamentária.
No setor portuário, registre-se a auditoria nas
prorrogações antecipadas de contratos de arrendamentos portuários que, além de investimentos vultosos, trata de processo de grande
complexidade e relevância para o setor.
No setor aeroportuário, foi realizada auditoria
sobre as atuações da Secretaria de Aviação Civil, da Anac e da Infraero visando à melhoria da
qualidade dos serviços prestados aos usuários
nos aeroportos brasileiros, e auditoria operacional na Empresa Brasileira de Infraestrutura
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- Infraero com o objetivo de avaliar a sustentabilidade financeira da agência reguladora frente
às novas concessões de aeroportos. Ressalta-se, ainda, o acompanhamento dos processos
de concessões de quatro aeroportos: Salvador,
Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza.
No setor ferroviário, merece relevo o levantamento sobre o andamento das obras de construção da ferrovia Nova Transnordestina (TLSA),
sendo a primeira fiscalização a utilizar os métodos definidos pelo projeto GeoControle, que
visa estruturar o uso de geotecnologias como
ferramenta de controle externo no TCU.
No setor rodoviário, frise-se a avaliação dos resultados para a administração pública federal
quanto à utilização do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC), que abrangeu 26
fiscalizações relacionadas ao Fiscobras 2016.
Além disso, finalizou-se auditoria de conformidade na execução das obras de construção da
BR-040/RJ, no segmento da Serra de Petrópolis,
a cargo da Companhia de Concessão Rodoviária
Juiz de Fora-Rio (CONCER).
No segmento de transporte hidroviário, a auditoria operacional no âmbito do FiscHidrovias
buscou avaliar a governança do Plano Hidroviário Estratégico (PHE), os principais desafios e
gargalos desse setor.
Em relação à habitação e infraestrutura urbana,
foram desenvolvidas 24 auditorias de conformidade em atos, licitações e/ou contratos para

construção de relevantes obras públicas de
edificações, mobilidade urbana e saneamento
básico no âmbito do Fiscobras 2016, figurando
dentre elas: auditorias nas obras para construção de arenas esportivas destinadas a sediar os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio
de Janeiro/RJ; auditoria coordenada no âmbito
da Olacefs com o objetivo de fiscalizar, em território nacional, a política e as obras de habitação social do Programa Minha Casa, Minha Vida
(MCMV); auditoria sobre a regularização fundiária urbana e o ordenamento territorial do Distrito
Federal e de municípios vizinhos em Goiás, com
a participação do Tribunal de Contas do Distrito
Federal (TCDF), Tribunal de Contas do Estado de
Goiás (TCE/GO) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO).
No setor de energia, o TCU promoveu auditoria operacional com a finalidade de avaliar os
controles exercidos pelas estatais acionistas
da Norte Energia S.A., Sociedade de Propósito
Específico responsável por implantar a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, notadamente no que
se refere à possibilidade de superavaliação dos
investimentos, em potencial prejuízo aos cofres
públicos, e acompanhamento da revisão do contrato de cessão onerosa, firmado em 2010 entre
a União e a Petróleo Brasileiro S.A. Esse contrato
tem por objeto a cessão onerosa, à cessionária
(Petrobras), do exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos localizados na área
do pré-sal, limitado à produção de cinco bilhões
de barris equivalentes de petróleo.
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No setor de comunicações, destacam-se: o relatório sistêmico de fiscalização de infraestrutura
de telecomunicações (FiscTelecomunicações),
a fim de avaliar a evolução da política pública
do setor de telecomunicações; a auditoria operacional com o objetivo de avaliar a atuação da
Anatel na garantia e melhoria da qualidade da
prestação dos serviços de telefonia móvel no
Brasil; o levantamento sobre políticas públicas
de inclusão digital do Governo Federal; a auditoria na Previc e na Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (ECT), relativa aos investimentos do
fundo Postalis; e o levantamento sobre a revisão
do Modelo de Prestação dos Serviços de Telecomunicações em andamento no setor.
Em relação à infraestrutura hídrica, anota-se a
auditoria para avaliar as ações relacionadas à
recuperação de reservatórios estratégicos para
o Projeto de Integração do Rio São Francisco
(PISF), com foco na previsão orçamentária, na
compatibilidade com as obras do PISF, no atendimento à Política Nacional de Segurança de
Barragens e nas planilhas orçamentárias das
obras. Também foram realizadas auditorias nas
obras dos Eixos Norte e Leste do PISF, avaliando-se a conformidade das licitações, da execução contratual e dos orçamentos.
No tocante aos grandes eventos esportivos, o
Tribunal produziu relatórios semestrais de consolidação das fiscalizações do Tribunal sobre
ações do Governo Federal para a realização dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, envolvendo a construção de arenas esportivas, o le-

gado olímpico, infraestrutura de energia elétrica
e aeroportos, renúncia de receitas em serviços
prestados ao Comitê Olímpico, segurança, turismo, políticas para o esporte de alto rendimento,
financiamento de obras vinculadas aos Jogos,
governança e transparência na gestão e resultado operacional do Comitê Organizados dos Jogos. Destaca-se, ainda, levantamento realizado
para apurar a situação atual de obras de mobilidade urbana que foram vinculadas à Copa do
Mundo de 2014.

Auditorias
coordenadas

As auditorias coordenadas representam a continuidade da integração institucional entre o TCU
e os demais órgãos de fiscalização visando ao
fortalecimento do Controle, uma vez que possibilitam o compartilhamento de experiências, a disseminação de boas práticas e o aperfeiçoamento
das competências profissionais dos auditores.
No Brasil, os mais relevantes programas governamentais são implementados por meio da ação
conjunta e coordenada de todos os entes que
compõem a Federação: União, estados e municípios. No caso de temas que transcendem o território de um país, como o meio ambiente, surge a
necessidade de ações de avaliação em conjunto
com países próximos ou blocos regionais. Por
isso, o TCU tem realizado auditorias coordena-
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das, em continuidade à iniciativa de fortalecer as
parcerias com os tribunais de contas dos Estados e Munícipios e EFS de países vizinhos, bem
como promover a articulação e a coordenação
entre entes federativos e nações parceiras.
O foco dos trabalhos são temas essenciais para
a sociedade. As auditorias coordenadas permitem compreensão mais ampla do objeto, possibilitando, a partir dos seus resultados, que sejam formuladas políticas públicas mais eficazes
e estratégias de planejamento e execução que
otimizem o uso dos recursos públicos, contribuindo para o aperfeiçoamento da governança
e aprimorando a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade.
A seguir são destacadas algumas auditorias realizadas sob esse formato.
Governança e gestão em saúde:
questionários enviados a mais de
11 mil organizações públicas
O levantamento, que se iniciou no mês de março
de 2016, é fruto da cooperação realizada entre
o TCU, Associação dos Membros do Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon), Instituto Rui Barbosa
(IRB) e 26 tribunais de contas estaduais e municipais, e contou com o apoio do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e do
Conselho Nacional das Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems).
O trabalho objetivou coletar e sistematizar informações sobre governança e gestão em saúde

nas organizações da administração pública estadual e municipal e consistiu na aplicação de
questionários eletrônicos a todos os conselhos
de saúde (municipais e estaduais), secretarias
de saúde (municipais e estaduais) e comissões
intergestores bipartites (CIB). Assim, mais de 11
mil organizações públicas do Brasil tiveram a
oportunidade de se autoavaliar e conhecer um
conjunto de boas práticas que poderão contribuir para a melhoria da prestação de serviços de
saúde no País.
Levantamento de governança
pública nacional
O trabalho foi realizado em coordenação com
o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e mais 28 tribunais de contas de estados/
municípios. As conclusões baseiam-se em dados coletados por meio de questionário de autoavaliação, respondido pelos dirigentes máximos
de 7.770 organizações públicas, sendo 380 federais, 893 estaduais e 6.497 municipais. Dentre os resultados, foi possível aferir o chamado
Índice Geral de Governança de vários órgãos da
administração federal, estadual e municipal.
Fiscalizações em educação
No âmbito federal, as fiscalizações tiveram
foco no Programa Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil (Proinfância), seja
na educação infantil, pré-escola ou creche. No
ensino médio, foram realizados monitoramento
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e auditoria coordenada com o auxílio de 28 tribunais de contas do País. O objetivo do trabalho
foi avaliar a implementação das recomendações
dirigidas ao Ministério da Educação e às secretarias de educação estaduais e municipais.
O TCU também avaliou a qualidade e a disponibilidade das instalações e equipamentos das
escolas públicas estaduais e municipais de ensino fundamental no país. A auditoria operacional coordenada contou com a participação de
19 tribunais de contas de estados e municípios
e de 8 secretarias de controle externo do TCU
nos estados. O volume de recursos fiscalizados
foi da ordem de R$ 12,3 bilhões, nos quais se
incluem os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Plano de Ações Articuladas (PAR-infraestrutura). A ação também
avaliou os controles do Ministério da Educação
(MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para tais programas. O
trabalho teve como objeto 679 escolas públicas
em 19 estados e no Distrito Federal. Como resultado, foram feitas recomendações ao MEC
no sentido de que sejam aperfeiçoadas as políticas de apoio à infraestrutura e se disponibilizem equipamentos para a educação básica,
com vista a minimizar as desigualdades educacionais existentes entre as regiões do país e entre as escolas urbanas, rurais e indígenas, bem
como que se estabeleça cronograma de repasse
das parcelas de recursos financeiros às ações
do PDDE a fim de que se garanta o regular desenvolvimento dos projetos.
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Auditoria coordenada nos Regimes
Próprios da Previdência Social
(RPPS) dos entes federativos

abaixo das taxas de juros reais médias projetadas de 5,8% nas avaliações atuariais, mais um
sinal de alerta para o sistema.

Em parceria com vinte e nove tribunais de contas foi realizada uma auditoria coordenada em
vinte e três RPPS de estados e trinta e um de
municípios, amostra que representa 63% dos
cerca de 7,6 milhões de segurados de estados,
DF e municípios. Os resultados demonstram os
sérios riscos existentes à sustentabilidade do
sistema. As projeções atuariais dos planos dos
estados auditados sinalizam que, ainda que todos os novos servidores contratados no futuro
não venham a impactar os RPPS, a despesa com
benefícios previdenciários, que foi projetada em
R$ 94 bilhões em 2015 continuará a crescer até
o ano de 2030, atingindo R$ 131 bilhões. Este
crescimento corresponde a 8% da Receita Corrente Líquida dos estados auditados em 2015,
em um quadro em que praticamente todos os
entes federativos estão próximos do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O patamar de 43% do total de segurados vinculados a RPPS com Certificado de Regularidade Previdenciária emitido com decisão judicial
pode ser considerado um número para qualificar
como alto o nível de instabilidade institucional
do quadro normativo da previdência própria no
Brasil, o que sinaliza a necessidade de seu aperfeiçoamento. Finalmente, é importante destacar
que as fragilidades identificadas (a amostra usada na fiscalização se pautou nos RPPS de maior
materialidade e quantitativo de participantes)
se replicam em praticamente todos os demais,
em especial nos pequenos municípios.

A auditoria identificou que o agregado das bases cadastrais utilizadas nas avaliações atuariais de 2015 contêm registros de apenas 94%
dos segurados existentes nos entes auditados.
Além de desatualizadas, as bases de dados
de segurados apresentam elevado número de
ocorrências de informações em branco ou inconsistentes para algumas variáveis essenciais
ao cálculo atuarial, o que reduz a confiabilidade
das projeções. A rentabilidade média em termos
reais das carteiras de investimentos dos RPPS
para o período 2011-2015 foi de 2,2% ao ano,

Relatórios sistêmicos

A partir de 2013, o TCU iniciou a produção de
relatórios sistêmicos (denominados Fisc) sobre
áreas e funções de governo relevantes para a
sociedade, tais como saúde, educação, previdência, energia, cultura, turismo, segurança pú-
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blica e infraestrutura. Esses relatórios abordam
questões orçamentário-financeiras, os principais problemas temáticos, segundo a visão do
TCU, e os acompanhamentos realizados sobre
os pontos mais complexos.

São exemplos de ações apresentadas no formato Fisc:

Em 2016, o Tribunal realizou ações com o objetivo
de colher as percepções e as experiências dos auditores para aperfeiçoamento desses relatórios.

Com a edição da Lei do Plano Nacional de Educação, em 2014, encontra-se em curso a construção de metodologia de acompanhamento
das metas do PNE 2014-2024, em conjunto com
a utilização de referencial convencionado internacionalmente e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Oficina para aprimoramento
dos relatórios sistêmicos

Acompanhamento da implantação do Plano
Nacional de Educação (PNE) 2014-2024

Desse modo, o Tribunal poderá comunicar à
sociedade, anualmente, por meio de relatório
sistêmico da área de Educação, a evolução do
Plano, o cumprimento das obrigações nele estabelecidas para as diversas instâncias operativas, bem como os resultados já alcançados e as
lacunas encontradas, em articulação e coordenação com os tribunais de contas dos estados
e municípios, o que permitirá a avaliação das
ações em cada uma das esferas de governo.
Relatório sistêmico do setor
de telecomunicações
O relatório sistêmico de fiscalização de infraestrutura de telecomunicações (FiscTelecomunicações), que possui informações sobre a atual
situação do setor, foi concluído em 2016.
O diagnóstico apresenta informações sobre a
atuação estatal, nos termos do novo modelo
inaugurado pela Emenda Constitucional 8/1995
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e delimitado pela Lei Geral de Telecomunicações (LGT). Ao elaborar o relatório, o TCU concluiu que a atuação estatal precisa ser aprimorada, sobretudo em vista das mudanças
ocorridas nos quase vinte anos que separam o
atual contexto daquele em que ocorreu a reestruturação do setor. Foram avaliados, também,
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel) e o Fundo de Universalização dos Serviços de Fiscalização (Fust).
Nova versão do FiscSaúde
O TCU concluiu nova versão do relatório sistêmico de fiscalização da saúde (FiscSaúde), um levantamento de amplo escopo que aborda, além
de questões orçamentárias e financeiras afetas
à área, informações sobre fiscalizações relevantes realizadas pelo Tribunal.
Por meio do FiscSaúde, pretende-se fornecer
ao Congresso Nacional e à sociedade informações estruturadas sobre a situação da saúde no
Brasil. Além disso, o trabalho propicia insumos
para o planejamento das fiscalizações do TCU,
de modo que as edições subsequentes do relatório possam observar a evolução e o impacto
das políticas públicas de saúde avaliadas.
Lançamento da 1ª edição do FiscTrabalho
Em março de 2016 foi lançada a 1ª edição do Relatório Sistêmico do Trabalho (FiscTrabalho), que
contempla os principais riscos sistêmicos no que
se refere à formulação e execução das políticas
públicas voltadas para a geração de emprego,

trabalho e renda. Essa obra representa mais uma
contribuição para o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade.
FiscNordeste
O relatório fornece uma visão global da situação e dos desafios de cada Estado do Nordeste.
No Estado do Ceará, por exemplo, foram identificadas necessidades referentes à melhoria da
produção, da infraestrutura e dos indicadores
de capital humano. Com relação à Bahia, vislumbrou-se a possibilidade de incrementar o
aproveitamento do potencial eólico, integração
entre planejamentos nos diversos níveis e melhoria dos índices de segurança. Com relação ao
Estado de Alagoas, foi apontada a necessidade
de ser aprimorar a fiscalização na área de educação e a importância de se explorar melhor o
potencial turístico deste Estado.
Contas de Governo
De acordo com o art. 71, inciso I, da Constituição Federal, o TCU, reunido em sessão plena,
deve apreciar as contas prestadas anualmente
pelo Presidente da República, mediante parecer
prévio. É realizada avaliação do relatório sobre
a execução dos orçamentos e a atuação governamental e sobre o Balanço Geral da União, elaborado e consolidado pela Secretaria do Tesouro Nacional. O relatório sobre os orçamentos é
elaborado por diversos órgãos e consolidado
pelo Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União. O trabalho do
Tribunal constitui-se em diagnóstico sistêmico
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sobre aspectos relevantes do desempenho e da
conformidade da gestão pública federal no ano
anterior.
O parecer prévio é emitido apenas sobre as contas prestadas pelo Presidente da República, pois
as contas referentes aos poderes Legislativo e
Judiciário e ao Ministério Público não são objeto de pareceres prévios individuais, mas efetivamente julgadas pelo Tribunal. Apesar disso,
o relatório sobre as contas contém informações
sobre os demais poderes e o Ministério Público,
com um panorama abrangente da administração
pública federal.
No mês de outubro de 2016, o Plenário do TCU
apreciou as Contas de Governo referentes a 2015
e mais uma vez concedeu prazo para apresentação de contrarrazões em atenção aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ao final da apreciação, o Tribunal emitiu
recomendações ao Poder Executivo federal e
enviou o parecer prévio ao Congresso Nacional,
contendo a opinião do TCU sobre as contas prestadas pela Presidente da República referentes
ao exercício de 2015.
O parecer do TCU é conclusivo no sentido de
exprimir se as contas prestadas pelo Presidente
da República representam adequadamente as
posições financeira, orçamentária, contábil e
patrimonial, em 31 de dezembro, e se observam
os princípios constitucionais e legais que regem
a administração pública federal.

Atuação em operações especiais
de infraestrutura – “Lava Jato”
Para ser conhecida como referência no combate
à corrupção, a Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações), instituída em janeiro de 2016, trabalha para
contribuir com a prevenção, detecção e responsabilização a fraudes em projetos de infraestrutura.
Os processos em andamento no TCU relacionados à Operação Lava Jato (investigação de
corrupção no país levada a efeito pela Polícia
Federal no Brasil) passaram a ficar sob responsabilidade da nova secretaria. Entre eles destacam-se os relacionados às refinarias da Petrobras Presidente Getúlio Vargas (Repar), Abreu e
Lima (Rnest), e o Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro (Comperj), além dos processos sobre
a usina nuclear Angra 3, a cargo da Eletronuclear.
A unidade institui processos e realiza fiscalizações na área de infraestrutura que tenham obje-
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to conexo à Lava Jato ou a outras operações que
exijam intercâmbio com instituições de controle.
A partir da análise preditiva de riscos e da mineração de dados, pretende-se identificar, igualmente, novas oportunidades de auditorias, inclusive
em outras áreas. A SeinfraOperações acompanha
ainda os atos praticados em razão dos acordos de
leniência, relacionados à área de infraestrutura.
Em 2016 foi disponibilizada a ferramenta IPED –
sistema forense da Polícia Federal – para consulta
dos auditores das unidades de controle externo do
Tribunal aos documentos públicos dos processos
judiciais da Lava Jato. Essa ação busca dar suporte
à instrução de processos relacionados com os fatos apurados por essa operação, por meio da sistematização de mais de 18 mil documentos, entre
denúncias, julgamentos e acervo probatório.
O IPED foi cedido pela Polícia Federal de modo
a facilitar a busca por termos em diversos documentos simultaneamente. Podem ser consultados documentos nos formatos PDF, texto, HTML,
Word, Excel, entre outros. Consultas no IPED são
realizadas de forma direta, digitando o termo ou
conjunto de termos a serem consultados.
Nesse contexto, ganham destaque as análises
das tomadas de contas especiais relacionadas
às refinarias da Petrobras, que, além de apurarem danos de cifras bilionárias, avaliam responsabilidades de dirigentes superiores da estatal e
das principais empreiteiras brasileiras.
Após considerável esforço empreendido pelas equipes técnicas da Unidade, os primei-

ros resultados podem ser vistos nos Acórdãos
2.109/2016 e 2.428/2016, ambos do Plenário.
Referentes a duas tomadas de contas de três
contratos da Rnest, nesses processos foram citados solidariamente responsáveis da estatal e
das empresas contratadas por débitos que se
aproximam a R$ 3 bilhões, além de ter sido determinada a indisponibilidade liminar de bens
dos arrolados, em valores de igual monta.
Na mesma linha desses trabalhos, aguardam
apreciação do Tribunal outras TCE correspondentes a contratos de obras da Repar e do Comperj.
Ainda entre os trabalhos desenvolvidos neste
ano, sobressaem as fiscalizações no contrato
relacionado ao navio Sonda Vitória 10.000 e nas
obras de Belo Monte. Essa última, coordenada
pela unidade especializada em fiscalização de
energia elétrica, com a participação da SeinfraOperações.
Não menos relevante, no primeiro semestre deste ano, a unidade autuou, no curso das análises
empreendidas em processos de Angra 3 e da
Rnest, duas representações sobre fraudes em
licitação ou contratação que podem resultar em
penas de inidoneidade das empresas envolvidas.
Por fim, desde agosto de 2016 a SeinfraOperações realiza acompanhamentos a respeito de
acordos de leniência conduzidos pelo Ministério
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Trata-se de processos de grande de repercussão na sociedade que exigem
análises de alta especialidade.
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1.10 JOGOS OLÍMPICOS DO RIO DE JANEIRO (RIO 2016)

Diante da relevância dos Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro para o Brasil e buscando contribuir para o sucesso do evento, o TCU prolatou
mais de quarenta acórdãos em diversas áreas
relacionadas com os Jogos Rio 2016, tais como:
investimentos em infraestrutura esportiva, mobilidade urbana, segurança pública e defesa,
aeroportos, energia, turismo, transparência dos
gastos públicos, legado para a cidade do Rio de
Janeiro, legado esportivo, legados ambientais,
renúncias de receitas, empréstimos dos bancos
públicos, entre outros.
Por deliberação do Plenário do Tribunal, foram
indicados para coordenar a estratégia de fiscalização os ministros Aroldo Cedraz (no período
2013-2014) e Augusto Nardes (a partir de 2015).
O controle exercido pelo TCU ocorreu em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE-RJ) e com o Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) de maneira
que as fiscalizações ocorressem de forma racional e otimizada segundo as competências legais
de cada um desses órgãos.
Além disso, esse controle foi efetivado de forma
concomitante com o andamento das obras de
maneira que, por intermédio das decisões desta Corte de Contas, foi possível realizar as correções e os ajustes necessários ao longo de toda
a preparação para os Jogos, evitando, assim, o

desperdício de recursos públicos envolvidos na
realização do evento.
A atuação do TCU foi relevante, por exemplo,
para a revogação do art. 15 da Lei do Ato Olímpico (Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009),
que previa que os entes (União, Estado e Município) cobrissem qualquer déficit de recursos
do Comitê Rio 2016. Em decorrência de tal revogação, o Comitê teve que se preocupar mais
com suas receitas e despesas, de maneira que
o eventual déficit não seria mais coberto por
recursos públicos, possibilitando, dessa forma,
economia para o Erário.
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A atuação do TCU também contribuiu para o
aperfeiçoamento da transparência dos dados
referentes às obras custeadas com recursos federais, uma vez que foram fiscalizadas todas
as publicações das Matrizes de Responsabilidade e dos Planos de Políticas Públicas, instrumentos criados pelos entes organizadores para
dar publicidade dos gastos de recursos públicos no evento.
Além de suas fiscalizações, com vistas a incrementar o controle social e a transparência dos
Jogos, o Tribunal desenvolveu o Portal Fiscaliza
Rio 2016 (www.fiscalizario.gov.br), que continha
as informações a respeito da atuação dos tribunais de contas envolvidos nas fiscalizações dos
Jogos Rio 2016.
Também com o objetivo de incremento do controle social e da maior participação dos cidadãos no sucesso dos Jogos, foi organizado, em
conjunto com o TCE-RJ e TCM-RJ, o evento “Diálogo Público – Desafios para o Sucesso das Olimpíadas Rio 2016”, realizado em 13 de agosto de
2015, na cidade do Rio de Janeiro.
Quanto ao plano de legado, o TCU vinha alertando o Ministério do Esporte desde 2013 a respeito
da necessidade de um plano detalhado e realístico para a futura utilização das arenas esportivas financiadas com recursos públicos federais.
Após a prolação do Acórdão 1.527/2016 TCU-Plenário, o qual estabelecia como data-limite
para a entrega desse planejamento a data de

início dos Jogos, o Ministro dos Esportes e os
principais dirigentes daquela pasta entregaram,
no dia 4 de agosto de 2016, um Plano de Legado
com a futura destinação de cada uma das arenas e de cada um dos equipamentos esportivos
adquiridos com dinheiro público.
Durante a entrega desse documento, o Ministério do Esporte destacou a assinatura de um protocolo de intenções com a Prefeitura do Rio de
Janeiro, que possibilitará o uso compartilhado
dessas instalações com as confederações esportivas, possibilitando, assim, a identificação
de novos atletas, o aperfeiçoamento dos atletas
de alto rendimento, bem como o uso desses espaços para a realização de competições de nível
internacional.
No que se refere ao legado ambiental, o Tribunal
identificou que o Comitê Rio 2016 trouxe para
o Brasil procedimentos de sustentabilidade que
podem ser considerados como boas práticas,
tais como compras sustentáveis e redução e
compensação das emissões de carbono. No entanto, em relação ao andamento dos projetos de
legado ambiental previstos no Dossiê de Candidatura, dos sete projetos sob responsabilidade
estadual, apenas dois apresentaram situação
satisfatória, e dos dois projetos sob responsabilidade da Prefeitura, nenhum apresentou situação satisfatória até a abertura dos Jogos.
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1.11 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
apresentados em 2015 na Cúpula das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável,
são resultado de um processo iniciado em
2013 como fruto da Conferência Rio+20. São 17
objetivos definidos pela Organização da Nações

Unidas (ONU), desmembrados em 169 metas
propostas para a Agenda 2030, e que deverão
orientar políticas nacionais dos países signatários e ações de cooperação internacional nos
próximos quinze anos.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NOSSO MUNDO

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

SAÚDE E
BEM-ESTAR

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA NA
ÁGUA

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

VIDA
TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRURA

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/

O Tribunal de Contas da União tem avançado de
forma pioneira no acompanhamento da implementação dos ODS. O trabalho iniciou-se com
a definição de meta específica contemplada no
arcabouço dos 17 objetivos definidos pela ONU.
O tema escolhido foi o do sistema sustentável

de produção de alimentos, que é uma das metas
do Objetivo nº 2 dos ODS. Para realizar o acompanhamento, será realizada auditoria para avaliar se as leis, políticas públicas e programas
sociais desenvolvidos pelo governo federal são
capazes de garantir a obtenção dessa meta.
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O resultado do trabalho será consolidado em
uma metodologia que possibilitará a elaboração
de um guia de auditorias dos ODS a ser seguido
em ações futuras.
Além desse trabalho, no âmbito da Organização Latino-americana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), o TCU tem
duas atuações previstas. Participará de uma
auditoria coordenada na Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente (Comtema) e elaborará
um curso à distância, que será ofertado para as
EFS de outros países.

Em esfera mais ampla, o Tribunal participou, em
maio de 2016, na Áustria, do terceiro Global Audit Leadership Fórum (GALF), evento organizado
pela Intosai. O fórum foi destinado a discutir
o papel das EFS na implementação dos ODS e
reuniu os dirigentes máximos de 20 EFS, entre
elas, Estados Unidos, China, Índia, Austrália,
Dinamarca, França, Alemanha, Holanda, Itália,
Japão, Áustria, México e Brasil.

Líderes das EFS participantes do Encontro concluíram que as auditorias operacionais ou avaliações de políticas públicas, o diálogo com
atores-chave e uma análise integrada de dados
são ações que podem contribuir para efetiva implementação dessa agenda global. Para debater
essas contribuições, as EFS elegeram os ODS
como um dos temas do Congresso Incosai, em
dezembro de 2016.
No Incosai também será aprovado o novo planejamento estratégico da organização para o
período de 2017 a 2022 que estabelece como
uma das prioridades da Intosai “Contribuir para
o acompanhamento e revisão dos ODS dentro do
contexto dos esforços específicos de desenvolvimento de cada nação e dos mandatos individuais das EFS”.
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Em outro evento relacionado à questão dos
ODS, o TCU participou do High-level Political Forum on Sustainable Development 2016, em Nova
Iorque. O Tribunal foi a única instituição de controle convidada. Durante a oportunidade o presidente se encontrou com o secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon.

Presidente Aroldo Cedraz no High-level Political Forum on Sustainable Development em julho de 2016

O presidente, Aroldo Cedraz, e o secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moon

A reunião teve como tema central a inclusão de
grupos vulneráveis, como pessoas em estado de
extrema pobreza, crianças, pessoas com necessidades especiais, idosos, indígenas, refugiados, entre outros.
Muitas das apresentações mencionaram a importância do uso da tecnologia da informação e
métodos digitais na coleta e análise de dados e
medição do cumprimento dos ODS. O TCU também foi reconhecido como importante ator para
o alcance desses objetivos.

O Tribunal considera tão importante que as EFS
alinhem seus trabalhos aos ODS, que publicou
Portaria-TCU 225/2016, que instituiu o Comitê
de Acompanhamento das Ações Governamentais para a Implementação dos ODS (Comitê
ODS). O objetivo do Comitê é “propor diretrizes e
supervisionar a implementação das ações para
acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizadas pelas unidades da
Secretaria do Tribunal de Contas da União”.
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O Presidente do TCU, Aroldo Cedraz, e a coordenadora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Maristela
Baioni

Presidente do TCU na abertura da XXVI Assembleia-geral da
Organização Latino-americana e do Caribe das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs)

Ainda, para comemorar o primeiro ano de adoção da Agenda 2030, o TCU realizou, em setembro de 2016, cerimônia de hasteamento da
bandeira dos ODS. Durante a solenidade, o Presidente Aroldo Cedraz destacou que, com a utilização de novas tecnologias e técnicas de cruzamento e mineração de dados, o TCU conseguirá
avaliar, acompanhar, monitorar e apresentar
resultados das políticas públicas voltados para
o Desenvolvimento Sustentável.

Ao final da XXVI Assembleia-geral da Organização Latino-americana e do Caribe das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), os dirigentes
máximos de cada organização assinaram a Declaração de Punta Cana. A declaração prevê o fomento da participação social no acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável
e propõe também o investimento dos governos
para a fiscalização efetiva da agenda 2030.

O Tribunal participou também de discussões sobre ODS na Assembleia Geral da Olacefs (18 a 20
de outubro), no Regional Symposium on the Integrated Approach for Sustainable Development
in Latin America and the Caribbean (4 e 5 de outubro) e no VI Congresso Internacional de Direito
e Sustentabilidade (5 a 7 de outubro).

Em 28 de novembro, na sede do TCU, em Brasília, realizou-se o Fórum Internacional: Implementando os ODS – Objetivos para transformar o
Brasil. O objetivo foi a troca de experiências sobre ações de enfrentamento dos desafios para
alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Agenda 2030.
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O comitê ODS se reuniu em dezembro para, entre outros pontos, aprovar seu primeiro relatório
de atividades, que será apresentado ao presidente semestralmente.
A revista do TCU lançada em 2016 abordou o
tema destacando o papel do TCU na implementação da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as ações que devem
ser empreendidas para atender de forma plena
à agenda dos ODS.

Revista
do TCU

ACESSE ESTA
PUBLICAÇÃO:
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2. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
O relacionamento com os demais órgãos de controle e com o Congresso Nacional é condição fundamental para prevenir e combater a corrupção e, dessa forma, corresponder aos anseios da sociedade.
No biênio 2015-2016, o Tribunal atuou no sentido de intensificar a parceria
com instituições nacionais e internacionais, marcadamente pela crescente
utilização das auditorias coordenadas como estratégia de desenvolvimento
institucional e profissional e pela participação efetiva junto às organizações
mundiais de controle.
A atuação conjunta e articulada com órgãos de controle evita a superposição
de ações, otimiza a utilização dos recursos e amplia o alcance de resultados.
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2.1

ATUAÇÃO JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL

Em conformidade com o preceito constitucional, o TCU presta ao Poder Legislativo auxílio
técnico indispensável para acompanhamento e
controle da execução orçamentária e avaliação
do desenvolvimento e adequação das políticas
públicas, além de manter permanente fluxo de
informação acerca dos resultados de fiscalizações realizadas.
O TCU realizou intercâmbio de experiências com
o Government Accoutability Office (GAO) para
identificar as melhores e mais novas práticas de

relacionamento dos órgãos de controle com o
Parlamento. A primeira etapa de intercâmbio de
experiências, viabilizada mediante reuniões de
videoconferência com as instâncias técnicas do
GAO, possibilitou aperfeiçoamentos nos cursos
e treinamentos ofertados aos dirigentes do TCU,
referentes a relacionamento com o Congresso
Nacional. Também foram intensificados e evoluídos os mecanismos de Comunicação Institucional com o Parlamento, a exemplo do processo
de aprimoramento da página do TCU na internet
(perfil Congresso Nacional).
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Na segunda etapa, servidores do TCU participaram de visita técnica ao GAO para identificar detalhes da estrutura e funcionamento do escritório de relacionamento com o Congresso Nacional
e de outras ações de aprimoramento da atuação
junto ao Parlamento Americano. Como resultado
da visita, foi possível identificar melhorias no
processo de trabalho do TCU e, principalmente,
iniciar as tratativas para realização de um programa de intercâmbio vivencial de servidor do
TCU no GAO e no Congresso Americano.

Página para congressistas no
portal do TCU ganha novo layout
Importante canal de comunicação entre o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional,
a página no Portal TCU foi estruturada para melhor atender as demandas de informações buscadas por deputados, senadores, assessores e
consultores das duas casas legislativas.
Ganham destaque informações como a “Agenda do TCU no Congresso Nacional” e “Solicitações do Congresso Nacional (SCN)”, que ficaram
mais fáceis de visualizar e acessar. Também foi
incluído um sistema de consulta às solicitações
do Congresso, no qual é possível verificar o andamento desses processos, permitindo maior
transparência e agilidade.

Acesse a página “O TCU e o Congresso Nacional” no link: http://portal.tcu.gov.br/congresso-nacional/

Participação em Eventos
Representantes do TCU participaram do “Ciclo
de Palestras no Poder Legislativo – 2016”, atividade de extensão promovida pelo Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), no Senado Federal, com
a apresentação “Atuação do TCU nas ações dos

Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016”. Na oportunidade, foram ressaltadas nas determinações
do Tribunal, a necessidade de se aprimorar o
planejamento e a governança dos grandes eventos desportivos, bem como a maior transparência dos gastos envolvidos.
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Participação em Audiências Públicas
A participação do Tribunal em audiências públicas se traduz em significativa oportunidade para
a discussão de temas indispensáveis ao aprimoramento das ações de controle a cargo do TCU e
do próprio Congresso Nacional.
No biênio 2015-2016, além de utilizar desse espaço para divulgação dos resultados de auditorias feitas nas áreas de obras públicas e na de
ciência e tecnologia, o TCU participou de importantes discussões a respeito da avaliação das
contas públicas brasileiras, sugeriu mudanças
na Lei Anticorrupção, entre outros temas.
A situação das obras custeadas com recursos
do Orçamento Geral da União (OGU) foi tema de
debate em Comissão Externa da Câmara dos Deputados. Durante o encontro, foi divulgada uma
série de estudos realizados pelo Tribunal de
Contas da União nos últimos quatro anos com
foco em construções paralisadas e as medidas
adotadas para fomentar a constituição de um
cadastro de obras públicas.
No debate sobre o Projeto de Lei nº 7.804/2014,
que instituirá a Lei de Dados Abertos, o TCU
contextualizou a respeito do assunto como um
instrumento da parceria para o governo aberto
(Open Government Partnership – OGP), apresentou sugestões de aprimoramento do PL e
ressaltou os principais trabalhos desenvolvidos:
o levantamento em 2014 para identificar o panorama nacional e internacional sobre abertura
de dados; a publicação 5 Motivos Para Abertura

de Dados na Administração Pública; a auditoria
para avaliar as iniciativas de abertura de dados
em três organizações da área da educação e,
por fim, chamou atenção para a importância de
desenvolver o chamado “ecossistema” dos dados abertos, no qual importantes atores, como
ONGs, pesquisadores, jornalistas e o próprio
governo consomem os dados disponibilizados
e geram, a partir deles, desde análises sobre
políticas públicas até serviços inovadores para
a sociedade.
Os Projetos de Lei nº 7796/2014 e 3217/2015,
que tratam das tarifas de pedágio foram objeto de audiência pública na Câmara dos Deputados. O PL 7796/2014 limita o valor da tarifa
básica de pedágio cobrada pela utilização de
infraestrutura rodoviária federal concedida, e o
PL 3217/15 prevê, no julgamento de licitação de
novas concessões ou renovações de rodovias federais e estaduais, a exigência de combinação
dos critérios de maior oferta e menor valor da
tarifa. A participação de representantes do TCU
contribuiu para identificação de riscos nos projetos de lei em apreço.
Participação em Reuniões Técnicas
Uma importante iniciativa do Tribunal é a realização de visitas aos parlamentares. Nesse sentido, prioriza-se a aproximação com as comissões
temáticas das Casas do Congresso Nacional, de
forma a expor os principais produtos do TCU e,
assim, auxiliar o Legislativo nas conclusões de
seus trabalhos.
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Finanças
Públicas

Educação

Esporte

Defesa do Consumidor

O TCU E O
CONGRESSO
NACIONAL

Segurança
Pública

Saúde e
Previdência

Infraestrutura
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Finanças Públicas
A proposta de nova Lei de Finanças Públicas (PLS
229/2009) foi matéria de reunião com servidores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O objetivo foi discutir as diretrizes da nova
Lei que pretende substituir a Lei Geral de Orçamentos (Lei 4.320/1964) por outra mais simplificada e, dessa forma, pensar no gestor público de
forma a não burocratizar o seu trabalho.
Defesa do Consumidor
As principais ações de fiscalização empreendidas pelo Tribunal foram apresentadas à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, como
auditoria de obras, análise de concessão de redes, fiscalização na atuação das agências reguladoras, uso dos fundos setoriais, como o Fundo
de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e
o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), e as políticas públicas
voltadas para o setor.
Segurança Pública
O tema segurança pública foi objeto de encontro
com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados (CSPCCO). Na oportunidade, o TCU apresentou as atividades relacionadas à matéria,
abordou questões relacionadas à proeminência
dos estados na implementação de políticas de
segurança pública e apresentou o levantamento de governança de segurança pública. Como
resultado, foi possível estabelecer o índice de

governança de segurança pública (iGovSeg),
uma classificação do nível de governança das
secretarias de segurança pública estaduais.
Educação
Com o intuito de divulgar as principais ações de
controle em educação, o Tribunal participou de
reunião com a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Na oportunidade foram apresentados o panorama da atuação do TCU, as
estratégias de acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE), e divulgados os trabalhos referentes à qualidade das instalações
escolares de ensino fundamental, ao Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e ao Programa de Financiamento
Estudantil (Fies).
Saúde e Previdência
Em reunião com a Comissão de Seguridade
Social e Família foram apresentados trabalhos
realizados pelo TCU, em especial os que visam
ao bom funcionamento do sistema de saúde
nacional, como: o Relatório Sistêmico da Saúde (FiscSaúde); a política de preços de medicamentos; a avaliação da condição dos estados e
municípios em atender a saúde básica, trabalho
realizado em parceria com todos os tribunais de
contas de estados e municípios; a elaboração
de cartilhas para os gestores de saúde e o trabalho sobre ações da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) quanto à destinação de resíduos sólidos em municípios de até 50 mil habitantes. No
que diz respeito à Previdência, o foco dos traba-
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lhos foi a assistência social, entre eles, a fiscalização dos programas de transferência de renda.
As fiscalizações contínuas na previdência e no
trabalho resultaram em benefício de controle de
mais R$ 180 milhões para os cofres públicos.
Esporte
O texto base do Plano Nacional do Desporto
(PND) foi tema de mesa redonda na Comissão
do Esporte (Cespo) da Câmara dos Deputados.
O PND irá traçar objetivos e metas para o desenvolvimento do esporte escolar, desporto de participação e do esporte de alto rendimento, bem
como a definição de responsabilidades para os
entes federados em termos de implementação
do plano. O TCU colaborou apresentando propostas para aperfeiçoamento do texto.
Infraestrutura
O TCU participou de audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal para discutir o Projeto de Lei do Senado PLS 559/2013, que atualiza a Lei de Licitações e
Contratos, com destaque para os prós e contras
de nova modalidade, a contratação integrada.
Representantes do TCU participaram das discussões do modelo e reforçaram a necessidade de
se observar a jurisprudência do Tribunal sobre o
tema, além de outras observações técnicas.

Fiscalizações solicitadas pelo
Congresso Nacional
Nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição
Federal, compete ao TCU, em auxílio técnico ao
controle externo exercido pelo Congresso Nacional, realizar, por solicitação da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de comissão
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias
de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública federal.
Nesse sentido, o Tribunal atendeu, em 2015 e
2016, diversas solicitações do Congresso Nacional e de suas Casas em diversas áreas, dentre as
quais se destacam: envio de informações acerca
das recomendações expedidas ao TCU no âmbito de avaliação da Política Nacional de Assistência integral à Saúde da Mulher, com foco nas
ações de combate ao câncer de mama e de colo
do útero; solicitação para realização de auditoria no BNDES com objetivo de avaliar as operações de crédito realizadas com entidades privadas e governos estrangeiros, a partir do ano de
2007; realização de auditoria e fornecimento de
informações acerca de eventuais irregularidades
na aplicação dos recursos da ação orçamentária
Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena;; realização de auditoria com objetivo de
verificar a qualidade dos serviços de TV por assinatura e banda larga prestados no Brasil; dentre
outros trabalhos.
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Participações de servidores do TCU
em reuniões técnicas e Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs)
Também foram realizadas reuniões técnicas
para tratar de propostas de fiscalização e cessão de servidores para CPIs. Nesse âmbito, importa destacar, também, que o TCU participou
ativamente da elaboração da Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei 13.303, de 30 de junho
de 2016), oferecendo ao Parlamento contribuições especializadas. A referida Lei entrou em vigor em 1º de julho de 2016 e foi responsável por
estabelecer o estatuto jurídico das empresas
públicas, das sociedades de economia mista e
de suas subsidiárias. O novo marco regulatório,
além de conter normas de governança corporativa, define regras e diretrizes para licitações e
contratos no âmbito de todas as empresas estatais, podendo ser reconhecida, nesse viés,
como a regulamentação que faltava ao art. 173,
§ 1º, da Constituição Federal de 1988.
Significativa contribuição foi a participação de
representantes do Tribunal na Comissão Especial do Impeachment (CEI) do Senado Federal.
Foram expostos os trabalhos desta Corte de
Contas sobre decretos suplementares em desacordo com a lei orçamentária anual e operações
de crédito da União junto a bancos federais, em
descumprimento a dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
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2.2

ATUAÇÃO INTERNACIONAL

De acordo com o Plano Estratégico do TCU para
o período 2015-2021, são objetivos estratégicos
“intensificar parcerias com outros órgãos de
controle” e “intensificar o intercâmbio nacional
e internacional para compartilhamento de melhores práticas para o controle”.
Nesse sentido, o biênio 2015–2016 foi marcado por importantes avanços do Tribunal na cooperação e intercâmbio internacionais. O TCU
foi eleito para ocupar a Presidência do Comitê
de Normas Profissionais (PSC) da Organização
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Supe-

riores (Intosai). Essa indicação é sinal de prestígio para o Tribunal, que passa a ser responsável
pelo sistema de normas internacionais de auditoria do setor público.
Além disso, em 2015, o TCU concluiu a Presidência brasileira à frente da Organização Latino-americana de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Olacefs) com resultados bastante
positivos no que tange à difusão das auditorias
coordenadas, à implementação das normas internacionais de auditoria e ao uso da ferramenta
de avaliação do desempenho das EFS na região.
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Passou, também, a exercer, na América Latina, a
Presidência do Comitê de Criação de Capacidades (CCC), com o que determinará a estratégia
de formação de quadros técnicos em auditoria
no continente.
O TCU continuou, ainda, a diversificar e aprofundar seus engajamentos internacionais, em áreas
como inovação no controle, indicadores-chave
nacionais e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio de parcerias com outras EFS,
governos nacionais e organismos multilaterais.
O biênio também foi marcado pela assinatura de
um Acordo de Cooperação estruturante para o
Tribunal, com a Cooperação Alemã (Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), para
aplicação de recursos em novos projetos de controle externo e da profissionalização do corpo
técnico da Casa na área ambiental e em sintonia com a Agenda 2030. Esse Acordo também
possui um componente latino-americano, que
contribuirá permanentemente para o avanço regional do controle do setor público.
A participação em organismos internacionais
na área de controle externo tem trazido reflexos
diretos na elaboração e revisão das normas do
Tribunal, proporcionando impactos positivos
pela adoção das melhores práticas na área da
auditoria do setor público. O TCU beneficia-se
também do aumento da profissionalização dos
servidores e da qualidade e credibilidade de
suas auditorias perante as partes interessadas
nacionais e internacionais.

Comitê de Normas Profissionais (PSC)
Presidência
No âmbito da Intosai, destaca-se a eleição do
TCU para ocupar o cargo de presidente do Comitê de Normas Profissionais (PSC, por sua sigla em inglês) a partir de 2017. Esse comitê é
responsável pela condução de um dos quatro
objetivos estratégicos da organização. A eleição ocorreu em reunião do Comitê Diretivo da
Intosai, em 2015. O TCU venceu forte candidato,
o Tribunal de Contas Europeu, por quinze votos
a três. O TCU passou a atuar na transição, para
assumir o PSC após o Congresso da Intosai (Incosai), realizado em dezembro de 2016.
Reuniões
As principais atividades de responsabilidade do
PSC, além de questões ligadas ao futuro do comitê no âmbito da construção de um novo plano
estratégico foram tema de reunião no início de
2016. O encontro, ocorrido em Copenhague, na
Dinamarca, marcou o início do processo de transição para mudança da Presidência do Comitê de
Normas Profissionais da Intosai, da Dinamarca
para o TCU, futuro presidente a partir de 2017 e
ao Tribunal de Contas Europeu, vice-presidente.
O comitê é o principal responsável por um dos
quatro objetivos estratégicos da organização,
o de promover entidades fiscalizadoras fortes,
independentes e multilaterais, e estimula a boa
governança provendo e mantendo os padrões
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COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL

Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai)
Iniciativa
para o
desenvolvimento
da intosai
(IDI)
Instituição com
independência
econômica e
organizacional,
que trata do
desenvolvimento de
capacitação

INTOSAI

Comitês

Comitê de
Desenvolvimento de
Competências
(CBC)

Comitê de
Doadores
da INTOSAI

Comitê de
Finanças e
Administração
Forças-tarefa
Certificação de
Auditoria

Comitê de
Normas Profissionais
(PSC)
(Presidência - TCU,
a partir de 2017)

Subcomitê de Auditoria de
Desempenho (PAS)
(Presidência - TCU)

PLanejamento
Estratégico
Comitê de
Compartilhamento
de Conhecimento
(KSC)

Grupos
de trabalho
Auditoria de Dívida Pública
Auditoria de TI

Subcomitê de Auditoria de
Conformidade (CAS)

Auditoria de Meio Ambiente

Subcomitê de Normas de Auditoria
de Controle Interno (ICS)

Modernização Financeira e Reforma
Regulatória

Subcomitê Financeiro e de
Contabilidade (FAAS)

Auditoria em Indústrias Extrativistas
KNI (Indicadores Chave Nacionais

SAI PMF
(Marco de Medição
de Desempenho das
EFS)
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internacionais das International Standards of
Supreme Audit Institutions (Issais).
Em um segundo encontro, realizado também
em Copenhagen, no mês de maio de 2016, reuniram-se representantes de 17 entidades fiscalizadoras superiores membros do PSC, além de
representantes de 7 organizações observadoras,
entre as quais o Banco Mundial, a Federação Internacional dos Contadores e o Instituto de Auditores Internos.
No evento, o TCU apresentou as atividades do
subcomitê e as novas versões das Issais 3000,
3100 e 3200 (auditoria de desempenho), juntamente com a Issai 4000 (auditoria de conformidade) que foram aprovadas pelo PSC-SC (Comitê
Diretivo) e ratificadas pelo congresso da Intosai
em 2016. Elas trazem conceitos novos para esses
tipos de auditoria, que demandarão esforços do
Tribunal para alinhar suas normas internas, capacitar seu pessoal, bem como para aperfeiçoar
suas práticas e sistemas de informação.
Com relação à auditoria financeira, foram aprovadas novas notas de prática, que integram as
normas para esse tipo de auditoria, e a proposta
de revogação da Issai 1000. Adicionalmente, o
PSC-SC aprovou a nova versão da Issai 30, que
trata de gestão de ética pelas EFS e de princípios éticos a serem seguidos pelos auditores e,
por fim, apresentado o plano de trabalho.

9ª reunião do Subcomitê de Auditoria
de Desempenho da Intosai (PAS)
sob a presidência do TCU
O principal objetivo foi a discussão das versões
finais das minutas das novas Issais 3000, 3100
e 3200, que tratam de auditoria operacional. A
Issai 3000 será a norma internacional da Intosai
para auditoria operacional. A 3100 reúne conceitos centrais envolvidos nesse tipo de auditoria e
a 3200, orientações sobre como conduzir o processo de auditoria.
As minutas aprovadas pelos membros do PAS na
9ª reunião, realizada em Lima, Peru, foram submetidas ao PSC-SC no final de maio, conforme
já mencionado anteriormente, e encaminhadas
para consideração no Incosai 2016 (Congresso
trienal da Intosai), órgão máximo da organização, que detém o poder de endossar as normas.
Participaram do evento 30 delegados representando 18 organizações membros do PAS – 16
entidades fiscalizadoras superiores, incluindo o
TCU e o Tribunal de Contas Europeu. Além desses, estiveram presentes dois observadores: do
Instituto de Auditores Internos (IIA) e da Organização Africana de Entidades Fiscalizadoras Superiores de países de língua inglesa (Afrosai-E).
Reuniões de grupos da Intosai
O presidente Aroldo Cedraz, participou no período de 21 a 22 de julho de diversas reuniões
de grupos da Intosai, realizadas em Washington, nos Estados Unidos. O TCU foi convidado a
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participar na condição de futuro presidente do
Comitê de Normas Profissionais (PSC).
Ele integrou o grupo de trabalho encarregado de
realizar a revisão dos estatutos da Intosai, para
aprovação no próximo congresso da instituição
(Incosai), no final de 2016, e participou do Comitê de Supervisão de Assuntos Emergentes,
incumbido de acompanhar e apontar temas relevantes à comunidade de controle e do Comitê
de Administração e Finanças da Intosai (FAC).
Na reunião sobre assuntos emergentes, teve
destaque a proposta apoiada pelo TCU e elaborada pelas entidades de fiscalização superior (EFS) dos EUA e China, para criação de um
grupo de trabalho sobre análise de dados, em
função da importância do tema e do potencial
para auxiliar no aprimoramento dos métodos de
controle empregados pelas EFS.
Presidente Cedraz participa de reuniões
de grupos da Intosai, em Washington

Durante as discussões em Washington, a proposta enfrentou resistências, por já existir o
Grupo de Trabalho de Auditoria de TI (WGITA).
No entanto, o presidente Cedraz argumentou
que essa proposta seria de fundamental importância, por amparar a cooperação entre EFS
relativa ao uso de ferramentas da Tecnologias
da Informação e Comunicação a serviço do controle, escopo mais amplo do que o tratado pelo
WGITA. Com isso, o novo Grupo de Trabalho de
Data Analytics teve sua criação recomendada,
permitindo que haja um fórum permanente para
discussão e aperfeiçoamento do Controle Externo no que concerne a temas como auditoria
contínua e preditiva, análise de bases de dados
e auditoria forense.
A proposta já foi endossada pelo Comitê de
Compartilhamento de Conhecimentos (KSC), ao
qual o futuro grupo ficará vinculado, após sua
aprovação pelo Plenário da Intosai.
Reuniões do Comitê Diretivo
Intosai-Doadores
O TCU sediou, de 5 a 7 de outubro de 2015, a
8ª Reunião do Comitê Diretivo Intosai-Doadores.
Instituído em 2009, o Comitê é integrado pela Intosai e por 22 países e organizações nacionais e
multilaterais de financiamento, com a finalidade
de dar suporte a projetos de desenvolvimento
institucional de entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de países em desenvolvimento. Os
principais temas da pauta da reunião foram os
avanços na execução do plano de trabalho para
2015; a aprovação do plano de trabalho para
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2016; a evolução no uso do SAI-PMF (ferramenta de avaliação das EFS); o papel das entidades
fiscalizadoras superiores na implementação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU; e a discussão dos resultados de avaliação
realizada na cooperação Intosai-Doadores empreendida até o momento. Na ocasião, aproveitando a presença de autoridades de destaque
na estrutura da Intosai, o Presidente Aroldo Cedraz discutiu a postulação do TCU à presidência do Comitê de Normas Profissionais da organização, esclarecendo os principais pontos da
candidatura do Tribunal de modo a demonstrar

que o TCU reúne plenas condições para desempenhar essa função.
O TCU também participou da 9ª Reunião do Comitê Intosai–Doadores, de 5 a 6 de outubro de
2016, na África do Sul, representado pelo Ministro Augusto Nardes. O TCU apresentou às instituições parceiras a minuta de Plano de Capacitação
da Olacefs, destacando oportunidades de cooperação entre as regiões da Intosai, como o curso
inédito sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que será desenvolvido pelo TCU
em formato de Curso Online Aberto e Massivo.
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Visita técnica de representantes do
Tribunal de Contas Europeu
O Presidente do TCU recebeu em julho de 2016 a
visita de Neil Usher e Beate Korbmacher, do TCE.
O encontro ocorreu em virtude da necessidade
de preparação das duas instituições para assumirem as posições, respectivamente, de presidente e vice-presidente do Comitê de Normas
Profissionais da Intosai (PSC), a partir de dezembro de 2016, quando foi realizado o Incosai.
As equipes das duas EFS têm trabalhado conjuntamente desde o início de 2016, com reuniões
semanais realizadas por meio de videoconferência, para o planejamento das ações relativas à
gestão do comitê.
8ª Reunião do Comitê Diretivo do
Comitê de Compartilhamento de
Conhecimento da Intosai (KSC)
O Tribunal foi convidado a participar como observador, na condição de futuro presidente do
Comitê de Normas Profissionais (PSC), nesta
reunião realizada no período de 7 a 9 de setembro de 2016, na Cidade do México. O KSC
é o comitê responsável pela coordenação das
atividades de disseminação de conhecimento em áreas de interesse, sendo integrado por
diversos grupos de trabalho, como os de auditoria de meio ambiente, tecnologia da informação, dívida pública, modernização regulatória,
indústrias extrativas e indicadores nacionais
chave. Dentre as diversas decisões tomadas,

destaque para a aprovação da criação de grupo
de trabalho para tratar da utilização das novas
tecnologias para o aprimoramento dos métodos
de fiscalização, temática esta que se insere nas
prioridades do TCU e na qual este atua para inseri-la dentro do novo plano estratégico da Intosai, que vigorará a partir de 2017. A proposta
de criação foi levada para a aprovação final do
Comitê Diretivo da Intosai.
XXII Incosai marcou o início da atuação
do TCU na presidência do Comitê de
Normas Profissionais da Intosai

Em dezembro de 2016, foi realizado em Abu
Dhabi (Emirados Árabes) o Congresso Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Incosai). Esse evento, realizado a cada três
anos, é o fórum máximo da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
Este Incosai marcou a assunção do TCU à Presidência do Professional Standard Comitte (PSC)
pelo próximo triênio.
As atividades da XXII edição iniciaram na manhã
do dia 05 de dezembro de 2016, com o encontro
prévio dos comitês temáticos da Intosai.
Na primeira apresentação do dia, a SAI da Dinamarca apresentou balanço das atividades desenvolvidas nos últimos 3 anos, encerrando seu
mandato à frente do PSC, que passou a partir de
então a ser liderado pelo TCU.
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Apresentação SAI Dinamarca, que passou a
presidência do PSC ao TCU durante o XXII Incosai
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Mandato do PSC
O presidente Aroldo Cedraz apresentou ao conselho diretivo da Intosai, a proposta de mandato
para o PSC para os próximos 3 anos, elaborado
pelo TCU em conjunto com o Tribunal de Contas Europeu, que assume a vice presidência do comitê.
Em resumo, o mandato representa as 5 principais linhas de ação a serem adotadas pelo comitê a fim de alcançar os objetivos estabelecidos no plano estratégico da Intosai.
 1 – Prover uma sólida estrutura organizativa para
dar suporte a produção de normas;
 2 – Possibilitar a supervisão estratégica e a
coordenação geral relacionada a produção de
normas;
 3 – Consolidar o marco normativo da Intosai;

Essa iniciativa inaugurou um novo modelo de
provimento de recursos de infraestrutura tecnológica para o TCU e para a Intosai, o qual busca
privilegiar a disponibilidade, a agilidade e a flexibilidade da oferta dos serviços digitais.
Todas as normas aprovadas durante o XXII Incosai estão disponíveis no novo site das ISSAIs
(http://www.issai.org/pt_br/site-issai/).
TCU passa a integrar o conselho
diretivo da Intosai
A lista dos novos membros do conselho diretivo da Intosai foi aprovada durante a reunião do
conselho diretivo. O Brasil passa a ser membro
do conselho diretivo na condição de presidente
do PSC e coordenador do primeiro eixo do plano
estratégico da Intosai, Normas Profissionais.
Aprovação do plano estratégico
da Intosai 2017-2022

 4 – Apoiar as iniciativas de desenvolvimento de
capacidades para a implementação de normas
profissionais;

O plano estratégico da Intosai foi aprovado durante a 68ª reunião do conselho diretivo da Intosai,
que antecedeu a abertura oficial do congresso.

 5 – Supervisionar a implementação e a adoção
das normas de auditoria.

Durante o ano de 2016, na preparação para o
início das atividades na presidência do PSC, o
TCU investiu na reformulação dos sites do comitê (http://psc-intosai.org/pt_br/site-psc/) e das
normas ISSAI (http://www.issai.org/pt_br/site-issai/), para viabilizar a oferta das informações
sob a plataforma digital de nuvem pública.

O novo plano contém 4 eixos estratégicos:
Eixo 1: Normas profissionais
Eixo 2: Desenvolvimento de capacidades
Eixo 3: Compartilhamento e gestão de
conhecimento
Eixo 4: Valorização da Intosai como
Organização Internacional
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O Tribunal, na condição de presidente do Comitê de Normas Profissionais, coordenará a implementação do primeiro eixo estratégico.
O plano também traz destaque para a profissionalização das EFS e acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temas
que foram os dois eixos de discussão do evento.
Os debates ocorridos durante o evento reforçaram o entendimento comum entre as instituições de controle do seu relevante papel de
indutor na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
A realização de estudos independentes e confiáveis, o trabalho contínuo de combate a corrupção, a disponibilização de relatórios para a comunidade internacional, e a boa comunicação entre
as EFS e imprensa e setor privado foram considerados essenciais para uma efetiva contribuição
das EFS ao trabalho desenvolvido pela ONU.

O XXII Incosai marcou o início da gestão da entidade de fiscalização superior dos Emirados Árabes
Unidos na presidência da Intosai. A EFS da China
encerrou as atividades desenvolvidas na liderança da instituição durante o período de 2014-2016.
No encerramento do congresso, o presidente da
Olacefs e controlador geral da EFS do México,
Dr. Juan Portal, anunciou em nome das EFS da
região da américa Latina e Caribe, a candidatura do Tribunal de Contas da União para sediar o
evento Incosai em 2022 e assumir a presidência
da instituição no período de 2022 a 2024.
O próximo Incosai será realizado em 2019 na
Rússia, que assume a presidência da Intosai na
ocasião.
Reunião com Organização das Instituições
Superiores de Controle da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (Oisc/CPLP)

Durante o evento também foi reforçado a necessidade de liderança pelo exemplo: as EFS
podem contribuir para a qualidade do gasto
público servindo como modelo de transparência, integridade e accountability em seus próprios negócios.

A Oisc/CPLP realizou reunião paralela durante o
Incosai 2016. Na ocasião, com a coordenação da
Secretaria-geral da instituição, sob titularidade
do ministro Walton Alencar Rodrigues, foi lançada a publicação do Plano Estratégico 2017-2022
em língua inglesa, para divulgação entre cooperantes e organismos multilaterais.

Houve consenso de que o sucesso das atividades das EFS nesse sentido depende da qualificação de seus quadros técnicos. A colaboração
entre os membros da Intosai e a disseminação
do uso das normas técnicas são essenciais
nesse processo.

A reunião lusófona contou com a participação
do presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz,
e representantes das entidades fiscalizadoras
superiores (EFS) de Angola, Brasil, Cabo Verde,
Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
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Intosai cria grupo de trabalho
sobre Data Analytics
Uma das prioridades da gestão 2015-2016 do
TCU foi o incremento do uso de ferramentas de
tecnologia da informação para o aperfeiçoamento do controle externo. Esse assunto tem crescentemente despertado o interesse das entidades de fiscalização superior (EFS).
Em julho de 2016, com forte apoio do Tribunal, o
Comitê de Supervisão de Assuntos Emergentes
da Intosai aprovou a proposta de criação de um
grupo de trabalho com o objetivo de discutir a
temática e fomentar o uso dessas ferramentas
pelas EFS de todo o mundo, ante o reconhecimento de que elas são de fundamental importância para o aprimoramento do controle.
A criação do grupo foi aprovada durante o XXII
Incosai. A coordenação será exercida pela EFS
da China (China National Audit Office - CNAO),
com o apoio dos Estados Unidos (U.S. Governement Accountability Office - GAO).
O Tribunal de Contas da União, aceitou o convite
realizado pelo CNAO, e passa a integrar o grupo de trabalho, visando cooperar com as instituições da Intosai no fortalecimento do uso da
análise de dados nos trabalhos de auditoria.
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Organização Latino-Americana e do
Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores Olacefs

Organização de
EFS da América
Latina e do Caribe

COOPERAÇÃO
REGIONAL

EFSUL

Organização
de EFSs do
Mercosul, e
associados

OLACEFS

OISC/
CPLP

Organização de
EFSs da
Comunidade dos
Países de Língua
Portuguesa
(TCU é membro
e secretaria
Geral)

Grupos de
trabalho

Comitês

Comissões
técnicas
Auditoria de Obras
Públicas (GTOP)
(Presidência TCU)

Comitê de Criação
de Capacidades
(CCC)
(Presidência TCU)

Auditoria de
meio Ambiente
(Comtema)
(TCU é membro)
Comissão de
Desempenho das
EFS e
Indicadores de
Desempenho
(Cedeir)
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TCU assume presidência do Comitê de
Criação de Capacidades (CCC) da Olacefs
A primeira reunião foi realizada nos dias 11 e 12
de fevereiro de 2016, na cidade de Lima, Peru,
onde foi comunicada a nova forma de trabalho
da comissão, que começou com um processo
amplo e aprofundado de detecção de necessidades. O diagnóstico culminou com a elaboração de plano de capacitação, com vigência a
partir do segundo semestre de 2016 até o final
de 2018. O primeiro evento do ano do CCC foi
apoiado pela cooperação alemã (Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), no
marco do Programa Olacefs/GIZ, e teve como temática principal as experiências de revisões de
pares realizadas na Olacefs nos últimos anos.
Em abril, foi realizada a segunda reunião do
CCC, em Assunção, no Paraguai. O destaque foi
a apresentação dos resultados do diagnóstico
de detecção de necessidades de capacitação.
O próximo passo será a elaboração do Plano de
Capacitação 2016-2018 da Olacefs, com o objetivo de atender às principais necessidades de
treinamento e contribuir para o desenvolvimento institucional e profissional da região.
Durante o encontro, os representantes foram
informados a respeito do desenvolvimento dos
trabalhos realizados em auditorias coordenadas, estágios profissionais, revisão entre pares,
curso de indução sobre as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Issai), a ferramenta de autoavaliação da integridade (IntoSAINT), participação cidadã e cur-

sos virtuais ofertados à comunidade da Olacefs.
Na reunião, também ocorreu discussão sobre o
papel da criação de capacidades nas EFS com
o objetivo de acompanhar a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das
Organização das Nações Unidas e a revisão do
Plano Operativo Anual de 2016 do CCC, redefinindo prazos e adequando atividades. Por fim, o
grupo teve oportunidade de trabalhar no ajuste
das estratégias e projetos referentes à capacitação no Plano Estratégico 2017-2022 e Plano Tático 2017-2019 da Olacefs, que servirão de base
para as deliberações do Grupo de Planejamento
Estratégico da organização.
Oficina de planejamento de auditoria
coordenada internacional
Realizada na cidade do Panamá, em fevereiro
de 2016, a oficina de Planejamento da Auditoria Coordenada Internacional em Indicadores
de Educação, no âmbito Olacefs, discutiu a
matriz de planejamento conjunta e os métodos
de coleta de dados. A auditoria foi coordenada
pelo TCU e contou com a participação de 11 EFS
(Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Equador, Guatemala, Honduras, México, Panamá e República Dominicana).
Após a participação no curso, cada país participante realizou levantamento de informações
para apresentação de uma proposta de matriz
de planejamento. A partir do diagnóstico, o
TCU apresentou para discussão uma matriz de
planejamento conjunta. O seminário foi organizado pela Olacefs, por meio de sua Secretaria
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Executiva (EFS do Chile), e contou com o apoio
da Agência Alemã para Cooperação (GIZ).

No dia 27 de maio, durante a LXIII reunião do Conselho Diretivo da Olacefs, na Cidade do México, foi
realizada cerimônia de transferência da Presidência da Olacefs do Tribunal de Contas da União para
a Auditoria Superior da Federação do México.

inovador nas assembleias-gerais da organização
e o fortalecimento da capacitação na região por
meio de cursos virtuais vinculados às auditorias
coordenadas. Reforçou, também, a necessidade
de que a inovação deva estar presente em todas
as instituições públicas e privadas como um valor que permeia e serve de base para a tomada
de decisões e execução das ações, com destaque para o uso das tecnologias da informação
como instrumento de transformação.

Na ocasião, o presidente Aroldo Cedraz apresentou os principais resultados da gestão brasileira à frente do órgão no período 2013-2015, com
destaque para iniciativas como as auditorias coordenadas, a difusão e aplicação do marco de
medição do desempenho das EFS (SAI PMF), a
implementação das Issai, a adoção de formato

Também foram discutidos o processo de elaboração do novo Plano Estratégico da Olacefs para
2017- 2022, e respectivo Plano Tático 2017-2019;
entre outros assuntos. Vale destacar também
a assinatura do memorando de entendimentos
Olacefs-GIZ em matéria ambiental, projeto que
beneficiará o TCU e, igualmente, as EFS da região.

Mudança da Presidência da Olacefs

Conselho Diretivo da Olacefs
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Transferência da Presidência da Olacefs
do Tribunal de Contas da União para a
Auditoria Superior da Federação do México.

2017-2022 e Plano Tático 2017-2019. As reuniões contaram com a participação de todos os
líderes de EFS da região, que discutiram dois temas técnicos: “As contribuições das entidades
fiscalizadoras superiores com vistas a alcançar
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”
(tema presidido pelo TCU) e “Prevenção do Risco de Fraude nos Balanços Financeiros e Administração dos Riscos Fiscais”.
Concurso da Olacefs premia
servidores do TCU
No mês de dezembro de 2016 ocorreu a premiação e entrega de certificados do Concurso Regional pela Recuperação de Valores, realizado pela
Organização Latino-americana e do Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).

26ª Assembleia-Geral da Olacefs
O presidente Aroldo Cedraz chefiou a delegação
do TCU na 26ª Assembleia-Geral da Olacefs, realizada de 17 a 21 de outubro, na cidade de Punta
Cana (República Dominicana). Em 17 de outubro, realizou-se também reunião do Conselho
Diretivo da organização.

O concurso teve como objetivo propor ações
concretas e viáveis para a obtenção de resultados esperados na contribuição das entidades
fiscalizadoras superiores para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
estabelecidos pelas Nações Unidas. Na ocasião,
foram premiados dois trabalhos realizados por
servidores do Tribunal:
 Geotecnologias e o monitoramento dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável pelas Entidades
de Fiscalização Superior

A Assembleia-Geral da Olacefs firmou a nova estratégia organizacional para os próximos anos,
com a aprovação dos novos Plano Estratégico

 Observatório Social de Controle Externo para os
Objetivos de Desenvolvimento Social
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Cooperações internacionais

BID

GIZ

PARCEIROS
INTERNACIONAIS

BANCO
MUNDIAL

Cooperação com a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)
Governança Pública e Controle Externo são temas
da parceria entre o TCU e a OCDE desde 2013. O
objetivo principal do projeto é mapear o papel
das entidades fiscalizadoras superiores (EFS) no
fortalecimento da governança pública, identificando boas práticas de controle nas onze EFS dos
países parceiros, com vistas à indução a um Estado mais ágil, estratégico, aberto e responsivo.

OCDE

Em 2015, concluiu-se a segunda fase do estudo
internacional, que resultou no documento “Entidades Fiscalizadoras Superiores: supervisão,
visão e previsão”, que teve como enfoque realizar um benchmarking das atividades de controle
externo sobre o ciclo de políticas das entidades
fiscalizadoras superiores dos países parceiros
do estudo com vistas ao fortalecimento da capacidade de a Administração formular, implementar e avaliar políticas públicas.
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A terceira fase do estudo internacional será concluída até final de 2016 por meio do documento
“Tribunal de Contas de União: Induzindo a boa
governança por meio do Controle Externo”. O estudo teve como objetivo identificar abordagens
possíveis para induzir o aprimoramento de atividades-chave afetas à boa governança pública.
No mês de abril de 2016, em paralelo ao seminário Cuentas Claras: gobernabilidad para el
crecimiento con equidad en América Latina y el
Caribe, o Presidente do Tribunal de Contas da
União se encontrou com a vice-secretária-geral
da OCDE, Mari Kiviniemi para discutir os resultados positivos da cooperação entre o TCU e a
OCDE, bem como as perspectivas para a cooperação futura. Os dirigentes trataram também
a respeito de um novo paradigma de controle,
mais focado na era dos governos digitais, dados
abertos, mineração e análise de dados, entre
outros temas que envolvem o desenvolvimento
em tecnologia da informação.
Posteriormente ao encontro, no mês de maio,
delegação da OCDE esteve no TCU para a construção do produto da última fase do projeto desenvolvido em parceria com a referida entidade.
Nessa etapa, com base na estrutura analítica
e nas boas práticas, desenvolvida e coletadas,
respectivamente, nas fases I e II do projeto, buscou-se desenvolver uma estratégia para a análise de atividades-chave na administração pública brasileira, relacionadas ao Centro de Governo
e ao ciclo de políticas públicas.

O Presidente do Tribunal de Contas
da União com a vice-secretáriageral da OCDE, Mari Kiviniemi

Essa missão de levantamento da OCDE visou
especificamente: a) coletar percepções do TCU
sobre possíveis melhorias em seus produtos, a
fim de apoiar as atividades-chave da administração pública; b) desenvolver uma compreensão mais profunda da estratégia, assim como
dos processos e produtos-chave do Tribunal;
c) compartilhar exemplos de trabalhos de entidades fiscalizadoras superiores para promover
políticas públicas mais coerentes.
Merece destaque a realização do II e III Seminários internacionais Governança e desenvolvimento: práticas inovadoras e o papel do
controle externo, realizado nos dias 3 e 4 de
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novembro de 2015 e 24 e 25 de novembro de
2016, respectivamente, na sede do TCU. Nos
seminários foram abordados temas relevantes
como “Governança e desenvolvimento sustentável”, “Construindo uma visão de longo prazo
no governo e na sociedade”, “Indicadores-chave nacionais: monitorando a evolução do país”,
“Construindo eficiência nas políticas públicas
por meio de evidências” e “Lidando com a complexidade nas políticas públicas.
Cooperação com o Banco Mundial
para a América Latina

Também merece destaque a reunião do TCU com
integrantes de missão do Banco Mundial que
trabalham com o tema segurança viária e jurídica em empreendimentos rodoviários. A reunião foi preparatória para as apresentações que
ocorreram nos eventos da 45ª Reunião Anual de
Pavimentação – o 19º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, a 5ª ExpoPavimentação e
o 1º Fórum de Pavimentação, de Trânsito e de
Mobilidade de 2016 –, realizados no período de
20 a 23 de setembro em Brasília, no qual foram
apresentados os trabalhos do Tribunal na área
de segurança viária.

O presidente Aroldo Cedraz se reuniu com o vice-presidente do Banco Mundial para a América
Latina, Jorge Familiar, para discutir a cooperação
entre as instituições. A reunião bilateral ocorreu
em Montevidéu, em maio de 2016, paralelamente ao evento “Contas claras: governança para o
crescimento com equidade na América Latina
e no Caribe”, do qual o presidente participou
como palestrante.

Nessa última reunião, o Banco Mundial reiterou
o próprio interesse em continuar colaborando
com o TCU na abordagem do tema segurança
nas vias federais, gerenciadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) e pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT).

No encontro foi discutida a atual conjuntura
econômica e política da região e o papel das entidades fiscalizadoras superiores (EFS) em promover a transparência, a prestação de contas e
a inovação nos governos, em prol do desenvolvimento e a melhoria dos serviços oferecidos
aos cidadãos. Foi ressaltada a importância da
cooperação entre o Banco Mundial e as EFS da
América Latina com vistas ao fortalecimento
profissional e institucional.

 A Agenda Nordeste 2030

Outras duas negociações merecem destaque:

 Foi realizada reunião no Brasil com representante
do Banco Mundial para América Latina sobre
o Fisc Nordeste, com foco nos objetivos do
desenvolvimento sustentável (ODS). Encontrase em elaboração documento para parceria com
o Banco Mundial a fim de apoiar a iniciativa
Nordeste 2030.
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 O objetivo principal do projeto é contribuir para
o desenvolvimento sustentável nesta região por
meio da criação de uma rede interinstitucional,
composta por diversos atores interessados, e
da construção de um plano de ação integrado,
intitulado Agenda Nordeste 2030 que seja
utilizado como referencial para a elaboração de
políticas, planos, programas, projetos e ações
a serem tomadas por todos os stakeholders
envolvidos na rede. A agenda abordará ações de
curto, médio e longo prazos considerando temas
transversais e interdependentes, tais como: visão

o estreitamento da colaboração entre as duas
instituições visando o alcance de objetivos comuns. Para isso, encontra-se em tramitação o
memorando de entendimento cujo objetivo é a
cooperação mútua na formação de capital humano e desenvolvimento institucional em auditoria do setor público, accountability financeira
e governança pública. De início, a cooperação
ocorrerá em projetos em curso no TCU: a implementação da auditoria financeira, a elaboração
do referencial de combate à corrupção e à fraude e do FiscNordeste.

de longo prazo, produtividade e competitividade,
educação, infraestrutura, inovação, confiança
no setor público e capacidade estatal, visão
integrada dos entes federativos e financiamento
de políticas regionais e sustentabilidade fiscal.
 Políticas públicas
 Foram iniciadas negociações com o Banco
Mundial, Câmara dos Deputados e Senado
Federal para realização de projeto com vistas
à construção de estratégia para fortalecimento
da capacidade institucional desses órgãos
para avaliar políticas, planos e programas
governamentais, de sorte a contribuir para o
aprimoramento da governança e da capacidade
de entrega da Administração Pública.

Visita da Diretora de Prática Global
de Governança do Banco Mundial
O Presidente Aroldo Cedraz recebeu a senhora
Samia Msadek, Diretora de Prática Global de
Governança do Banco Mundial, para discutir

O Banco custeará a elaboração de curso a distância em auditoria financeira a ser oferecido
na plataforma de ensino do Instituto Serzedello
Corrêa - ISC para auditores do TCU e dos tribunais de contas dos estados (TCEs). Trata-se de
mais uma iniciativa para a profissionalização
de auditores, objetivando melhorar a qualidade
das avaliações do TCU sobre as contas anuais
e de governo, bem como capacitar os auditores dos TCEs a realizarem auditorias financeiras
nos projetos financiados pelo Banco. O Banco
também fornecerá especialistas para darem feedback sobre o referencial de combate à fraude e
à corrupção na Administração Pública a ser lançado pelo TCU em breve. O trabalho do Banco
nessa área consiste em ajudar atores estatais e
não-estatais a desenvolverem as competências
necessárias para implementar políticas e práticas que melhorem seus resultados e que construam a integridade pública. Por fim, o Banco
contribuirá com o relatório sistêmico FiscNordeste por meio da participação de especialistas
em discussões sobre os temas produtividade e
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competitividade, confiança do setor público e
capacidades estatais.

ribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Olacefs), envolve a disponibilização, pelo Governo da República Federal da Alemanha, de
recursos da ordem de cinco milhões de euros e
atuará no fortalecimento de processos de fiscalização, dos mecanismos de cooperação entre
as entidades de fiscalização superiores (EFS)
da Olacefs e da comunicação interna e externa
com a partes interessadas.
O Presidente do TCU Aroldo Cedraz e diretorgeral da GIZ no Brasil, Wolf Michael Dio

Assinatura de Acordo com a
Cooperação Alemã Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
O Tribunal celebrou, em outubro de 2016, Termo
de Execução de Projeto de Cooperação Técnica
com a GIZ, tendo como objetivo o fortalecimento
das ações de controle externo na área ambiental, a fim de torna-las mais efetivas, contribuindo para a implementação eficiente, eficaz e
transparente da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
O acordo tem duração de três anos, e prevê o
aporte de recursos para a realização de projetos
de controle externo e profissionalização do quadro técnico do TCU, nas áreas de auditoria ambiental, sustentabilidade, e iniciativas correlatas.
O Projeto, a ser implementado pelo Tribunal e
pela Organização Latino-americana e do Ca-

Oficina de planejamento – TCU/GIZ
Foi realizada, em 19 de setembro, no Instituto
Serzedello Correa (ISC), a primeira oficina de
planejamento do projeto “Fortalecimento do
Controle Externo na Área Ambiental” com a participação de servidores do TCU e de representantes da GIZ.
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No evento, foram apresentados a estrutura,
os objetivos e os indicadores do projeto, bem
como as diversas propostas das secretarias de
controle externo do TCU, no âmbito da parceria, as quais abrangem áreas como: governança para a segurança energética e fornecimento
sustentável de energia; governança de fronteiras e recursos naturais transfronteiriços com a
realização de auditoria coordenadas com países da América Latina; realização de auditorias
com a utilização de geotecnologia – análise
multicritério espacial; avaliação da preparação
do governo federal para implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),
desenvolvendo método para avaliação e preparação; e o monitoramento e avaliação sistemática contínua dos ODS 1, 2 e 5 por meio de
um sistema de informação de dados – Observatório Social.

Outras cooperações
TCU auxilia Controladoria-Geral do Equador
No período de 15 a 26 de fevereiro de 2016 foi
realizada revisão de pares na Controladoria-Geral do Equador (CGE). O trabalho, que conta com
a participação da Corte de Contas da Áustria, faz
parte do acordo de cooperação firmado em 2015
com a Secretaria-Geral da Intosai.
O trabalho teve como objetivo prover a Controladoria-Geral do Equador de indicadores de
cumprimento dos padrões internacionais relacionados à independência das EFS, e levantar

recomendações para potencializar sua atuação
como órgão de controle externo.
Cursos para Câmara de
Contas de Timor-Leste
Servidores do TCU estiveram em Díli, entre os
dias 1º a 5 de fevereiro, para ministrar cursos de
auditoria de obras públicas e auditoria operacional a
auditores da Câmara de Contas daquele país. As
ações foram realizadas no âmbito do Programa
de Justiça de Timor-Leste, financiado pela Comissão Delegada pela União Europeia em Portugal e que tem por objetivo o fortalecimento de
instituições fundamentais de Estado.
Parceria com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud)
Em abril de 2016, durante visita ao TCU, o diretor
do Pnud, Didier Trebucq, afirmou interesse em
estreitar parceria com o Tribunal para aprimoramento da atuação da administração pública,
com foco no atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O TCU apresentou as ações estratégicas em
andamento de controle externo na área social, da
região Nordeste, bem como as tratativas em andamento na Intosai acerca do papel das EFS no
acompanhamento dos ODS. Os próximos passos
para o fortalecimento da parceria previam a realização de sessões temáticas contemplando questões associadas à área social e territorialidade.
Tais sessões temáticas se materializaram no escopo do projeto Nordeste 2030, ao longo de 2016.
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Apoio à implementação de Controle
de Qualidade em Cabo Verde

Acordo de cooperação com
países membros dos BRICS

Representantes do TCU visitaram, em julho
de 2016, o Tribunal de Contas de Cabo Verde
(TCCV), com o objetivo de prestar apoio técnico
à implantação do controle e avaliação de qualidade naquela Corte de Contas.

O Presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz, assinou acordo de cooperação, em junho de 2016,
entre as EFS do Brasil, China, Rússia, Índia e
África do Sul, cujo objetivo será o de proporcionar a troca de experiências e a realização de trabalhos de auditoria conjuntos. A assinatura do
acordo ocorreu durante o 1º encontro dos líderes das entidades de fiscalização superior dos
países membros do grupo dos BRICS, na China,
conduzido pelo anfitrião, senhor Auditor Geral
LIU Jiayi, presidente do National Audit Office da
República Popular da China (CNAO) e atual presidente da Intosai.

No encontro, foram discutidos os termos finais
da resolução da sistemática de controle de qualidade e os novos padrões para elaboração de
relatórios, os quais ensejaram a revisão das normas internas e a definição de critérios de avaliação de qualidade.

Líderes das EFS dos países dos Brics
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Foto oficial das delegações

Os termos do acordo reforçam o papel das EFS
dos países participantes no controle governamental, no desenvolvimento das nações e na
indução de medidas para promover a boa e a
regular aplicação dos recursos públicos, bem
como garantir a eficácia das políticas nacionais
em salvaguardar a dignidade dos cidadãos e o
crescimento da economia.
Na sequência ao encontro, os presidentes das
EFS participantes foram recebidos pelo vice
primeiro-ministro da República Popular da China, Zhang Gaoli, ocasião em que apresentaram
os resultados e as perspectivas de cooperação
entre os países e colheram percepções do governo chinês sobre a importância do fortalecimento das instituições de auditoria, que na
China foram formalmente instituídas há apenas 30 anos.

Zhang Gaoli, vice primeiro-ministro da China, ao centro

Presidente Aroldo Cedraz recebe
título de doutor Honoris Causa da
Universidade de Auditoria de Nanjing
Posteriormente à assinatura do acordo de cooperação, o Presidente do TCU participou de cerimônia na Universidade de Auditoria de Nanjing,
localizada na província de Jiangsu, e institucionalmente vinculada ao CNAO, na qual foi agraciado com o título de professor honorário (h.c.).
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Também receberam o título honoris causa o Controlador e Auditor Geral Shashi Kant Sharma, da
EFS da Índia e o Auditor Geral Kimi Makwetu, da
África do Sul.

pós-graduação nas áreas de contabilidade, finanças e auditoria a alunos da comunidade chinesa
e internacional e a servidores do CNAO e instituições parceiras, sendo a principal universidade
especializada em auditoria pública no mundo.

Presidente Cedraz recebe título
de professor honorário
Yan Weilong, reitor da Universidade de
Auditoria de Nanjing com presidente Aroldo
Cedraz, em visita ao campus da Universidade

O presidente Cedraz afirmou que como professor honorário da Universidade de Auditoria de
Nanjing assumiu o compromisso de trabalhar
como um embaixador da instituição junto ao
Brasil, e de apoiar as iniciativas de comunicação
e cooperação entre o Instituto Serzedêllo Correa
e aquela Universidade.

Na última etapa da missão à China, que ocorreu de 23 a 28 de junho, o presidente se reuniu
com o governador da Província de Shaanxi, Hu
Heping, e com o auditor geral da cidade de Xi’an,
Li Jian, ocasião em que foram discutidas possibilidades de cooperação entre as instituições.

O título de professor honorário é conferido a
acadêmicos e dirigentes de Entidades de Fiscalização Superior com notáveis conhecimentos e
realizações nos campos das finanças públicas,
contabilidade e auditoria.
A Universidade de Auditoria de Nanjing, vinculada ao CNAO, oferece programas de graduação e

Presidente com governador da Província de Shaanxi, Hu Heping
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Subcomitês e grupos de
trabalho de que o TCU participa

Organização
Internacional
de Entidades
Fiscalizadoras
Superiores
(Intosai)

Organização
Latino
Americana
e do Caribe
de Entidades
Fiscalizadoras
Superiores
(Olacefs)

Comitê de Normas Profissionais (PSC)

Presidente (a partir
de janeiro de 2017)

Subcomitê de Auditoria de Desempenho (PAS)

Presidente até
dezembro de 2016

Comitê de Compartilhamento de Conhecimentos
(KSC)

Membro

Comitê de Desenvolvimento de Competências (CBC)

Membro

Comitê Financeiro e de Contabilidade (FAAS)

Membro

Comitê Diretivo do Comitê de Doadores (IntosaiDonors)

Membro

Subcomitê de Auditoria de Conformidade (CAS)

Membro

Subcomitê de Normas de Auditoria de Controle
Interno (ICS)

Membro

Grupo de Trabalho de Dívida Pública

Membro

Grupo de Trabalho de Auditoria em Tecnologia da
Informação

Membro

Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental

Membro

Grupo de Trabalho de Modernização Financeira e
Reforma Regulatória

Membro

Grupo de Trabalho de Auditoria de Indústrias
Extrativas

Membro

Grupo de Trabalho de Indicadores Chave Nacionais

Membro

Organização

Presidente (até
2015)

Comitê de Criação de Capacidades (CCC)

Presidente

Grupo de Trabalho de Obras Públicas (GTOP)

Presidente

Grupo de Trabalho para a Aplicação de Normas
Internacionais de Auditoria (GTANIA)

Membro

Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente
(COMTEMA)

Membro
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Organização
das
Instituições
Supremas de
Controle da
CPLP (OISC/
CPLP)

Organização

Secretaria Geral

Organização
das EFS dos
Países do
Mercosul,
Bolívia e Chile
(EFSUL)

Organização

Membro

Eventos internacionais
O Tribunal também esteve presente em importantes eventos internacionais que permitiram
a troca de experiências e parâmetros para que
essa Casa esteja alinhada com as melhores práticas de controle externo no Brasil e no mundo.
A oportunidade de debater assuntos tão complexos com especialistas e gestores de outras
instituições fortalece o papel do TCU em benefício da sociedade.
39º Conferência da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO)
O presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz,
participou, nos dias 10 e 11 de junho de 2015,
em Roma, de evento paralelo à 39ª Conferência
da Organização das Nações Unidas para a Ali-

mentação e a Agricultura (FAO), a qual reelegeu
o professor José Graziano da Silva, conduzindo-o ao seu segundo mandato como diretor-geral
da organização.
O presidente do TCU, ministro Aroldo Cedra
e o diretor-geral da FAO, José Graziano

123

124

2. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

O fórum reuniu ministros, chefes de estado e de
governo. O presidente do TCU integrou painel,
ao lado dos ministros da Agricultura de Gana e
do Uruguai, bem como representantes da sociedade civil e do setor privado. No evento foram
discutidas as relações entre solos, segurança
alimentar e mudança do clima, com foco no manejo sustentável.

TCU sedia encontro do Grupo de
Trabalho de Auditoria em TI da
Intosai (WGITA) e o 8º Seminário de
Auditoria de Desempenho em TI

Workshop para fortalecimento
da comunicação
Representantes do TCU participaram, em Assunção, no Paraguai, de workshop que abordou ferramentas para fortalecer a comunicação interna
e externa das comissões técnicas Especial de
Meio Ambiente (Comtema) e de Participação Cidadã (CTPC) da Organização Latino-americana e
do Caribe das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).
O evento – que ocorreu nos dias 11 e 12 de fevereiro – foi coordenado pela Contraloría-General
de la República de Paraguay, entidade fiscalizadora superior (EFS) que atualmente preside
a Comtema e a CTPC, e realizado no marco do
programa de cooperação regional Olacefs-GIZ
(Agência de Cooperação Alemã).
Get.it
ACESSE ESTA
PUBLICAÇÃO:

O evento, cuja edição foi dedicada ao assunto
análise de dados (data analysis & analytics),
contou com a participação de representantes de
EFS de 22 países. O objetivo do WGITA, é apoiar
as entidades fiscalizadoras no desenvolvimento
de sua capacidade e habilidade no uso e na auditoria de tecnologia da informação.
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Durante o evento, o TCU divulgou o Manual de
Avaliação de Governança de TI, denominado
“GET.IT”, resultado do Projeto 1 do plano de
trabalho atual, que foi coordenado pelo TCU
e contou com a colaboração de vários países
membros.
Deliberou-se também sobre o plano de trabalho
futuro, referente ao período 2017-2019, ocasião
em que foram aprovados cinco projetos e eleitas
as EFS integrantes. O TCU participará de dois: o
Projeto 2, relativo ao desenvolvimento de roteiro
para futuras normas de auditoria de TI, da série
Issai 5300; e o Projeto 3: Análise Dados (Data
Analytics), na área de técnicas de auditoria.
Cuentas Claras: Gobernabilidad
para el crecimiento con equidad
en América Latina y el Caribe
O encontro reúne líderes do setor público e sociedade civil para discutir maneiras de melhorar
a transparência e prestação de contas na administração pública na América Latina e Caribe. O
Presidente do TCU participou deste evento, promovido pelo Banco Mundial, nos dias 28 e 29 de
abril de 2016, em Montevidéu, no Uruguai.
Durante o evento, o presidente Aroldo Cedraz
apresentou a visão do Tribunal a respeito da
transparência pública e accountability como
mecanismos essenciais para o controle social
e para o amadurecimento da democracia dos
países. Destacou, ainda, alguns trabalhos do

tribunal, em especial: a publicação 5 motivos
para a abertura de dados na administração pública, a auditoria de dados abertos realizada em
três órgãos da área da educação, as iniciativas
no campo da inovação para o controle, em especial à utilização de novos algoritmos para a
análise semântica de textos, ao uso técnicas de
georreferenciamento em fiscalizações de obras
públicas, e às auditorias preditivas e contínuas.
Também foram mencionadas ações estruturantes, como a transformação do Instituto Serzedello Corrêa (ISC) na Escola Superior de Controle, assim como, a criação do Laboratório de
Inovação e Coparticipação (coLAB-i), que foi o
primeiro dessa natureza em um órgão de controle externo.
Seminário “Cuentas Claras”
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3º Global Audit Leadership
Forum (GALF) e os objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS)
No fórum, organizado pela Intosai, nos dias 23
e 24 de maio de 2016, na cidade de Durnstein,
na Áustria, discutiu-se o papel das entidades fiscalizadoras superiores (EFS) na implementação
dos ODS. O evento reuniu os dirigentes máximos
de 20 EFS, entre elas, Estados Unidos, China,
Índia, Austrália, Dinamarca, França, Alemanha,
Holanda, Itália, Japão, Áustria, México e Brasil.
Ciente da importância da contribuição das EFS
para o monitoramento da implementação das
ODS e alinhado às diretrizes estabelecidas pela
IDI/Intosai, o TCU tomou a iniciativa de realizar
trabalho pioneiro em nível internacional nesta
temática. No âmbito da Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente (Comtema) da Olacefs, o
TCU é responsável pela coordenação do trabalho
conjunto que produzirá diagnóstico sistêmico sobre a temática dos ODS em nível regional. Esse
trabalho, previsto para o início de 2017, tem como
objetivo desenvolver metodologia para permitir
que as EFS avaliem a preparação dos governos
nacionais para implementação dos objetivos, de
forma a comunicar a evolução da agenda estabelecida pelos países-membros da ONU.
20º Congresso Mundial de Tecnologia
da Informação (WCIT)
O presidente, ministro Aroldo Cedraz, participou
do evento como convidado e compôs o painel
“Estratégias digitais nacional/Agendas e priori-

dades políticas de TIC”, ao lado de representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Coreia Sul, do
México e da Argentina. O Congresso foi realizado de 3 a 5 de outubro de 2016, em Brasília.
Presidente Aroldo Cedraz participou do
20º Congresso Mundial de Tecnologia
da Informação (WCIT 2016)
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Durante o debate, o presidente defendeu a
transição para um Brasil 100% digital, em que
a abertura se torne a regra, e o sigilo seja reservado somente nos casos em que se mostre
imprescindível. Também ressaltou que a tecnologia e a informação constituem a principal matéria-prima desse processo, mas, ainda assim,
são apenas uma base, sobre a qual devem ser
construídos os três pilares essenciais de um governo 100% digital: inovação, cooperação e foco
no cidadão.
TCU sedia o evento Developer
Tour Latinoamérica
O maior evento de usuários de tecnologia Oracle
da América Latina ocorreu nos dias 10 e 11 de
novembro de 2016, nas dependências do Tribunal de Contas da União, em Brasília.
Organizado pelo Grupo de Usuários Oracle do
Brasil, instituição sem fins lucrativos, destinada à promoção da tecnologia Oracle no Brasil, o
evento contou com o apoio do TCU.
O evento recebeu palestrantes, nacionais e estrangeiros, da comunidade mundial de Oracle. A
principal tecnologia do evento foi o Oracle Apex,
importante ferramenta de estímulo à inovação e
ao amadurecimento de requisitos dos sistemas
por proporcionar ao usuário o domínio e a liberdade da experimentação. Isso permite munir o
usuário final de recursos tecnológicos para o
desenvolvimento de soluções de tecnologia da
informação (TI).
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2.3

PARCERIAS E EVENTOS NACIONAIS

Em alinhamento com o referencial estratégico
institucional e visando ao cumprimento de sua
missão e ao alcance da visão de futuro, o Tribunal tem priorizado a utilização de instrumentos
de cooperação, de modo a cumprir seus objetivos estratégicos de intensificar o intercâmbio
nacional e internacional para compartilhamento
de melhores práticas, bem como de fortalecer
parcerias com outros órgãos de controle e com
diversas instituições.
Os acordos de cooperação promovem o intercâmbio de informações relevantes, bem como o
aprimoramento técnico do quadro funcional. As
parcerias permitem, ainda, conferir maior celeridade e racionalidade ao processo de controle e
colaboram na adoção de mecanismos mais efetivos para coibir a má gestão de recursos públicos.
Em 2015 e 2016, o TCU assinou quarenta e nove
acordos de cooperação e dezesseis termos aditivos de prorrogação de instrumentos já existentes,
com destaque para a atuação nos temas a seguir.

Acordos de Cooperação

Auditorias Coordenadas em áreas
prioritárias para a sociedade
O Tribunal celebrou, em julho de 2015, sete acordos de cooperação técnica com a Associação
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e com
o Instituto Rui Barbosa (IRB), com o objetivo de
viabilizar a realização de trabalhos coordenados,
em âmbito nacional – esferas federal, estadual,
distrital e municipal – nas áreas de previdência
social, educação, saúde, educação, governança
pública, pessoal e segurança pública.
Em 2016, o TCU celebrou acordo de cooperação
técnica com a Atricon e com o IRB para a realização da etapa de monitoramento das determinações e recomendações dirigidas aos órgãos responsáveis na deliberação proferida no processo
de Auditoria Coordenada do Ensino Médio, realizada em 2013, conforme previsto no Acordo
de Cooperação Técnica assinado em março de
2013, e para examinar estratégias relacionadas
à Meta 3 do atual Plano Nacional de Educação
(Lei 13.005, de 25 de junho de 2014). A auditoria, em andamento, está prevista para finalizar
no início de 2017.
Rede de Controle no Combate à Corrupção
Em alinhamento com o objetivo estratégico de
intensificar parcerias com outros órgãos de controle, e considerando a necessidade de fortale-
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cimento, ampliação e aprimoramento do compromisso e articulação institucionais voltados
ao combate à corrupção, o TCU mantém parcerias com diversas instituições no Distrito Federal
e nos Estados da Federação, no âmbito da Rede
de Controle da Gestão Pública.
No biênio 2015-2016, além daqueles vigentes, o
TCU firmou novos acordos de cooperação técnica voltados ao combate à corrupção nos Estados
de Sergipe, Amazonas, Pará e Espírito Santo,
bem como celebrou aditivo de prorrogação das
parcerias firmadas com órgãos de controle nos
Estados do Maranhão e do Rio de Janeiro.
Acordos com a Lava-jato
Membros da Câmara de Combate à Corrupção
do Ministério Público Federal, juntamente com
procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, realizaram reuniões técnicas e visitas aos ministros
do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de incrementar a cooperação institucional e
a coordenação dos esforços anticorrupção. Na
oportunidade foram tratados mecanismos de
cooperação, além da necessidade de formação
de um ambiente favorável à colaboração.
Geotecnologia aplicada ao controle
O Tribunal de Contas da União e a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) assinaram, em
junho de 2016, termo de cooperação com o objetivo de gerar conhecimentos e produtos em
processamento digital de imagens de sensores remotos para auxiliar o monitoramento e

fiscalização pelo TCU de obras de engenharia
e infraestruturas.
O acordo, no âmbito do Projeto GeoControle (ver
item 1.1 – Avanços tecnológicos na auditoria de
infraestrutura), é um importante passo para aumentar a abrangência e a eficiência de auditorias do Tribunal com o uso de geotecnologias. A
aplicação nas atividades do TCU viabilizará um
controle externo mais atuante pelo aumento da
capacidade de proposição de ferramentas para
o exame do processo de formulação de políticas
públicas, ou pela elevação do potencial de avaliação daquelas já instituídas.
Presidente Cedraz assina Acordo
TCU e UNB – projeto GeoControle
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Aprimoramento na atuação em atribuições
e competências comuns e complementares
O Tribunal celebrou cooperação técnica com o
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) com o objetivo
de ampliar as ações de articulação e promover a
cooperação técnica, por meio de ações integradas, o apoio mútuo e o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias.
Entre as medidas previstas na parceria merece
destaque o desenvolvimento compartilhado de
soluções informatizadas, visando a otimização
de processos de trabalho relacionados às atribuições e às competências comuns e complementares das duas instituições de controle, em
especial, os relativos a contas anuais, tomadas
de contas especiais e atos de pessoal.
Inovação
O Tribunal celebrou acordo de cooperação com
o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e com o Conselho da Justiça
Federal (CJF) para constituição da Rede Federal
de Inovação no Setor Público (Rede InovaGov),
voltada à articulação de ações de fomento e
apoio à execução de projetos e à adoção de
práticas inovadoras no âmbito governamental,
de modo a conferir maior eficiência, eficácia e
efetividade à gestão pública e à prestação de
serviços à sociedade.

Ainda no campo da inovação, o TCU firmou parcerias com o Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(Impa/MCTI), e com a Universidade Católica de
Brasília (UCB), visando, respectivamente, ao
desenvolvimento de metodologias capazes de
otimizar o processo de auditoria e ao desenvolvimento de aplicativos voltados ao estímulo
na utilização de dados abertos para favorecer a
transparência na gestão pública.
Intercâmbio de informações com o Judiciário
O TCU firmou acordo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como a assinatura
de Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação com
o Conselho de Justiça Federal (CJF).
O acordo celebrado com o TSE tem por objeto
o intercâmbio de conhecimentos, informações e
bases de dados entre os partícipes, e, em especial, o fornecimento periódico, pelo TSE, das
bases de dados do Cadastro Eleitoral. A parceria firmada com o CNJ objetiva promover a cooperação técnica entre os órgãos de controle,
mediante o compartilhamento de informações e
bases de dados, com vistas ao aprimoramento
das respectivas atribuições institucionais. Por
fim, a continuidade da cooperação com o CJF
está voltada ao intercâmbio de experiências,
informações e tecnologias, visando à capacita-
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ção de recursos humanos e ao desenvolvimento
institucional e da gestão pública.
Avaliação de contas eleitorais

O presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz,
entrega ao presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, os
resultados do cruzamento de análise de dados

No âmbito de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre esta Corte de Contas e o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), o TCU prestou apoio institucional para a realização de análise de dados,
com vistas a aprimorar a fiscalização das receitas e despesas declaradas por candidatos e partidos políticos em suas prestações de contas, no
contexto das eleições municipais de 2016.
Como resultado do trabalho foram identificados 38.985 doadores com indícios de irregularidades – em uma base de 114.526 (34%). Nas
despesas de campanhas, 1.426 de 60.952 fornecedores apresentaram algum indício de irregularidade (2%)
Os resultados foram transmitidos por um canal
seguro ao TSE para disseminação aos juízes
eleitorais nos municípios, os quais foram responsáveis por verificar os indícios e tomar as
providências cabíveis.
Como resultado da parceria, destaca-se também
o intercâmbio de dados produzidos pelo TSE e
de interesse para o TCU, possibilitando que os
auditores tenham informações mais completas
e precisas para subsidiarem suas ações de controle externo.

Compartilhamento de experiências com
escolas corporativas do Legislativo
As escolas corporativas dos órgãos do Legislativo se reuniram em setembro de 2016, no Instituto Serzedello Corrêa (ISC), para compartilhar experiências. Participaram do encontro o Instituto
Legislativo Brasileiro (ILB), do Senado Federal,
o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), da Câmara dos Deputados,
e a Escola do Legislativo do Distrito Federal
(Elegis), da Câmara Legislativa do DF. Os temas
debatidos foram educação à distância (EaD) na
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prática e novas experiências. Foram discutidos,
também, processos de trabalho, iniciativas voltadas à redução da evasão, recursos da plataforma virtual de aprendizagem e ações inovadoras
no âmbito de cada instituição. A visita fez parte
dos preparativos para o Encontro de Educação
Legislativa, realizado em outubro de 2016 nas
dependências do Cefor, em Brasília.
Acordo de cooperação técnica com o
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

cadas nos cruzamentos de dados, dentre elas:
falecidos, renda superior à permitida, titular de
mandado eletivo, detentor de emprego público,
residência fora da região definida, dentre outros
impeditivos para participação do programa.
O trabalho de mineração, que envolveu o uso
de treze bases de dados, identificou, sobre uma
base de 991.842 unidades familiares selecionadas, 11,7% que com algum tipo de irregularidade. Esse resultado permitiu bloquear 115.820
unidades familiares as quais possuíam alta probabilidade de irregularidade. Com isso foi gerada uma economia de R$ 98,5 milhões.
Além desse resultado financeiro expressivo,
esta ação preditiva promoveu um maior conhecimento do negócio, aproximação do TCU com
MDA, disseminação das técnicas de cruzamento
de dados e indução das melhorias dos controles
do referido Ministério.

Eventos Nacionais
Em dezembro de 2015, o TCU firmou acordo com
o MDA para disciplinar o acesso mútuo a sistemas e informações constantes de bases de dados a cargo dos partícipes. Por meio deste acordo foi possível verificar a conformidade dos
beneficiários do Programa Garantia Safra 20152016 antes da realização dos pagamentos.
De acordo com os critérios legais do programa,
foram definidas onze tipologias a serem verifi-

Diálogos públicos
O Programa “Diálogo Público”, constitui uma
série de encontros no qual são convidados gestores públicos das esferas federal, estadual e
municipal e dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, além de fundações públicas e privadas, para discutir temas voltados à gestão
do dinheiro público, aspectos operacionais e o
exercício do controle.
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A temática que orientou a gestão da Presidência
do TCU para 2015-2016 foi “Controle mais efetivo, mais benefício para o cidadão”.

 O novo marco regulatório no setor de mineração e
o controle externo (novembro)
 Sustentabilidade dos regimes previdenciários

Os temas dos eventos do Diálogo Público realizados em 2015 e 2016 foram os seguintes:

(novembro)
 Governança das aquisições – encontro com o
controle externo – 2ª edição – nas cidades de Rio
de Janeiro (outubro), Recife (outubro), Brasília
(novembro), Fortaleza (novembro), Manaus
(novembro) e Belém (novembro).

mpósio de
Práticas de
rnança e
ão de Pessoas

Ano de 2016

Março | 9h às 18h

Ministro Pereira Lira
e Contas da União
dra 4, Lote 1
2-900 Brasília/DF

 Boas práticas de governança e gestão de pessoas
(março)

e programação:
ov.br/dialogopublico

 Transparência e boas práticas nos conselhos de

Ano de 2015

fiscalização profissional – nas cidades de Brasília
(abril), Porto Alegre (abril), São Paulo (junho) e

 Acessibilidade – caminho para a inclusão (junho)
 Controle externo em ação: presente e futuro da
fiscalização de TI (junho)
 Desafios para o sucesso das Olimpíadas Rio 2016
– realização e legado (agosto)

João Pessoa (agosto)
 Contencioso de Massa e Regulação dos Serviços
Públicos (junho)
 Nordeste 2030 - Desafios e caminhos para o
desenvolvimento sustentável (junho)

 Os desafios para inclusão digital (outubro)

 Revitalização do São Francisco (agosto)

 Judicialização da saúde no Brasil (outubro)

 Governança e Gestão das Aquisições Públicas –
nas cidades de Brasília (setembro), Florianópolis

 Seminário Internacional Governança e

(setembro), Curitiba (setembro), Macapá

Desenvolvimento: práticas inovadoras e o papel

(novembro), Belém (novembro), Belo Horizonte

do controle externo (novembro)

(novembro) e Porto Alegre (novembro).
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 Governança e efetividade das aquisições na
Administração Pública Federal e Observatório das
Despesas Públicas – na cidade de Belo Horizonte
(novembro)
 Desenvolvimento da Infraestrutura Nacional -

Esses encontros aprimoram a parceria entre as
unidades internas, imprimem maior força à comunicação e representam uma forma proativa
de trabalhar na integração de processos e de
disseminar a estratégia do Tribunal às unidades
localizadas nos estados.

Desafios para o Controle e para a Fiscalização
(dezembro)

Encontro de dirigentes e encontros regionais

Seminário de políticas públicas sociais
O financiamento de políticas públicas sociais no
contexto do ajuste fiscal foi tema de seminário
interno que ocorreu em janeiro de 2016 no TCU.
O encontro teve como objetivo discutir formas
de colaboração para a melhoria da administração pública, a fim de beneficiar a sociedade no
contexto de ajuste fiscal vivenciado no Brasil.
O evento contou com a presença de representantes dos ministérios da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Fazenda, além de especialistas nessas temáticas.
Palestra: Mais Estado ou melhor Estado?

Anualmente, o Tribunal promove o Encontro de
Dirigentes, que reúne os titulares das unidades
de suas secretarias com o objetivo de alinhar as
prioridades da gestão e definir as diretrizes táticas de cada uma dessas unidades.
Já os encontros regionais de dirigentes são realizados com gestores de determinada região
do país com o objetivo de promover o aperfeiçoamento das ações de controle e propiciar uma
maior aproximação entre as diversas instâncias
do Tribunal na sede e nos estados.

A premiada pesquisadora italiana Mariana Mazzucato, uma das economistas mais influentes
do mundo, apresentou sua palestra para as
autoridades do Tribunal de Contas da União,
em abril de 2016. Em sua apresentação, argumentou que, mesmo em economias como a
americana, o atual estágio de desenvolvimento
econômico e tecnológico deve muito, ao contrário do senso comum, ao empreendedorismo de
Estado daquele país. Para a economista, o Estado tem grande capacidade de assumir riscos e
aceitar fracassos. Essa característica possibilita
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ao setor público o papel estratégico de financiar
e alavancar inovações que não se tornariam realidade se dependessem unicamente de empreendedores privados.
Capacitação e Planejamento da Auditoria
Coordenada sobre Obras Rodoviárias
A oficina realizada em abril de 2016, na cidade
de Santiago, Chile, teve o objetivo de capacitar entidades fiscalizadoras superiores (EFS)
de onze países (Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Equador, El Salvador, Honduras, México,
Paraguai, Peru e República Dominicana) para
realização de auditoria coordenada em obras
rodoviárias.
O objetivo deste trabalho foi o de avaliar, por
meio de auditorias de conformidade, a qualidade de obras rodoviárias a cargo da administração direta do governo, segundo as principais
diretrizes acordadas pelo Grupo de Trabalho de
Auditoria de Obras Públicas (GTOP), abarcando
desde os estudos preliminares até a execução
da obra. O trabalho conjunto será desenvolvido
no âmbito da Organização Latino-americana e
do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), sob a coordenação do TCU que, ao
final, consolidará o resultado das auditorias de
todas as EFS.
Capacitação de agentes políticos
e pré-candidatos
O Presidente do Tribunal de Contas da União,
ministro Aroldo Cedraz, participou de evento

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso (TCE-MT) destinado à capacitação
de agentes políticos, representantes de partidos
políticos e pré-candidatos à eleição de 2016,
que contou a participação de representantes
dos três poderes do Estado, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Na oportunidade, o presidente proferiu a palestra “Os tribunais de contas e a Lei da Ficha Limpa”, abordando a respeito do impacto das decisões das cortes de contas na gestão municipal
e nas candidaturas dos pretendentes ao pleito
realizado em 2016.
Encontro na Confederação
Nacional da Indústria (CNI)
O encontro, realizado nas dependências da CNI,
no dia 10 de maio de 2016, teve por objetivo tratar das principais atividades desenvolvidas pelo
Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai),
bem como do aperfeiçoamento da gestão dessas entidades e do processo de prestação de
contas que fazem na condição de jurisdicionados ao TCU.
O Presidente do Tribunal de Contas da União,
ministro Aroldo Cedraz, proferiu a palestra “Inovação, competitividade e desenvolvimento - o
papel do Tribunal de Contas da União”.
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Mostra Auguste Rodin – o despertar modernista

O Tribunal de Contas da União recebeu, entre 17
de agosto e 5 de novembro de 2016, a mostra
Auguste Rodin – O Despertar Modernista, realizada pelo TCU, com patrocínio da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). A exposição, pela
primeira vez em Brasília, reuniu 14 esculturas
com o selo do Museu Rodin, e 36 fotografias
sobre o artista, considerado o fundador da es-
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cultura moderna, pertencentes às coleções da
empresa Vallourec, da Pinacoteca do Estado de
São Paulo e do Museu Rodin, na França.
Durante a mostra, foi promovido programa educativo, oferecendo visitas orientadas à exposição. A exposição tem curadoria de Marcus de
Lontra Costa e foi sediada no Espaço Cultural
Marcantônio Vilaça, no edifício-sede do Tribunal
de Contas da União, em Brasília.
A segunda edição do seminário “Brasil 100% Digital - Análise de Dados na Administração Pública”, ocorreu nos dias nos 25 e 26 de agosto de
2016. O evento foi realizado em parceria com o
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e teve o objetivo
de promover o compartilhamento de experiências relacionadas ao uso de técnicas avançadas
de análise de dados como instrumento para melhoria da gestão e do controle de entidades e
políticas públicas.
2º Seminário sobre Análise de
Dados na Administração pública

Para a realização do evento, foi realizada chamada de trabalhos para identificar palestrantes de
instituições de controle, de entidades da administração direta e indireta, bem como do meio
acadêmico e do terceiro setor, com interesse em
apresentar casos práticos envolvendo a aplicação de análise de dados para melhoria da gestão
e do controle de políticas públicas na administração pública federal, estadual ou municipal.
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Encontro técnico: sistemas de controle
e avaliação de qualidade nas EFS
Em julho de 2016, foi realizado encontro técnico
sobre sistemas de controle e avaliação de qualidade nas EFS. No evento foram apresentados
os sistemas de controle e avaliação de qualidade do Tribunal de Contas Europeu (TCE) e do
General Accountability Office (GAO) dos Estados
Unidos, além do diagnóstico realizado pelo TCU
no sistema interno de controle de qualidade das
auditorias. O objetivo foi o de demonstrar como
a qualidade do trabalho feito pelas EFS afeta
sua imagem, credibilidade e, em última análise,
a capacidade de exercer as suas competências.

lícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). Ele foi
agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito
Tiradentes – maior condecoração concedida
pela corporação a autoridades civis e militares –
no grau Grã-Cruz.

XIV Semana Jurídica do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)
O Presidente do TCU participou do encerramento do penúltimo dia da semana e proferiu a palestra “O papel dos tribunais de contas no combate à corrupção”, ressaltando a importância da
adaptação tecnológica para que os órgãos de
controle consigam cumprir sua função.
Governador de Goiás concede
Medalha da Ordem do Mérito
Tiradentes ao Presidente do TCU
Em sessão solene presidida pelo Governador de
Estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior,
o Presidente do Tribunal de Contas da União,
ministro Aroldo Cedraz, recebeu, no dia 28 de
julho de 2016, em Goiânia, homenagem da Po-

Encontro “ Inovações no Controle
Externo para a Agenda 2030”
Idealizado pelo TCU, o evento, ocorrido no dia
30 de agosto de 2016, em Brasília/DF, destinou-se à disseminação, entre entidades fiscalizadoras superiores que exercem funções de
liderança na Organização Latino-americana e
do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superio-

Inovação a serviço do controle - Relatório de Gestão 2015 e 2016

res (Olacefs), da visão e dos avanços realizados
pelo Tribunal, no que diz respeito à inovação e
ao emprego de novas tecnologias no controle ex-

terno, bem como às perspectivas para os órgãos
de controle relacionadas à aderência do País à
Agenda 2030.

Palestras com agentes do
setor elétrico brasileiro

ções de boas práticas de gestão empresarial.
Participaram, além do TCU, a Aneel, o Ministério
de Minas Energia, a Eletrobrás, e representantes
de Companhias Energética estaduais.
No discurso de abertura, o Presidente do TCU
externou sua preocupação com a qualidade dos
serviços públicos no Brasil, destacando a urgente necessidade de os agentes responsáveis por
esses serviços priorizarem, de fato, a satisfação
dos usuários.
TCU participa de evento com
estudantes universitários

O Tribunal promoveu rodada de palestras com
agentes do setor elétrico brasileiro com o objetivo de fornecer aos participantes do projeto uma
visão das perspectivas governamentais para o
setor de distribuição de energia, bem como no-

O Tribunal, juntamente com o Ministério Público
Estadual do Maranhão e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União (CGU) participaram de encontro com estudantes universitários do Maranhão. O evento
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teve como objetivo a realização de debate com
o público acadêmico, de modo a incentivar e
fortalecer o controle social, bem como oferecer
informações que possam contribuir para o desenvolvimento da vida acadêmica, por intermédio da utilização dos trabalhos realizados por
essas instituições de controle na produção de
conhecimento científico.
Visita do vice-presidente do Google
Vint Cerf, que atualmente é vice-presidente do
Google mundial, visitou no dia 6 de outubro de
2016 o TCU e conheceu as iniciativas da instituição na área do desenvolvimento de novas tecnologias e inovações, entre outras, a visão estratégica da contratação de nuvem digital para
o TCU e para o governo federal, o desafio de
aplicativos cívicos e a criação da nuvem cívica.
Durante a visita, o executivo destacou que o
Google busca colaborar em ações que promovam a troca de experiência e os avanços tecnológicos e que pode contribuir bastante para

futuras ações do tribunal, isso porque, além de
uma extensa base de dados, a empresa disponibiliza softwares gratuitos que podem ser usados
para a análise de dados.
Grande-Colar do Mérito
Criado em 2003, o prêmio condecora personalidades, nacionais ou estrangeiras, por seus
méritos excepcionais ou relevante contribuição
ao controle externo. A escolha dos agraciados é
feita anualmente pelos ministros do TCU.
Em 2015, além da entrega da comenda às personalidades, foram ainda condecoradas as seguintes instituições públicas: Presidência da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados,
Supremo Tribunal Federal (STF), Casa Civil, Superior Tribunal de Justiça (STJ), Superior Tribunal
Militar (STM), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e
Tribunal Superior do Trabalho (TST.)
O Conselho do Grande-Colar escolheu para serem homenageados o ex-presidente da República José Sarney, o ex-senador Pedro Simon, o
ex-presidente do STJ César Asfor Rocha, o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (in
memoriam); o empresário Jonas Barcellos Corrêa Filho e o poeta Ferreira Gullar.
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O poeta Ferreira Gullar recebeu a comenda por
meio da Secretaria de Controle Externo do Rio de
Janeiro no dia 16 de dezembro de 2015.

No exercício de 2016, em sessão extraordinária,
realizada em outubro, os ministros do Tribunal
de Contas da União condecoraram seis personalidades com o Grande-Colar do Mérito. Os
agraciados deste ano foram o atleta paralímpico e recordista da natação masculina em jogos
paralímpicos, Daniel Dias, o ministro emérito do
TCU Valmir Campelo, a Associação Brasileira de
Assistência às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias (Abrace), o coordenador do curso de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), José
Manoel de Arruda, a jurista Maria Sylvia Zanella
di Pietro e o engenheiro Miklos Vasarhelyi.
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Seminário Brasil 100% Digital
Resultado da iniciativa do Tribunal de Contas
da União (TCU) em parceria com o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)
e com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o
evento discutiu estratégias relacionadas à construção de serviços digitais e ao uso de dados
abertos como instrumento de transparência e
controle social, com foco na avaliação e melhoria de serviços e políticas públicas.
Durante os dois dias de seminário, que ocorreu
nos dias 9 e 10 de novembro de 2016, foram
apresentados casos práticos sobre aplicação de
análise de dados para melhoria da gestão e do
controle de políticas públicas. No dia 10, especialistas apresentaram trabalhos voltados para
a governança digital e abertura de dados no serviço público.

Da esquerda para a direita: o ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira; o ministro-substituto do TCU, Augusto Sherman; o presidente do TST, Ives Gandra; e o presidente do TCU, Aroldo Cedraz.

Workshop “Geocontrole: uso de
geotecnologias como ferramenta
de controle externo no TCU”
Durante workshop realizado na sede do TCU, em
Brasília, em novembro de 2016, os servidores
tiveram a oportunidade de conhecer as geotecnologias e discutir como estas podem apoiar as
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ações de controle externo. As geotecnologias
têm se consolidado como instrumentos de aprimoramento da administração, em vários setores:
meio ambiente, infraestrutura, educação, saúde,
entre outros. Sua utilização viabilizará uma atuação ainda mais eficaz por parte do TCU, seja pelo
aumento da abrangência temporal e espacial do
controle de obras e políticas públicas, diminuição de despesas com diárias e passagens, seja
pelo desenvolvimento de ferramentas para exame da formulação de políticas públicas.
O evento contou com a presença de empresas
do setor e apresentações sobre trabalhos já realizados nessa área.

Seminário internacional Governança e
Desenvolvimento: Práticas Inovadoras
e o Papel do Controle Externo
O evento reuniu, na sede do Tribunal, em Brasília, representantes da Casa e da OCDE, além
de importantes atores dos poderes Executivo e
Legislativo brasileiro, da academia e das entidades fiscalizadoras superiores (EFS) que integram
o referido estudo.
Durante o encontro, que ocorreu nos dias 23 a
25 de novembro de 2016, foram analisados os
resultados preliminares da 3ª fase do estudo internacional realizado pelo Tribunal em parceria
com a OCDE.
Antes do seminário, representantes de OCDE
e TCU discutiram melhorias para o controle externo. O presidente do Tribunal de Contas da
União, ministro Aroldo Cedraz, recebeu os representantes da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), Alison McMeekin e Gavin Ugale. Durante o encontro, em
22 de novembro, foram apresentados os achados e resultados preliminares do estudo sobre
boa governança e controle externo do País, fruto da parceria entre o TCU e o OCDE. A análise
apresenta recomendações que podem auxiliar
futuras fiscalizações e auditorias.
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Prêmio Mérito Brasil de
Governança e Gestão Públicas

Com o objetivo de incentivar a mudança de cultura na aplicação de recursos públicos e motivar
o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelos
entes públicos à sociedade brasileira, o Tribunal
de Contas da União realizou no dia 29 de novembro de 2016 a entrega do “Prêmio Mérito Brasil
de Governança e Gestão Públicas”.

Compareceram à cerimônia, o presidente da
República, Michel Temer, e outras autoridades,
como o presidente do Senado, Renan Calheiros,
o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, ministros e ministros-substitutos do TCU, e
membros do Ministério Público junto ao tribunal.
O Prêmio Mérito Brasil visa reconhecer e disseminar as melhores práticas em liderança, estratégia e controle, que são os pilares da governança. As instituições foram escolhidas com base
no Índice Geral de Governança (IGG), criado pelo
tribunal. O IGG fornece aos gestores subsídios
para que as ações governamentais se tornem
mais efetivas, os gastos públicos sejam otimizados, transformando-se em mais resultados
para a população, com a entrega, pelo Estado,
de produtos e serviços de maior qualidade.
O Tribunal avaliou mais de sete mil instituições
públicas. Foram escolhidas três da administra-
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ção pública direta e outras três da administração pública indireta. Também foram premiados
cinco municípios, um de cada região do País,
com melhor desempenho no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), elaborado pelos
tribunais de contas estaduais.

senvolvimento gradual da auditoria financeira e
à ampliação de sua abrangência nas unidades
jurisdicionadas ao Tribunal. Entre essas ações
se destacam as destinadas à divulgação e à capacitação de auditores.
O encontro, portanto, se enquadrou nas determinações do Plenário e representou excelente
oportunidade para que auditores dessa Casa
tivessem mais familiaridade com os conceitos,
técnicas e métodos de auditoria financeira.

O TCU e a Auditoria Financeira –
Encontro Técnico 2016

Além disso, foram divulgados os resultados das
cinco auditorias-piloto realizadas sobre o exercício de 2015 e apresentado o método de auditoria financeira de demonstrativos consolidados,
instituído pela Issai 1600, que foi aplicado na
auditoria do Balanço Geral da União de 2016. O
evento foi realizado no dia 1º de dezembro, na
sede do Tribunal, em Brasília.
Seminário “Inovação e colaboração
a serviço do Brasil: experiências do
InovaTCU e da Rede InovaGov”

Em 2011, o Tribunal de Contas da União iniciou o
projeto de fortalecimento da auditoria financeira. O trabalho foi apreciado por meio do Acórdão 3.608/2014 – Plenário, que determinou à
Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU a
condução de diversas ações relacionadas ao de-

Em 15 de dezembro de 2016, foi realizado, na
nova sede do Instituto Serzedello Corrêa, o primeiro Seminário da Rede InovaGov, com vistas
a celebrar a formalização do acordo de cooperação técnica que instituiu oficialmente a Rede
Federal de Inovação no Setor Público, em iniciativa capitaneada pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP) e pelo Conselho
da Justiça Federal (CJF).
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Foi o primeiro encontro realizado após a formalização da Rede InovaGov, motivo pelo qual houve palestras e oficinas relacionadas ao assunto.
Durante o evento foram lançados dois produtos
inovadores elaborados por especializadas desta
Casa: o “Referencial Básico de Inovação” e o ToolKit. O Referencial foi elaborado a partir de um
diagnóstico preciso com as reais necessidades
da Casa e servirá de apoio aos interessados em
entender o que é inovação e como aplicá-la ao
setor público. Por sua vez, o ToolKit é um Kit de
Ferramentas do Programa InovaTCU que contém
cinco ferramentas do Design Thinking.
Ainda dentro da programação, ocorreu a premiação do concurso “Desafio de Aplicativos Cívicos:
Controle Social Digital 2016” que motivou o desenvolvimento de quarenta e seis aplicativos de
interesse da sociedade nas áreas de educação
e saúde (ver mais informações no item 1.3 – Governo 100% Digital – Abertura de Dados), além
de outros projetos colaborativos em andamento
no âmbito da Rede.
Os três vencedores foram dois apps da área de
educação e um da área da saúde. O aplicativo
vencedor da competição, “Minha Escola”, foi
desenvolvido pela programadora Juliane Silva,
de Manaus (AM). Já o segundo lugar, “Mapa
Escolar”, foi desenvolvido por uma equipe de
Goiânia (GO). O terceiro colocado foi “Saúde Local”, desenvolvido pelo perito criminal Arnaldo
Gomes, de Belo Horizonte (MG). Todos os aplicativos já estão disponíveis na Google Play Store.

Com iniciativas dessa natureza, materializa-se a
visão de um Tribunal mais moderno e apto em
ofertar para a sociedade um controle mais ágil e
eficiente dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, disposto a estimular ativamente a necessária
transformação de todo o Estado Brasileiro, por
meio de práticas de inovação e governo digital.
Vencedores do concurso de aplicativos cívicos
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Lançamento do livro “O Controle da
Administração na Era Digital”
O lançamento nacional do livro, coordenado pelo
presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz, ocorreu no dia 22 de novembro, na sede do Tribunal,
em Brasília, e reuniu os ministros da Casa, além
de servidores, familiares e amigos dos autores.
A publicação é organizada em duas partes, a
primeira contém cinco capítulos e a segunda
com seis, todos assinados por especialistas do
tribunal. O apêndice relata mais de uma dezena
de casos de inovação bem-sucedidos no TCU. O
livro aborda temas de interesse, a exemplo do
governo digital, as novas tecnologias aplicadas
ao controle e a participação da sociedade no ciclo de políticas públicas. A obra oferece, ainda,
acesso às práticas inovadoras desenvolvidas por
servidores do TCU em suas atividades de fiscalização, combate à corrupção e compliance. O
ministro-substituto do TCU Augusto Sherman escreveu o prefácio.
No âmbito internacional foram lançadas a versão
em inglês e em espanhol. A publicação em inglês
foi lançada durante XXII Incosai, e distribuído
para representantes das delegações de aproximadamente 160 países presentes, com o objetivo de compartilhar a experiência do Tribunal de
Contas da União na modernização das atividades de controle externo. O prefácio é de autoria
do Dr. Harib Al Amini, presidente da entidade de
fiscalização superior dos Emirados Árabes Unidos (United Office of United Arabic Emirates), e

presidente da Intosai para o período de 2017 a
2019. A versão em espanhol também foi distribuída em formato digital aos representantes dos
países latinos presentes no evento da Incosai e
o prefácio foi escrito pelo presidente da Olacefs
e dirigente da Auditoria Superior da Federação
do México, Juan Manuel Portal.
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2.4

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

Ouvidoria
A Ouvidoria do Tribunal de Contas da União tem
como atribuição receber informação a respeito
de irregularidade em ato administrativo praticado por agente público jurisdicionado ao Tribunal,
envolvendo recursos federais, assim como sugestão de aprimoramento, crítica ou reclamação de
serviço prestado pelo próprio TCU.
Além de atender ao público interno, a unidade
tem sido um canal de comunicação com a sociedade, viabilizando a indução de processo de
melhoria da gestão pública, do aperfeiçoamento das atividades de Controle Externo e do funcionamento do próprio Tribunal.
Em 2016, a Ouvidoria deu continuidade ao processo de aprimoramento dos seus procedimentos, voltado para melhoria do atendimento ao
público, interno e externo.
Ainda no primeiro semestre do ano, foi concluído e implantado o aplicativo móvel EuFiscalizo
(mais detalhes em serviços online, dentro desse
mesmo item 2.4), por intermédio do qual o cidadão pode cadastrar manifestações usando o
seu telefone e/ou tablet, podendo anexar fotos
e localização georeferenciada. Por intermédio
do aplicativo, o manifestante faz o acompanhamento da demanda dentro da Ouvidoria e recebe, diretamente, a resposta, prescindindo do

acesso a correio eletrônico. É mais uma forma
encontrada pelo Tribunal de Contas da União
para fortalecer o Controle Social.
Ao final do segundo semestre foi iniciado o processo de implantação do Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC), previsto na Lei 12.527, de 18
de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI). O SIC é um espaço físico, localizado
nas instalações da Ouvidoria, voltado para
atendimento e orientação do público, principalmente externo, quanto a acesso a informações
e cadastramento de pedidos de acesso à informação. A sua localização é informada no Portal
do Tribunal, bem como pela instalação de banners indicativos, localizados em frente ao prédio
Anexo III e na entrada da unidade.
Dentro do escopo de auxiliar o Controle Externo em sua missão institucional, foi desenvolvido relatório gerencial no SisouWeb, que permite a obtenção em tempo real de informações
relativas às comunicações de irregularidade
recebidas pela Ouvidoria. Com o relatório, pode-se segmentar as comunicações recebidas
por ano, unidade da federação, funções de
governo, bem como por temas secundários
associados (e.g. pessoal, licitações, obras). A
expectativa é que essa nova fonte de informações possa ajudar a aprimorar, ainda mais, o
processo de planejamento das ações de Controle Externo.
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Com o advento da LAI, a Ouvidoria passou a
ser a principal porta de entrada dos pedidos de
acesso à informação no TCU. Em 2016, 42% das
demandas recebidas foram pedidos de acesso
à informação (PAIs), notadamente pedidos de
cópias de processos e certidões. Do total de
PAIs concluídos, 91% foram atendidos em menos de trinta dias, prazo estabelecido pela LAI
para atendimento.
A Ouvidoria tem conseguido, ao longo dos
anos, atender às expectativas dos demandantes que buscam seus serviços. Em 2016,
daqueles que responderam às pesquisas de
satisfação encaminhadas, quase 90% indicaram estar muito satisfeitos, satisfeitos ou razoavelmente satisfeitos, com a qualidade da resposta, prazo de atendimento e o atendimento
do serviço telefônico 0800. Esse percentual de
satisfação foi superior, ainda, que o de 2015,
quando pouco mais de 80% dos respondentes
se declararam satisfeitos.

Serviços online
Loja oficial de aplicativos do TCU
O Tribunal de Contas da União lançou loja oficial
de aplicativos móveis. Por meio desse canal,
servidores, advogados, partes interessadas, jornalistas e cidadãos podem instalar os aplicativos em seus dispositivos móveis e buscar informações e serviços de maneira ágil e dinâmica.
Estão disponíveis na loja os aplicativos Sessões,
Publicações de Jurisprudência e Vista processual.
O aplicativo Sessões divulga pautas, atas e vídeos das sessões e permite que o usuário configure
o recebimento de notificações sobre atualizações
desses conteúdos. O aplicativo Publicações de
Jurisprudência disponibiliza: Boletim de Jurisprudência, Boletim de Pessoal e Informativo de
Licitações e Contratos, além de pesquisa textual.
O Vista Processual permite que o usuário devidamente habilitado tenha acesso aos autos proces-

OUVIDORIA TCU

42%

Pedidos de acesso
à informação IPAI

90%

Grau de satisfação

91%

dos PAI atendidos
em menos de 30 dias
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suais de seu interesse. Para instalar os aplicativos em seu dispositivo, acesse http://portal. tcu.
gov.br/apps-tcu/pagina-inicial.htm ou procure
por “TCU” na App Store ou Google Play Store.

“

Ao acessar a Play Store ou
App Store, o usuário poderá
pesquisar pela palavra “TCU”
e procurar pelos apps que
possuam como publicador o
Tribunal de Contas da União.
Há também a opção de se
pesquisar por “Tribunal de
Contas da União”.

“
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Aplicativo móvel #EuFiscalizo
Com ele, o cidadão poderá enviar sua manifestação em tempo real, de onde estiver, e contribuir com a fiscalização dos recursos federais. A

nova solução mobile, já disponível para download, para smartphones e tablets permitirá uma
maior aproximação com a sociedade.
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A possibilidade de envio de mensagem para o
TCU não é a única funcionalidade que o aplicativo móvel #EuFiscalizo oferece. O app foi pensado também para que o cidadão tivesse acesso a
outras informações relacionadas à atuação do
tribunal, tais como vídeos, notícias e postagens
sobre fiscalizações já realizadas. O aplicativo
interage diretamente com o blog #EuFiscalizo e
com a TV TCU, buscando neles as informações já
classificadas e estruturadas por temas.

“

“

Como utilizar? Para colaborar
com a fiscalização dos
recursos públicos, por meio
desse aplicativo. Depois
de baixar o aplicativo,
o cidadão poderá se
cadastrar, entrar anônimo
ou fazer autenticação
pelo Facebook para ter
acesso às funcionalidades.
Ao acessar a opção
“Quero me manifestar”,
pode-se selecionar uma
categoria, escrever um
título e sua mensagem,
bem como adicionar
evidências por meio de
fotos georreferenciadas e
arquivos em PDF. Após o
envio, o usuário poderá
acompanhar em “Minhas
manifestações” o andamento
da sua mensagem, podendo,
inclusive, adicionar mais
evidências e informações.

Há a opção, ainda, para esclarecimento de dúvidas sobre a atuação do TCU, além de ser possível visualizar mapa interativo que permite localizar a unidade do tribunal mais próxima a ele. O
aplicativo #EuFiscalizo ocupa cerca de 8 Mb de
espaço em disco e pode ser baixado a partir da
página <www.tcu.gov.br/app> ou, ainda, pelas
lojas App Store ou Google Play.
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Nova versão do Catálogo de Serviços de TI
Permite o acesso aos sistemas do Tribunal de
Contas da União (TCU), aplicativos móveis e webservices pelo público externo ao tribunal, tais
como advogados, gestores, imprensa, e a sociedade em geral. A versão anterior estava sendo
usada desde maio de 2016.
Para o público externo, o acesso será realizado
pelo portal do TCU na aba “Serviços e consultas”, na opção denominada “Catálogo de serviços de TI”.
A nova versão do Catálogo de Serviços de TI inclui algumas novidades. Como a possibilidade
de escolha da ordem em que os sistemas serão
listados nos “favoritos” e outras melhorias na
interface.
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2.5

INTERAÇÃO COM OS GESTORES PÚBLICOS

Capacitação de gestores
No âmbito nacional, foram disponibilizadas no
biênio 2015-2016 mais de 1,7 mil vagas para
servidores dos tribunais de contas dos estados
(TCE) e municípios (TCMs e TCs dos M) em ações
educacionais que trataram de temas como auditoria financeira, auditoria operacional, auditoria de sistemas de TI, avaliação de controles
internos, fiscalização de regimes próprios de
previdência social, contratação de serviços terceirizados, regime diferenciado de contratações
públicas, sistemas e técnicas de inteligência e
gestão estratégica.

Também foram ofertadas mais de 80 mil vagas
para servidores de outros órgãos e entidades
das esferas federal, estadual distrital e municipal, em eventos sobre temas como Lei de Responsabilidade Fiscal, orçamento público, estruturas de gestão e políticas públicas, auditoria,
contas, controles internos, análise de riscos,
estruturas de governança, licitações e contratos,
convênios, obras públicas e tecnologias emergentes na área de TI.

Serviços online
Nova versão do Sistema e-Contas

BIÊNIO 2015-2016

+ de 1,7 mil vagas
para tribunais de contas
dos estados e municípios

+ de 80 mil vagas
servidores da
administração pública

Neste último biênio, o Tribunal conduziu iniciativa estratégica para aperfeiçoar o recebimento
e o tratamento das informações das prestações
de contas das unidades jurisdicionadas que
resultou, em 2015, na implantação da primeira
versão da solução e-Contas.
Em 2016, foi disponibilizada a segunda versão
do sistema com novas funcionalidades, dentre
as quais se destacam a melhoria de operações
e no fluxo do processo de trabalho para melhor
atender às necessidades de gestores públicos,
unidades de controle interno, autoridades supervisoras e unidades técnicas do TCU; a cria-
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ção de formulário eletrônico estruturado para
inserção das informações relativas ao rol de responsáveis; a estruturação do mapeamento de
unidades gestoras e órgãos do Siafi para cada
unidade prestadora de contas (UPC).
É oportuno destacar que a coleta das informações de forma estruturada tornará possível, nos
próximos exercícios, fazer a vinculação dos responsáveis com as falhas e irregularidades constatadas na conta e caracterizadas em matriz de
responsabilização, com a consequente elaboração automatizada do certificado de auditoria das
contas por parte dos órgãos de controle interno.
Comunidade virtual de prestação de contas
Desde o início de 2014, a Comunidade já estava em funcionamento em ambiente virtual. Em
2015, com o lançamento do e-Contas e em razão

Para acessar: https://contas.tcu.gov.br/ead/course/

da necessidade de compartilhar de forma mais
ampla as orientações sobre o sistema e a prestação de contas esse canal foi expandido.
Desde então, esse espaço tornou-se fórum de
discussão, de troca de informações e de compartilhamento de boas práticas relacionadas
à prestação de contas dos órgãos e entidades
da administração pública federal. A participação
na Comunidade de Prestação de Contas é livre,
exigindo-se apenas o cadastro geral prévio no
portal do TCU.
O ambiente da comunidade, assim como a tempestividade e qualidade dos comentários e respostas são avaliados por meio de pesquisa permanente, desde a metade de 2015.
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Nova base de acórdãos
disponível para consulta

bunal, para depois ter acesso aos fatos (relatório)
e aos fundamentos que a embasaram (voto).

Em abril de 2016, foi disponibilizada a nova
base de acórdãos do Tribunal, o objetivo principal é proporcionar ao usuário confiança na qualidade e na integridade das informações decorrentes das deliberações dos colegiados.

Lançamento do e-Pessoal

O novo procedimento de acesso utiliza tecnologias mais modernas trazendo mais segurança e
estabilidade. Foram feitos investimentos na ferramenta de busca e na qualidade dos dados, além
de mudanças na apresentação das informações.
Com o objetivo de facilitar a navegação no documento pesquisado, a tela de resposta passou a
mostrar índice que propicia navegação direta entre os campos do acórdão. Além disso, os dispositivos da deliberação passaram a ser mostrados
na parte inicial do documento, desse modo, o
acórdão vem antes do relatório e dos votos. Isso
facilita ao interessado encontrar a decisão do tri-

Em 2015 foi implementada versão piloto do sistema de atos de pessoal. Além de formulários
mais completos, a novidade é a realização automática de verificações dos dados informados
pelos gestores no momento do cadastramento
dos atos. Com a introdução dessa melhoria,
atos de pessoal com dados incompletos serão
rejeitados automaticamente ou, nas hipóteses
cabíveis, já serão devolvidos com as devidas
justificativas para eventuais desvios encontrados, sendo possível, inclusive, a anexação
de documentos, o que resulta na melhoria das
análises feitas pelos órgãos de controle (interno
e externo), aumentando a qualidade e quantidade de atos analisados eletronicamente, o que
traz, consequentemente, maior celeridade no
julgamento dos atos.
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Em maio de 2016, a solução foi implementada
em definitivo. Estão previstas quatro fases de
implantação do e-Pessoal: etapa 1 (atos de natureza militar) e etapa 2 (empresas públicas),
concluídas em 2016; etapa 3 (autarquias e fundações) e etapa 4(administração direta), previstas para o ano de 2017.
Após a conclusão, o e-Pessoal estará apto a
apoiar todo o fluxo de trabalho relacionado à
análise de atos de pessoal.

Nova pesquisa de jurisprudência do TCU
O novo sistema permite localizar acórdãos, súmulas e enunciados da Jurisprudência Selecionada, além de disponibilizar pesquisa em suas
publicações. Foi desenvolvido buscando aproximar-se ao padrão adotado pelos Tribunais Superiores e aprimorar os mecanismos de busca com
objetivo de tornar as pesquisas mais simples,
eficientes, rápidas e precisas.
Entre as principais mudanças destacam-se:

Novo sistema de jurisprudência– e-Juris
 Realização de pesquisa simultânea em todas as

O e-Juris visa aperfeiçoar o processo de trabalho
de gestão e divulgação da jurisprudência do TCU
otimizando o cadastro na base de Jurisprudência
Selecionada, integrando-se com outras soluções
como o sistema de processo eletrônico do Tribunal (e-TCU) e o Vocabulário de Controle Externo
(VCE) e automatizando tarefas como a de publicação de boletins e informativos de jurisprudência.

bases de dados de jurisprudência;
 Adoção dos mesmos operadores lógicos
utilizados pelos tribunais superiores (“e”, “ou”,
“adj”, “não”, “prox”, “mesmo” e “$”);
 Inclusão de novos recursos como histórico de
pesquisa, índice e navegação pelo resultado;
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 Na Jurisprudência Selecionada: pesquisa por
referência legal, navegação pela árvore de
classificação dos enunciados, e utilização do
Vocabulário de Controle Externo (VCE) para

sistema possibilitou que todo o fluxo processual
fosse realizado de forma 100% digital facilitando a vida de servidores públicos, advogados e
cidadãos.

possibilitar a pesquisa por termos sinônimos.

Estão disponíveis um Guia Rápido e um Guia
Completo do funcionamento da nova ferramenta
de pesquisa, bem como o canal “Fale conosco”
para enviar suas dúvidas, sugestões e críticas.
Conheça a nova pesquisa: https://contas.tcu.
gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/jurisprudencia-selecionada
Push no Portal TCU
Disponível desde 2015, o serviço Push possibilita que o usuário do Portal TCU receba notificações automáticas sobre assuntos que lhe
interessem acerca do TCU, com o diferencial de
que ele agrupa todas as informações pré-selecionadas em uma só mensagem, junto com os
links para acesso e envia um e-mail diário para
o usuário.
Para acessá-lo, basta procurar a opção push em
Serviços e Consulta, na página inicial do Portal,
ou acessar diretamente pelo endereço eletrônico http://portal.tcu.gov.br/push.
Protocolo Eletrônico
O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou, em
novembro de 2016, o sistema de protocolo eletrônico, na sede do órgão, em Brasília (DF). Esse

A solução permite maior agilidade e segurança
na troca de informações entre o TCU com as partes e seus representantes legais, ampliando a
disponibilidade do serviço e reduzindo o custo
de trabalhos manuais do serviço convencional
de protocolo. O cidadão também poderá encaminhar denúncia, fazer pedido de acesso a informação e representação.
O novo serviço se destaca por ser economicamente sustentável e atender a requisitos ambientais, pois além de eliminar a movimentação
física de documentos, ainda é possível diminuir
gastos impressão, digitalização e transporte, representando economia de tempo e de recursos
materiais e humanos. A solução estabelece um
novo marco para o TCU, pois está totalmente alinhada às diretrizes de governo digital.
Por enquanto, ainda será possível ao cidadão
entregar o processo em papel. O modelo de serviço convencional de protocolo deverá ser progressivamente reduzido até a sua eliminação
por completo.
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2.6

COMUNICAÇÃO COM DIFERENTES
PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO

Em 2015 e 2016, o Tribunal implementou uma
série de ações coordenadas com o firme propósito de aperfeiçoar a comunicação com as partes interessadas.
Compromisso com a IDI
Ao entender como prioritárias as ações para promover melhorias na sua comunicação externa e
na gestão da relação com as Partes Interessadas
Externas (PIE), o Tribunal de Contas da União
(TCU) assumiu compromisso internacional, em
2013, no âmbito do Programa de Implementação
da Guia CBC “Incremento do Uso e Impacto dos
Informes de Auditoria” – resultado da parceria
estabelecida entre a Iniciativa de Desenvolvimento da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai/IDI) e o
Comitê de Criação de Capacidades da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras (Olacefs/CCC).
Em 2014, o TCU estabeleceu estratégias para
promover o aperfeiçoamento da comunicação
com as PIE. Para isso, elaborou um plano de
ação que foi executado ao longo de 2015 e
2016. Entre as várias ações de comunicação
entregues no período, destaque para o aprimoramento das áreas de conteúdo do Portal TCU
de interesse das PIE, desenvolvimento de carta
de serviços, produção de conteúdo específico de divulgação institucional para o público

infanto-juvenil e contratação de serviços de
apoio à comunicação que inclui, entre outros
produtos, pesquisa de percepção de imagem,
planejamento de ações institucionais de comunicação digital e produção de conteúdo para
uso no Portal do TCU.
Reformulação do portal TCU
O portal é considerado um importante canal de
comunicação entre o tribunal e diferentes públicos de relacionamento. Diante disso, o Comitê
Gestor do Portal TCU promoveu ações para reformulação do website do TCU e, assim, aperfeiçoar a comunicação com os mais variados
stakeholders.
Em 2016, a primeira ação do Comitê teve o propósito de sanear o conteúdo do portal, com a
atualização de páginas e reformulação de layout
e disposição de informações. Paralelamente, foi
constituído grupo de trabalho para articular e
conduzir as iniciativas de aprimoramento das
áreas de conteúdo do Portal TCU, ficando responsável pela atualização do layout e arquitetura de informação das páginas de interesse do
público externo, em especial, as páginas do cidadão, imprensa e Congresso Nacional.
Para o trabalho de reformulação do portal, foram realizadas quatro oficinas de card sorting –
técnica para definir a taxonomia (rotulação) das
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categorias de um website –, sendo duas com público interno e duas com público externo (com
participação de cidadãos, representantes da sociedade, influenciadores nas redes sociais, jornalistas, advogados e gestores públicos). Com
o público externo, além do card sorting, foi realizado um grupo focal para colher percepções,
sugestões e avaliação do portal e das redes sociais do Tribunal.
Com essas sugestões, um novo portal foi concebido observando tendências de design e comunicação digital, com o objetivo de aperfeiçoar a
comunicação do TCU para diferentes públicos de
relacionamento. Com foco na simplicidade, na
oferta de serviços e no interesse dos stakeholders, o conteúdo foi revisto, atualizado, organizado por temas e estruturado de modo a facilitar a
navegação e o acesso à informação. O lançamento do novo portal ocorreu em novembro de 2016.

Lançamento do app
#EuFiscalizo para o cidadão
O TCU reuniu ferramentas tecnológicas e de comunicação com o propósito de fortalecer o relacionamento do cidadão com o TCU e criou o
aplicativo móvel (app) #EuFiscalizo, disponível
para smartphones e tablets. Lançado em 15 de
junho de 2016, o app possibilita que o cidadão
colabore, de onde estiver, com a fiscalização e a
boa gestão dos recursos públicos.
Idealizado para ser um produto inovador, interativo e de interface amigável, aliado às novas tecnologias mobile, o aplicativo herdou esse nome
de outros produtos de comunicação já existentes no tribunal – tais como o programa televisivo
#EuFiscalizo e o blog < www.eufiscalizo.gov.br>.
Esses produtos foram estruturados com o objetivo de oferecer conteúdo a respeito da atuação
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do tribunal, sempre sob o olhar e enfoque do
cidadão, que é o grande consumidor dos serviços ofertados pela administração pública. No
mesmo sentido, ao receber o nome #EuFiscalizo, o app colocou como agente protagonista do
exercício do controle o cidadão interessado em
contribuir com a gestão dos recursos públicos.

ação e seus principais trabalhos e, desse modo,
atrair a atenção de diferentes públicos – externos e internos.
 Os vídeos institucionais – disponíveis na TV
TCU, no Portal TCU, e no canal oficial do TCU no
Youtube, em sua maioria, e veiculados também
em eventos nacionais e internacionais. Ao

Fortalecimento do relacionamento
com a imprensa

todo, nos dois últimos anos, foram produzidos
52 vídeos, que abordaram diversos temas de
interesse interno e externo.

No biênio 2015/2016, o TCU realizou mais de 6,6
mil atendimentos diretos a jornalistas, além de
auxiliar o trabalho de muitos deles ao decorrer
das sessões plenárias semanais e em eventos
presenciais realizados na sede do tribunal, em
Brasília, ou nas secretarias de controle externo
nos estados. Tais atendimentos resultaram, só
na mídia impressa e online, em mais de 60 mil
menções ao TCU. Foram veiculadas, ainda, quase 1,2 mil matérias na grande mídia televisiva.

 O programa de TV #EuFiscalizo – O programa
de TV do TCU foi reformulado em 2015. As
edições mensais, com duração de 26 minutos,
são transmitidas pelos canais de TV da Câmara
e do Senado e demais emissoras afiliadas à
Associação Brasileira de Televisões e Rádios
Legislativas, além de serem veiculadas na
internet via canal oficial do TCU no Youtube, no
Facebook e no portal do tribunal (TV TCU).

A intensificação da comunicação audiovisual

Com o objetivo de contribuir com o incentivo
à participação da sociedade na vida administrativa e política do País, o programa apresenta sempre uma reportagem sobre um tema
específico, tendo como ponto de partida as
fiscalizações do TCU. A principal diretriz do
programa #EuFiscalizo é estabelecer a relação
das questões tratadas com a vida das pessoas.
Entre 2015 e 2016, foram produzidos e veiculados 24 programas.

Em 2015 e 2016, o TCU intensificou a produção
audiovisual com o objetivo de divulgar sua atu-

Assista aqui os programas #EuFiscalizo do TCU.
<colocar QR Code para Youtube.com/tcuoficial>

No portal TCU, foram produzidos mais de 600
textos voltados para a imprensa e também
acessado pelo cidadão interessado em conhecer as últimas notícias do tribunal. Em formato
inovador, diversas notícias publicadas no portal
vieram acompanhadas de infográficos, vídeos,
recortes de áudio das sessões plenárias e fotos,
complementando, assim, a informação textual.
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 Vídeos e reportagens especiais veiculadas em

4.

Boletim Olacefs – Edição 16 (eletrônico)

5.

Revista Olacefs – Edição 17

6.

Revista Olacefs – Edição 18

7.

Revista do Tribunal de Contas da União nº 131

8.

Revista do Tribunal de Contas da União nº 132

9.

Conferência Governança do Solo

sessões plenárias – em 2016, a Presidência
do TCU passou a utilizar o formato audiovisual
em algumas de suas comunicações proferidas
nas sessões plenárias. O formato inovador de
comunicação teve como objetivo contribuir com a
ampliação da compreensão de alguns temas e de
relatos de alguns eventos.

Lançamento de publicações institucionais
No biênio 2015/2016, o TCU produziu 81 publicações institucionais, entre sumários executivos, guias, cartilhas, livros, boletim eletrônico,
relatórios, planos, entre outros. Todas as publicações estão disponíveis e ao alcance do cidadão no portal do TCU, na Biblioteca Digital, e
também podem ser encontradas em cartões da
embalagem da Biblioteca Digital que, em 2016,
mudou de formato e ganhou espaço para comportar mais cartões de publicações acessadas
por QR Code. A seguir, as publicações lançadas
pelo TCU nesse período:

10. Relatório Anual do TCU de 2014
(relatório versão eletrônica)
11. Relatório da Secretaria-Geral de Controle
Externo : janeiro a junho de 2015
12. Relatório Sistêmico de Fiscalização
da Assistência Social – Exercício de
2014 (Fisc Assistência Social)
13. Relatório Sistêmico de Fiscalização
da Previdência Social – Exercício de

<inserir QR Code para Biblioteca Digital / inserir e
atualizar “prateleira” de publicações do Relatório de Gestão de 2015 com lançamentos de 2016>

2013 (Fisc Previdência Social 2013)
14. Relatório Sistêmico de Fiscalização de
Tecnologia da Informação – Exercício 2014

Em 2015:
1.

Boletim Olacefs – Edição 13 (eletrônico)

2.

Boletim Olacefs – Edição 14 (eletrônico)

(Fisc Tecnologia da Informação 2014)
15. Plano Estratégico do Tribunal de
Contas da União 2015-2021
16. Plano de Controle Externo

3.

Boletim Olacefs – Edição 15 (eletrônico)
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17. Plano de Comunicação do TCU - Secom 2015-2016

30. Sumário Executivo Auditoria na
Gestão de contratos de TI

18. Plano de Diretrizes Edição 2015
31. Sumário Executivo Gestão da atenção básica
19. Plano de gestão de Pessoas do TCU –

à saúde no Brasil: auditoria coordenada

Abril 2015/Março 2017
32. Sumário Executivo Levantamento
20. 5 motivos para abertura de

de Governança de TI 2014

dados na Administração Pública
33. Sumário Executivo Levantamento de Pessoal
21. Fiscobras 2015 (cartilha)
22. Guia do Participante do Encontro de Dirigentes
2015 (versão impressa e eletrônica)
23. Guia Recadastramento 2015

na área de TI na Administração Pública Federal
34. Sumário Executivo Prestação de
serviços previdenciários eletrônicos
35. 5 motivos para la apertura de dados
em la Administración Pública

24. O Congresso Nacional e o TCU:
controle externo integrado
25. O TCU e as Olimpíadas de 2016 (3a edição)

36. Conferencia Gobernanza Del Suelo
37. Plan de Control Externo del Tribunal
de Cuentas de La Unión – Vigencia:

26. Organização do Sistema de Governança

abril de 2015 a Marzo de 2017

de Tecnologia da Informação (TI) Nota Técnica 7/2014 Sefti/TCU

38. Plan Estratégico del Tribunal de
Cuentas de la Unión 2015-2021

27. Orientações para Conselheiros
de Saúde - 2a edição
28. Política Pública de Inclusão Digital
29. Resumen ejecutivo de la auditoría
coordinada sobre gobernanza de TI

39. Soil Governance Conference
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Em 2016:
1

GET IT Guide

2

Referencial do processo de planejamento de Tecnologia da Informação

3

Referencial para avaliação da governança do Centro de Governo

4

Relatório da Secretaria-Geral de Controle Externo 2015

5

Revista do TCU n° 133

6

Sumário Executivo Serviços Previdenciários Eletrônicos

7

Inovação a serviço do controle - Relatório Anual de Gestão 2015

8

Convênios e outros repasses - 6a Edição

9

Resumen Ejecutivo - diagnóstico de necesidades de capacitación

10

Revista do TCU n° 134

11

Revista Reconhe-Ser 2015

12

Compromissos do TCU com a sociedade brasileira

13

Innovation at the Service of Control - Anual Report- 2015

14

Fisc Energia Elétrica

15

Fisc Trabalho

16

O Grande Colar do Mérito do TCU

17

Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República - Exercício de 2014

18

FOC 2014: governança e gestão das aquisições

19

Conhecendo o Tribunal – 6° ed.

20

CG 2014 – Apêndice – Tabelas PAC

21

CG 2014 – Apêndice – Execução orçamentária por função e subfunção

22

Conhecendo o Tribunal – 6° ed. – versão espanhol

23

Conhecendo o Tribunal – 6° ed. – versão inglês

24

Referencial para avaliação da governança do centro de governo – versão em Espanhol

25

Auditoria Operacional no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)

26

Fisc Saúde 2014

27

Cartilha do recadastramento de servidores aposentados e pensionistas de ex-servidores
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28

Referencial para avaliação da governança do centro de governo – versão em inglês

29

Sumário executivo: Auditoria Coordenada Internacional em Indicadores Educacionais

30

Manual de auditoria financeira

31

Sumário executivo: Auditoria Coordenada
Internacional em Indicadores Educacionais (espanhol)

32

Plano de capacitação do CCC (versão espanhol preliminar)

33

Sumário executivo: Auditoria Coordenada Internacional em Indicadores Educacionais (inglês)

34

O TCU e as Olimpíadas – 4ª edição

35

Relatório da Secretaria-Geral de Controle Externo 2015/2016

36

Plano estratégico da OISC/CPLP (versão português)

37

Plano estratégico da OISC/CPLP (versão inglês)

38

Sumário executivo: auditoria coordenada em gestão da atenção básica à saúde (inglês)

39

Sumário executivo: auditoria coordenada em gestão da atenção básica à saúde (espanhol)

40

Plano de capacitação do CCC (versão inglês)

41

Orientação para seleção de objetos e ações de controle

42

Fiscobras 20 anos

Livro Fiscobras

FISCOBRAS
2016

ACESSE ESTA
PUBLICAÇÃO:

O presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz,
e o ministro-relator Raimundo Carreiro entregaram, em novembro, o relatório do Fiscobras
2016 ao presidente do Congresso Nacional,
senador Renan Calheiros. O documento servirá
de subsídio para que os parlamentares possam
decidir quais obras receberão recursos federais
no orçamento do ano que vem. Inicialmente, o
documento será analisado pela Comissão Mista
de Orçamento (CMO), que emitirá seu parecer.
Depois, será a vez de deputados e senadores
decidirem as obras que terão recursos em 2017.
Entre agosto de 2015 e setembro de 2016 foram
realizadas 126 auditorias em obras públicas,
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consolidadas pelo Fiscobras 2016. As dotações
orçamentárias dessas obras somam aproximadamente R$ 34,7 bilhões. Foram detectados
indícios de irregularidades graves em 77 obras
fiscalizadas, com recomendação de paralisação
ou retenção parcial de recursos em 15 delas.
A vigésima edição do procedimento (Consolidação do Fiscobras 2016) procurou resgatar a
memória do Fiscobras e realizar um relato histórico de modo a contar sua evolução, registrar os
principais impactos e benefícios decorrentes da
atuação do TCU no controle das obras públicas,
e promover reflexões em relação ao seu futuro.
As auditorias obtiveram ganho de qualidade
com o aprimoramento da metodologia de seleção das obras, e houve a introdução de questões
ambientais e de acessibilidade. Também foram
realizadas auditorias focadas exclusivamente
na aferição de qualidade de obras recém-concluídas, em incremento ao ciclo de fiscalizações
já habitualmente procedidas por esta Corte de
Contas. Também contribuíram para esse ganho
o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de TI
e a utilização de novas tecnologias nas auditorias de obras, a exemplo do Projeto GeoControle,
criado com o propósito de identificar as melhores ferramentas de geotecnologias para auxiliar
o Tribunal no exercício do controle externo.
Coleção Ministros Eméritos
No ano 2016, o TCU deu início à produção da coleção bibliográfica intitulada Ministros Eméritos
do TCU, composta de volumes periódicos, com

O ministro-relator Raimundo Carreiro, o presidente do TCU,
ministro Aroldo Cedraz, e o presidente do Congresso Nacional,
senador Renan Calheiros

vistas à divulgação de registros biográficos de
ministros e ministros-substitutos aposentados
desta Corte de Contas. No mês de julho deste
ano, foi editado o primeiro volume que homenageou o ministro Luciano Brandão Alves de Souza, que presidiu a Corte de Contas nos anos de
1981 e 1982. A presidência do Tribunal delegou
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ao ministro vice-presidente, Raimundo Carreiro,
a condução do empreendimento.

“

A embalagem dos produtos e
publicações da Biblioteca Digital
do TCU, produto inovador lançado
em 2015, passou por alterações
em 2016. A “caixinha” – como
é conhecida a embalagem que
armazena cartões com links e QR
Codes de publicações para serem
lidas em smartphones e tablets –
ganhou mais espaço e comporta
maior número de cartões
individuais de publicações.

“

Biblioteca
Digital

WWW.TCU.GOV.BR/
BIBLIOTECADIGITAL

O Minuto do TCU no programa
radiofônico A Voz do Brasil
O TCU também esteve presente no programa
radiofônico “A Voz do Brasil”. Em 2015 e 2016,
foram produzidos quase 300 spots do Minuto
do TCU, inserção que ocorre todas às segundas, quartas e sextas no programa de alcance
nacional.
Comunicação interna
É por meio da comunicação interna que ocorrem
interações, trocas, ampliação de relacionamentos e engajamento dos colaboradores do TCU.
Nesse sentido, em 2015 e 2016, o TCU adotou
algumas ações de modo a fortalecer esse sistema de mão dupla tão dinâmico, capaz de disseminar o fluxo de informações.
Campanhas internas – Nos dois últimos anos,
foram realizadas campanhas de comunicação
interna que utilizaram os mais variados recursos e mensagens-chave para gerar engajamento, promover interações, informar e promover
entendimentos.
Entre as campanhas desenvolvidas, destaque
para a intitulada “Você já mudou” e para a “10
atitudes para um TCU + sustentável”.
Na campanha “Você já mudou”, o objetivo foi
internalizar os avanços do uso intensivo das
técnicas de análise de dados e ferramentas de
TI como instrumento de apoio às atividades do
Tribunal. Entre as variadas peças comunicacio-
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nais utilizadas na campanha, foram distribuídos
vídeos aos servidores por meio do aplicativo de
mensagens instantâneas “Whatsapp”, veiculados depoimentos de auditores nos veículos de
comunicação interna – União e “videowall” – e
proferidas palestras de secretários em formato
digital para todos os servidores da Casa.
A campanha “10 atitudes para um TCU + sustentável” enfocou a mudança de comportamento
dos servidores e demais colaboradores diante
de um quadro de restrição orçamentária, com o
objetivo de racionalizar os recursos disponíveis.
Foram desenvolvidos dez temas semanais, com
conteúdo no União, “videowall” e na intranet.

Jornal interno União em nova plataforma – União
Web – Em 2016, o União, jornal diário do TCU,
completou 30 anos. Para continuar cumprindo
o objetivo de informar servidores e fortalecer o
compromisso de integrar a instituição, de forma
agradável, atrativa e útil, o periódico ganhou
novo projeto gráfico e passou a ser publicado
também em versão eletrônica (web), disponibilizada no Portal TCU. O objetivo da versão web é
tornar o canal cada vez mais dinâmico com notícias em tempo real e permitir pesquisas simples
e precisas.
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Boas práticas de gestão e inovação são fundamentais para se construir bases sólidas que apoiem os processos internos (de Controle Externo e de Relacionamento Institucional).
Por isso, é imprescindível investir em ações de treinamento e na produção
de conhecimentos de modo a tornar o quadro de servidores mais qualificado
para enfrentar os avanços dos processos de trabalho.
Também é essencial, o uso da tecnologia de informação como instrumento
de inovação para o controle. Desenvolver iniciativas inovadoras de reconcepção ou de desenvolvimento de produtos, serviços ou processos, são
fundamentais para o fortalecimento da confiança do cidadão no Controle
Externo, bem como, para assegurar a eficiência, a eficácia, a economicidade
e a efetividade da atuação do TCU.
Somando-se a isso, é essencial que sejam geridos de modo eficaz e eficiente
os processos de recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais a fim de
viabilizar condições laborais e suporte logístico necessários ao pleno funcionamento do Tribunal.
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3.1

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMO INSTRUMENTO INOVADOR

Referencial do processo de
planejamento de Tecnologia
da Informação
O ano de 2015 constituiu importante marco para
o modelo de priorização das ações e para a inserção de novos modelos de atuação amparados
no uso intensivo de tecnologia e informação.
A migração progressiva e acelerada das informações do meio físico para o ambiente digital exige
o desenvolvimento de novos referenciais, capacidades, arquitetura de informação e protocolos
de comunicação para subsidiar o funcionamento
institucional e o diálogo com os cidadãos.
O negócio do Tribunal de Contas da União, “Controle externo da Administração Pública e da gestão dos recursos públicos federais”, tem como
insumo e produto informação e conhecimento,
elementos altamente dependentes de tecnologia
e do domínio da informação. Além disso, o Plano
Estratégico do TCU 2015-2021 estabelece, entre
outros, dois objetivos com foco específico em
tecnologia da informação: “Aprimorar o uso da TI
como instrumento de inovação para o controle”
e “Desenvolver capacidade organizacional ampla
para trabalhar com recursos tecnológicos”.

Em linha com essa orientação, foi elaborado
novo referencial para o processo de planejamento de TI. A publicação institucional foi elaborada
para registrar e compartilhar o modelo adotado
para o planejamento e definição de prioridades
relativas à TI no tribunal para os anos de 2015 e
2016. Como desafios, o documento aponta fatores como o aumento da produtividade, a integração de soluções, a transparência e a constituição
de um órgão de referência em governo digital.
O processo de elaboração do Plano Diretor de TI
para o período de 2015-2016 foi particularmente
rico em termos de aprendizagem organizacional.
As questões e desafios postos, aliados ao profissionalismo e à impessoalidade assumidos pelas
unidades integrantes do CGTI, viabilizaram, naturalmente, ritual de aprendizado coletivo passível de ser replicado em ciclos futuros.
A reformulação do modelo de planejamento e de
acompanhamento do portfólio de investimentos
e de ações de TI conferiu visibilidade ampla do
volume e características das demandas, assim
como da carga de trabalho e da alocação dos recursos de tecnologia da informação.
O modelo concebido constituiu documento específico disponível para a administração pública.
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Referencial do
Processo de
Planejamento de TI

WWW.TCU.GOV.BR/
BIBLIOTECADIGITAL

TCU na nuvem
O conceito de computação em nuvem (cloud
computing, em inglês) refere-se ao uso de um
conjunto de recursos computacionais providos
e mobilizados automaticamente, num ambiente
de computação em grade com funcionalidades
que permitem escalabilidade de acordo com a
variação da demanda.
É uma abordagem inovadora, que tem como
vantagens principais a agilidade no atendimento a novas demandas e a flexibilidade de adoção de novas tecnologias. Citada de maneira

unânime entre as tendências tecnológicas, o
uso de ambiente computacional em nuvem permite excelência operacional e inovação acelerada na organização, gerando oportunidades que
habilitem o TCU para enfrentar os desafios do
futuro e participar ativamente de um Governo
100% digital.
Em novembro de 2016 o TCU iniciou essa jornada a partir da disponibilização em nuvem pública do website http://www.issai.org, que reúne
as ISSAI (Normas Internacionais das Entidades
Fiscalizadoras Superiores) e cuja gestão e responsabilidade foi assumida pelo TCU. Buscando tornar efetiva a orientação estratégica de
intensificar o uso de TI como instrumento de inovação, de transformação digital dos processos
de negócio e de incremento à produtividade, o
TCU deu outro passo importante e emblemático
no uso de serviços de computação em nuvem
pública com o lançamento do portal de normas
do Comitê PSC/Intosai, ocorrido no início do
mês de dezembro.
Os próximos passos virão com a adoção da tecnologia de forma contínua, contribuindo para
ajustar o foco e alcançar maior oferta de serviços digitais, melhorar a ação conjunta com
outros órgãos da Administração por meio do
uso integrado de dados abertos, além de dar
maior agilidade no atendimento de demandas
da população.
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Aplicação de algoritmos
cognitivos no controle
externo
Em 2016, iniciou-se projeto pioneiro no Tribunal
visando aplicação de técnicas de Inteligência
Artificial (IA), mais especificamente de aprendizado de máquina (Deep Learning), para estruturação de dados e sistematização de conhecimentos em benefício do controle externo.

Aprimoramento dos
sistemas corporativos
Os sistemas corporativos do TCU foram aperfeiçoados no ano de 2015 e 2016 para facilitar o
fluxo de informação, obter ganhos de produtividade nos processos de trabalho e nos serviços
ofertados, além de melhorar a interação entre
os gestores.
Fiscalis 2015

Inicialmente, desenvolveu-se solução que realiza análise cognitiva do texto dos Acórdãos do
Tribunal identificando os tipos de deliberação
existentes (exemplos: determinação a órgão/
entidade, julgamento de contas, aplicação de
multa etc.) e as entidades associadas às deliberações (exemplos: nome do órgão/entidade,
CNPJ, mérito das contas, nome do responsável,
CPF, valor do débito, valor da multa, prazo, cofre
credor etc.) visando facilitar o trabalho de registro dessas informações de forma estruturada no
Módulo de Registro de Apreciações e Deliberações (Radar).
Dado o sucesso desta primeira iniciativa, a
aplicação de algoritmos cognitivos está sendo
expandida para outras áreas, como suporte a
triagem de processos de tomada de contas especial e identificação de erro material em acórdãos do TCU.

No ano de 2015 foi lançada nova versão dessa
ferramenta informatizada para gestão e execução de fiscalizações. Com o objetivo de torná-la mais aderente ao processo de fiscalização
e mais amigável ao auditor, as etapas de fiscalização (planejamento, registro de evidências
coletadas e elaboração de relatório) são suportadas de forma a facilitar a gestão e a qualidade
das auditorias.
Fiscalis Obras 2015
O módulo de fiscalização de obras também foi
aperfeiçoado, com o propósito de facilitar o trabalho dos auditores nas fiscalizações de obras.
Esse módulo contempla particularidades técnicas
e operacionais inerentes à fiscalização de obras.
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e-Pessoa (Identidade Confiável)
O projeto Identidade Confiável foi criado para
trazer mais consistência às informações sobre
pessoas físicas, jurídicas e órgãos que são consultadas por todos os sistemas do TCU e utilizadas em diversos procedimentos de controle
externo e administrativos, reduzindo, desta forma, riscos de nulidades processuais, erros em
certidões ou acessos indevidos a informações,
entre outros.
A implantação do projeto deu-se em etapas.
Em julho de 2016, foi realizada a primeira etapa
que envolveu informações relativas a pessoas
físicas. Em outubro deste mesmo ano ocorreu a
segunda etapa na qual foram tratadas pessoas
jurídicas e órgãos da administração pública.
Plataforma e-TCU
A solução de processo eletrônico adotada pelo
Tribunal de Contas da União (e-TCU) passou por
aprimoramentos em 2015 e em 2016. Foram disponibilizadas ao longo desse biênio mais de
quatrocentas evoluções em sua plataforma, de
modo a promover a melhoria da solução sob o
aspecto de usabilidade.
e-TCU Gabinetes
Em 2016, foi disponibilizado o módulo Distribuição em Gabinetes, além do desenvolvimento de novas funcionalidades nas Sessões, como

a possibilidade de distribuição para Declaração
de Voto a partir do filtro da Sessão Prevista.
Para o final de 2016, espera-se a primeira entrega referente ao módulo Instrução em Gabinetes,
que atenderá especialmente a Presidência na
geração e controle dos Avisos.

Modernização de serviços de
infraestrutura tecnológica
Nova solução de videoconferência
Em 2015 foi concluído o processo de contratação de nova solução, mais moderna e robusta, para transmissão de videoconferências. O
serviço atendeu todas as secretarias de estados, o ISC, além de diversos pontos na sede.
A solução permitiu economia significativa de
recursos e de tempo, evitando o deslocamento
físico dos servidores para participar de cursos
e reuniões, além de maior agilidade na tomada
de decisões
Nova rede wireless
Em 2015 foi contratada ampliação da solução,
que possibilitou a melhoria de desempenho de
acesso em razão do aperfeiçoamento da distribuição do sinal de rede, que é a principal dificuldade enfrentada atualmente na utilização
desse serviço.
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Nova solução de compartilhamento
de arquivos em nuvem

descentralizado de sistemas utilizando a tecnologia Oracle Application Express (Apex).

O Tribunal disponibilizou, em outubro de 2016,
a solução de compartilhamento de arquivos
Onedrive for Business, para possibilitar aos
seus colaboradores armazenar arquivos no datacenter do TCU e acessá-los remotamente, por
meio da internet. O serviço permite o compartilhamento de arquivos, nos mesmos moldes
de outras ferramentas conhecidas no mercado, como Dropbox e GoogleDrive; a facilidade
de se trabalhar o mesmo arquivo simultaneamente com outros usuários, acompanhando
alterações em tempo real; a possibilidade de
se manter versões anteriores do documento e;
além disso, com a segurança de nuvem privada
provida pelo Tribunal.

A nova plataforma faz uso da ferramenta SharePoint®, utilizada para a administração de
comunidades virtuais no TCU. A comunidade foi
implantada nos meses de julho e agosto e inaugurada no início do mês de setembro de 2016.
Alguns desenvolvedores Apex da STI tiveram a
oportunidade de testar os utilitários como o fórum, a wiki, os links úteis disponíveis e o curso
de treinamento em Apex.

Comunidade TCU – Desenvolvedores
Descentralizados de Sistemas: espaço
de colaboração e construção coletiva
O Tribunal adota desde 2007 o modelo de desenvolvimento descentralizado de sistemas de
informação, que consiste na construção de sistemas pelas áreas de negócio com o apoio das
áreas institucionais de TI. Nesse modelo, o TCU
possui mais de cem desenvolvedores e cerca de
150 sistemas implantados. Essa comunidade
conta agora com um novo ambiente para colaboração, troca de experiências, integração entre
membros e divulgação de eventos e novos recursos técnicos relacionados ao desenvolvimento
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3.2

PAINÉIS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Os painéis são ferramentas eficientes de avaliação da gestão, pois, em razão de sua apresentação gráfica e de fácil análise, permitem
aos gestores uma rápida e abrangente visão da
performance da instituição. Um ponto positivo
dessa aplicação é a estruturação geral de indicadores, facilitando o controle, inclusive visual,
do desempenho.

Painel de gestão estratégica do TCU

O Painel de Gestão Estratégica permite avaliar
o desempenho institucional por meio dos indicadores e visualizar a relação de atividades
que contam para o cumprimento dessas metas.

Traz ainda o acompanhamento do desempenho
das metas estabelecidas, o que viabiliza corrigir
eventuais desvios e melhorar o resultado institucional de forma mais tempestiva.

Idealizado para atender o propósito de induzir
à eficiência do Estado e de promover a integração organizacional, seu lançamento ocorreu em
2016. O painel disponibiliza informações sobre
atividades e resultados do Tribunal de Contas da
União, tais como metas institucionais, ações, orçamento, fiscalizações em andamento, processos abertos, monitoramento de deliberações e
gestão de pessoas.
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Mesmo depois do lançamento, o Painel não deixou de receber aprimoramentos. No 2º semestre
de 2016, foram agregadas evoluções ao painel,
como o módulo “Sustentabilidade”, que traz dados sobre o consumo de energia elétrica, água,
copos plásticos, garrafas de água e resmas de
papel, de modo a acompanhar o alcance das
metas de sustentabilidade do Tribunal.
Também foi adicionado o módulo “Operacional”,
disponível na aba de Planejamento Institucional,
que se divide em pelo menos quatro níveis. No
primeiro, ao se clicar no ícone operacional, o
Painel apresenta o resultado de cada uma das

unidades básicas do TCU e das unidades diretamente vinculadas à Presidência. No segundo, é
possível consultar o desempenho das unidades
diretamente subordinadas às unidades básicas.
No terceiro, ao clicar nas unidades técnicas, aparecem indica indicadores e metas que compõem
o resultado daquela unidade subordinada. No
quarto nível, o usuário tem acesso a informações
detalhadas de alguns desses indicadores, sinalizados por hiperlink. A intenção é que a nova
funcionalidade estimule a melhoria da gestão,
propiciando maior disponibilidade e confiabilidade das informações para monitoramento e
avaliação do desempenho das unidades.
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Painel de Gestão da TI
Trata-se de um painel executivo utilizado pelas
unidades coordenadoras, gestoras e provedoras de TI no monitoramento das ações, indicadores e recursos previstos no Plano Diretor de
TI (PDTI). A nova versão da ferramenta, lançada
em 2015, permite uma maior transparência na

alocação dos recursos de TI, contribuindo para
a melhoria da maturidade do processo de planejamento e gestão das demandas da área disponibilizando informações detalhadas relativas às
ações, indicadores e força de trabalho empregada, além de gráficos e estatísticas inerentes ao
processo de planejamento.
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3.3

INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA: ESCOLA
SUPERIOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) nos termos
do § 2º do art. 39 da Constituição Federal, é a
unidade de apoio estratégico, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência do TCU, responsável pelas ações de Educação Corporativa. O ISC
realiza a seleção, formação e integração inicial
de novos servidores e administra o Centro de
Documentação e o Centro de Pesquisa e Inovação do Tribunal, áreas que fornecem suporte
metodológico e logístico à pesquisa, produção,
catalogação e disseminação de conhecimentos.
As ações educacionais empreendidas buscam
o desenvolvimento de competências destinadas ao aperfeiçoamento da gestão pública e ao
exercício do controle social, tendo como público-alvo servidores do TCU e de outros órgãos e
de entidades da administração pública, de entidades fiscalizadoras superiores internacionais
e, de amplo modo, demais cidadãos brasileiros.
O Instituto empenhou-se na redefinição de suas
diretrizes estratégicas e no aprimoramento de
seu modelo de aprendizagem organizacional,
alinhando-o ao alcance dos objetivos do Tribunal e ao cumprimento da missão institucional.

INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA:
ESCOLA SUPERIOR DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
Propósito: desenvolver pessoas para a
construção de uma sociedade cidadã.
Missão: promover o desenvolvimento pessoal
e profissional, a inovação e a gestão do conhecimento para o contínuo aprimoramento
do controle e da Administração Pública.
Visão: alcançar a excelência como escola de controle.
Negócio: apoiar o TCU na busca por
ser instituição que aprende.

Escola Superior do Tribunal
de Contas da União
O Instituto Serzedello Corrêa inaugurou 23 de
novembro de 2016 a sua nova sede. Espera-se
que as modernas instalações potencializem o
desenvolvimento das ações educacionais do
projeto pedagógico do Instituto, fortalecendo
sua missão como escola de governo, que é a de
promover o desenvolvimento pessoal e profissional, a inovação e a gestão do conhecimento
para o contínuo aprimoramento do controle e da
administração pública.
A nova escola conta com laboratórios, salas de aula
e espaços que propiciam o entrosamento entre os
alunos, além de ampliarem as possibilidades de
parcerias para ações educacionais, pesquisa e inovação e projetos culturais. O intuito é fazer do TCU
cada vez mais uma instituição que aprende.
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A consolidação do Instituto Serzedello Corrêa
como Escola Superior do TCU incluiu uma série
de melhorias e adaptações em seu escopo técnico-pedagógico e em sua estrutura físico-operacional. Nesse contexto, também buscou-se fortalecer a comunicação e a imagem do Instituto.
Para isso, uma das ações empreendidas foi a
criação de um símbolo institucional que representa de forma gráfica o espaço tridimensional
teórico das experiências de aprendizado. O símbolo enfatiza o acrônimo ISC, reforçado pelo uso
das cores previamente estabelecidas na marca
do próprio TCU, ao qual o Instituto se vincula.
O uso das cores, diferenciando os caracteres
do conjunto gráfico, resume aspectos também
relacionados ao modelo de aprendizagem organizacional, atualmente orientado por três eixos
temáticos: comportamental, especialidades e
controle – azul, e pelos dois eixos transversais:
gestão do conhecimento – amarelo; e pesquisa
e inovação - verde, respectivamente.

as presenças de várias autoridades, entre elas o
presidente da República, Michel Temer, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ex-presidente da República José Sarney, o governador
do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Inauguração da nova sede do Instituto
Serzedello Corrêa: Escola Superior
do Tribunal de Contas da União

O evento contou também com a presença da
Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, regida
pelo maestro João Carlos Martins.

A cerimônia de inauguração da nova sede do
ISC ocorreu no dia 23 de novembro de 2016. O
descerramento da placa inaugural contou com

Durante o evento foi distribuído o livro do Instituto Serzedello Corrêa, que retrata o seu perfil
institucional, o modelo de aprendizagem orga-
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nizacional desenvolvido, os processos de gestão da informação e do conhecimento, as ações
relacionadas à pesquisa e à inovação e os resultados do biênio 2015-2016.

Coleção
Instituto
Serzedello
Corrêa

No dia 24 de novembro de 2016, dando continuidade à celebração de inauguração da nova
Escola, o presidente Cedraz, em discurso de
abertura, mencionou o propósito da nova sede,
que é o incentivo à inovação, o projeto pedagógico inovador e a capacitação de 102 mil pessoas nos últimos dois anos. Foi destacada também
a participação do ministro emérito Carlos Átila,
que na década de 1990 criou o embrião do que
se tornou a escola hoje.

Presidente do TCU, Aroldo Cedraz, e o ministro emérito Carlos Átila

Após a abertura, o maestro João Carlos Martins
apresentou aula magna, emoISCcionando a todos
com sua história de vida. Ele é considerado um
dos maiores músicos da história do Brasil e é mundialmente reconhecido pelo seu talento e pela superação de diversos desafios em sua carreira.
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Para marcar a inauguração, foram lançados no
dia 15 de dezembro pelo TCU e confeccionados
pelos Correios o selo do ISC e o carimbo comemorativo - marca filatélica de relevantes instituições nacionais/internacionais que fica aposta

sobre o selo e significa a marca do evento, data
e local de sua comemoração, representando o
franqueamento postal. A arte do selo e do carimbo foi desenvolvida pelo servidor do TCU,
Marcelo Augusto Cardoso.

181

182

3. PRÁTICAS DE GESTÃO E INOVAÇÃO

Carimbo comemorativo Selo do ISC

Novo modelo de educação
corporativa
Desde 2015, o ISC passou a adotar um novo modelo de educação corporativa alinhado à estrutura de uma escola superior de governo (nome
mais comumente associado a universidades
corporativas da área pública). Com esse modelo,
busca-se aumentar a inteligência organizacional
por meio da implantação de políticas de gestão
de pessoas por competências e de gestão do conhecimento, fomentando a aprendizagem contínua nos níveis técnico e comportamental.
PROJETO PEDAGÓGICO DO ISC
O Projeto Pedagógico do ISC tem o objetivo de
sistematizar os princípios que fundamentam a
Educação Corporativa no Tribunal de Contas da
União e orientar a estratégia educacional adotada pela escola, em termos de organização do
processo educativo, delineame2nto metodológico e levantamento de necessidades, para fundamentar e viabilizar ações educacionais alinhadas aos objetivos do TCU.
O projeto está alinhado aos objetivos estratégicos do TCU, à sua missão e, mais diretamente, à
sua política de desenvolvimento de pessoas, e
rege-se pelos seguintes princípios:
 parceria com unidades organizacionais do TCU e
com outras instituições de educação, nacionais
ou estrangeiras;
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 vinculação das ações de educação aos objetivos
e às estratégias do Tribunal;

 avaliar de forma ampla e constante a ação
educacional, como elemento de retroalimentação
da atuação do ISC;

 equidade de oportunidades de desenvolvimento
profissional;

 estabelecer parcerias com o setor público para
potencializar resultados e mitigar esforços

 incentivo ao autodesenvolvimento e ao

repetidos em termos de oferta de ações

desenvolvimento profissional contínuo;

educacionais na Administração Pública;

 busca de melhoria contínua e inovação de

 promover a aquisição de competências de

processos educacionais;

liderança e gestão, de controle externo ou
interno, de apoio estratégico e de apoio

 corresponsabilidade de gerentes com o processo

administrativo pelos servidores do Tribunal;

de desenvolvimento do servidor e da equipe;
 estimular o autodesenvolvimento, com o objetivo
 avaliação de ações de educação com base na
aprendizagem ou na mudança de comportamento

de promover a cultura de aperfeiçoamento
profissional contínuo;

dos participantes e no impacto produzido por
essas ações nos resultados do TCU;

 proporcionar o fortalecimento da articulação
entre teoria e prática;

 compartilhamento de conhecimentos, visando ao
aperfeiçoamento profissional e institucional;

 estimular o desenvolvimento profissional do
servidor alinhado aos objetivos da Política de

 estímulo à inovação de processos de trabalho,

Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas da União;

produtos e serviços; e
 estimular a criação, a produção, a disseminação,
 incentivo ao acesso e ao desenvolvimento de

o compartilhamento e a aplicação de

conhecimento de alto nível que contribua para a
aprendizagem organizacional.

 conhecimento como meio de aprendizado
organizacional e desenvolvimento de

A Educação Corporativa no TCU tem como diretrizes:
 vincular permanentemente as ações de
treinamento, desenvolvimento e especialização
às necessidades organizacionais;

competências profissionais; e

fomentar a pesquisa e a inovação no TCU e na
Administração Pública.
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PRINCIPIOS E DIRETRIZES DA
EDUCAÇÃO CORPORATIVA NO ISC
Portaria-ISC nº 21/2015

GC: Competências Profissionais, 3
GC: Competências Organizacionais, 6

Competências de
Liderança e Gestão
Gestão por
Competências, GC

Competências
Técnicas
Competências
Pessoais

Diretrizes

Princípios Gerais

Princípios
Pedagógicos - PP

9
5 PNDP: Finalidades
10

Política Nacional de
Desenvolvimento de
Pessoal - PNDP
PP - Princípios da
Educação Corporativa, 5

PP - Princípios da
Aprendizagem, 4

PP - Princípios
da Andragogia, 6

13 PNDP: Diretrizes
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Com vistas ao alcance de sua missão institucional, o Instituto Sezedello Corrêa tem como pilares de seu modelo pedagógico:
 aprendizagem organizacional;
 gestão da informação e do conhecimento, e
 fomento à pesquisa e à inovação.

Esse modelo tem como premissas:
 divisão por eixos, escolas e trilhas;

Cada um desses eixos possui escolas, que traduzem as grandes temáticas de conhecimento
em um conjunto de ações de capacitação. O
eixo comportamental concentra-se em duas áreas - liderança e competências pessoais; o eixo
controle busca a capacitação técnica em competências essenciais à atividade de controle, nas
áreas auditoria e jurídica; e o eixo especialidades visa desenvolver as competências técnicas
necessárias à atuação do Tribunal em diferentes
domínios - infraestrutura, tecnologia da informação, governança, social, desenvolvimento nacional, comunicação e relações institucionais, e
serviços essenciais ao Estado.

 gestão por projetos;

O novo modelo prevê ainda três eixos transversais:
 responsabilidade por processos completos e
produtos;

 gestão da informação e do conhecimento,
que trata do fomento à produção, preservação

 otimização do potencial das equipes; e

e compartilhamento dos conhecimentos da
organização;

 distribuição equilibrada de recursos
 pesquisa e inovação, que busca a fronteira do

As ações educacionais passaram a ser orientadas em três grandes eixos:
 eixo comportamental - desenvolve competências

conhecimento e o estado da arte nos temas de
interesse do público-alvo do ISC;
 ambientação, que cuida da formação de novos

comportamentais, como as de liderança e as

servidores do TCU, selecionados por concurso

pessoais e promove o desenvolvimento das

público, em conformidade com as necessidades

equipes da Casa;

de capacitação para as futuras lotações.

 eixo controle - desenvolve competências para
apoiar as funções de auditoria e judicante do TCU;
 eixo especialidades - desenvolve competências
em temas específicos de controle e gestão.

Com esse formato, o Tribunal passa a ter condições de desenhar trilhas de desenvolvimento
de competências profissionais para os servidores, em consonância com a política de gestão de
pessoas por competências adotada pela Casa.
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MODELO PEDAGÓGICO DO
INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA

Infraestrutura

Tecnologia
da Informação

Compretência
Pessoais

Liderança

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E DO
CONHECIMENTO

Social

Governança
e Gestão

AMBIENTAÇÃO

Desenvolvimento
Nacional

Auditoria

PESQUISA E
INOVAÇÃO

Comunicações
e Relações
Institucionais

Jurídica

Serviços
Essenciais
ao Estado

EIXO
COMPORTAMENTAL

EIXO
ESPECIALIDADES

EIXO CONTROLE
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Aprendizagem
Organizacional
A aprendizagem organizacional é considerada
o processo pelo qual uma organização busca
desenvolver a capacidade de aprender continuamente e transformar esse conhecimento em
práticas que contribuam para a obtenção de
melhores resultados. Esse processo é focado
essencialmente nas pessoas.
No Tribunal de Contas da União, as ações de
aprendizagem organizacional, empreendidas
pelo Instituto Serzedello Corrêa, são direcionadas à obtenção de resultados que auxiliem o
TCU no alcance de sua missão institucional de
aprimorar a Administração Pública em benefício
da Sociedade por meio do controle externo. As
iniciativas têm como público-alvo as pessoas

relacionadas às diversas dimensões do controle
externo: servidores do TCU, servidores da Administração Pública e cidadãos. As ações educacionais podem ser presenciais e a distância.
Programas e ações educacionais
O ISC promoveu no biênio 2015-2016 cerca
de 1.200 eventos educacionais, com mais de
102.000 vagas ofertadas, por meio de diversos
programas e ações de capacitação, conforme
tabela a seguir. Esses treinamentos foram promovidos pelo próprio Instituto ou contratados
externamente nas modalidades a distância, presencial ou semipresencial.
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Programas Educacionais do Biênio 2015-2016
PROGRAMAS EDUCACIONAIS

EVENTOS VAGAS
2015
2015

EVENTOS
2016

VAGAS
2016

Programa de desenvolvimento de
competências técnicas dos servidores do TCU

495

341

6.258

Programa Episteme

11

1.595

Programa Audit

29

1.211

4.262

Bolsas de idiomas

511

511

407

407

Programa de desenvolvimento de
competências de liderança e gestão dos
servidores do TCU

37

1.085

36

992

Programa de desenvolvimento de
competências pessoais dos servidores do TCU

45

733

28

869

Programa de pós-graduação
dos servidores do TCU

5

90

32

265

Programa de incentivo a certificação
profissional dos servidores do TCU

1

4

5

64

Programa de formação de futuros
servidores do TCU

93

3.711

29

112

Programa de capacitação de
auditores de EFS da OLACEFS e CPLP

10

441

8

231

Programa de capacitação de auditores
de Tribunais de Contas subnacionais

29

1.542

5

183

Programa de fortalecimento do controle social

2

752

-

-

Programa de capacitação
de servidores públicos

71

49.393

41

33.584

Programa de parcerias com outras instituições

6

451

6

431

Programa Diálogo Público

8

1.572

7

1.065

TOTAL

1.313

64.547

985

47.267

Atualizado em 22/11/16
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Em destaque
alguns programas:
Programa Episteme
Em fevereiro de 2016, foi lançado o programa
Episteme, palavra do vocabulário grego que
significa “conhecimento verdadeiro”, com a
oferta de palestras, cursos, oficinas e debates
mediados por especialistas da Casa, bem como
por instrutores externos. O propósito da ação
educacional é o de contribuir para a aquisição e
atualização de conhecimentos e competências
pelas equipes dos gabinetes de autoridades do
TCU e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), especialmente em direito público e controle externo. O objetivo é que os participantes
compreendam e utilizem novos conceitos, reconheçam os casos concretos em que existe a necessidade de atualização jurisprudencial, bem
como utilizem novas premissas e interpretações
jurídicas a fim de ampliar os canais formais e
informais de comunicação de modo a facilitar o
compartilhamento de experiências.
Para o lançamento, foi realizada a palestra “Desafios para o controle externo nos modelos de
contratação pública” com o jurista Marçal Justen
Filho. O programa contou também com outros palestrantes de renome, como Lenio Streck, Sérgio
Lanzzarini, Marcos Lisboa e Fredie Didier, além de
autoridades da Casa, como o Ministro Benjamim
Zymler e o procurador Júlio Marcelo de Oliveira.

Programa Audit
Desenvolvido em 2015, o Audit é uma abordagem de soluções educacionais customizadas
para as equipes de auditoria do TCU, que considera as necessidades específicas de cada trabalho de fiscalização. A proposta do ISC com o
programa é gerar valor através de capacitações
estrategicamente alinhadas, tempestivas e com
impactos evidentes nos trabalhos realizados.
São convidados especialistas em diversos temas para apoiar as equipes em qualquer fase
da auditoria, seja para melhor compreensão do
objeto auditado e identificação de riscos, seja
para transferências de metodologias e utilização de manuais já existentes.
Exemplos de ações ofertadas pelo Audit (201516) são: Metodologia de análise de estudos
econômicos-financeiros em auditorias de concessões e PPP’s; Formação de preços de energia
elétrica no Brasil; Modelos Econométricos para
cômputo o dano em cartéis; Impactos dos aportes do tesouro no BNDES; Econometria aplicada à detecção de cartéis em obras públicas e à
estimação e inferência causal de seus efeitos;
Gerenciamento de negócios de exploração e
produção de petróleo e análise de riscos associados; Metodologias e indicadores de avaliação de políticas para o esporte; Paradigma para
a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e
Regulação prudencial e implementação de acordos de Basileia no Brasil.
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Programa de desenvolvimento de
competências pessoais e de liderança
Com base no mapeamento de competências
pessoais e de liderança realizado pela unidade
especializada em gestão de pessoas, no biênio
2015-2016, foram ofertadas pelo ISC diversas
ações voltadas ao desenvolvimento comportamental de servidores e equipes no TCU.
Dentre as ações incluem-se as colunas “Você em
foco”, “Liderança em foco” e “Liderança em cartaz” no União, informativo eletrônico do Tribunal. Duas vezes ao mês foram publicados conteúdos em vídeo e em texto sobre competências
pessoais e de liderança.

exibidos filmes como Argo, Perdido em Marte,
Whiplash, Em busca da perfeição e O homem
que mudou o jogo.
O ISC envia ainda aos gestores da casa mensamente por e-mail a coluna “Autodesenvolvimento
Gerencial”. A cada comunicação, um tema da trilha de desenvolvimento de liderança é abordado,
por meio de um texto, associado a um vídeo ou
artigo mais detalhado sobre o assunto escolhido. São exemplos de temas artigos: trabalho em
equipe, gestão de metas, importância da gestão
de processos e de recursos, harmonia entre vida
pessoal e profissional, gestão de pessoas e de
processos, gestão do desempenho e delegação.
Programa de formação de novos servidores

As colunas têm como principal objetivo incentivar o desenvolvimento pessoal de forma contínua, de modo a complementar as ações educacionais já ofertadas, como cursos, palestras,
workshops, entre outras.
Os conteúdos publicados ficam disponibilizados nas páginas de Liderança e de Desenvolvimento Pessoal no portal do TCU. A página de
Liderança no portal do TCU foi atualizada e traz
conteúdos cada vez mais diversificados. A página de Desenvolvimento Pessoal foi criada em
2016, como local onde os servidores podem encontrar variadas formas para se capacitarem.
O “Liderança em cartaz” é uma ação inovadora
no TCU, que utiliza a discussão sobre aspectos
abordados em filmes, aplicados no contexto
corporativo da Casa. Com essa finalidade foram

No ano de 2015, o TCU realizou concursos públicos para o preenchimento de vagas de Auditor
Federal de Controle Externo (AUFC) e de Técnico
de Controle Externo (TEFC). Entre 2015 e 2016
foram realizados quatro programas de formação
de novos servidores. No biênio, foram formados
84 AUFC, área controle externo, e 42 TEFC, área
controle externo, totalizando 126 pessoas capacitadas na segunda etapa dos concursos públicos em questão.
Educação continuada
O projeto pedagógico do ISC é concretizado por
meio de cursos e eventos promovidos pelo Instituto, cursos contratados ou participação dos
servidores em eventos externos, além dos incentivos para a educação continuada, como as
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bolsas de idiomas e de pós-graduação, a licença
para capacitação e o afastamento integral para
cursos de pós-graduação.

Em relação aos incentivos profissionais e ações
de educação continuada na forma de licença para
capacitação e eventos externos, no biênio 20152016, foram realizadas as seguintes ofertas:

INCENTIVO

2015

2016

Bolsas de estudo de pós-graduação

23

19

Bolsas de estudo de idiomas

511

407

Bolsas de estudo para Certificação Profissional

16

15

Concessões de Licença para Capacitação

527

467

Eventos Externos

Eventos: 360
Vagas:758

Eventos: 171
Vagas: 369

Dados de 11 de outubro de 2016

Programa de pós-graduação
O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) foi avaliado
por uma comissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) do Ministério da Educação (MEC), com o
intuito de obter o credenciamento educacional
para a oferta direta de cursos de pós-graduação
lato sensu.

A comissão avaliadora do Inep, no final de
2015, visitou as instalações do ISC, o Centro
de Documentação, o Museu, o Espaço Cultural
e os auditórios na sede. Os aspectos avaliados
pelo instrumento foram categorizados em cinco
dimensões: planejamento e desenvolvimento
institucional, gestão institucional, corpo social,
desenvolvimento profissional e infraestrutura.
Foram observados ainda requisitos de acessibilidade do ambiente, materiais e equipamentos escolares, cumprimento de exigências das
legislações em educação ambiental, bem como
dos critérios estabelecidos pelas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos
e pelo Plano Nacional de Desenvolvimento de
Pessoal.
No início de 2016, o ISC recebeu o resultado que
mostrou que as avaliações foram positivas para
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as dimensões e requisitos. A instituição recebeu
conceito final 4 de um total de 5 pontos possíveis. O processo de credenciamento encontra-se
em fase de homologação, tendo em vista que já
recebeu o parecer favorável final do Conselho
Nacional de Educação em novembro de 2016.
Após concluída esta etapa, o ISC poderá reestruturar sua área de pós-graduação para oferta
direta. Atualmente oferece cursos de especialização por meio de parcerias com outras instituições, como a UnB e o ILB/Senado.
Ainda sobre o programa de pós-graduação, o ISC
e o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara dos Deputados se
reuniram, em 2016, para discutir boas práticas
em programas de pós-graduação. A reunião
teve como objetivo conhecer o processo de autoavaliação institucional do Cefor e a forma de
construção do “Relatório de autoavaliação institucional” e do “Caderno de Avaliação”. A autoavaliação institucional é requisito do Ministério
da Educação (MEC) para entidades que possuem
programas próprios de pós-graduação. Quanto à
parceria entre as instituições, foi proposto o intercâmbio de espaços físicos e a retomada da
oferta conjunta de cursos de pós-graduação.
Certificação profissional de auditores
Durante o ano de 2015, definiu-se um grupo
de trabalho no Tribunal no intuito de promover ações para estruturar o TCU como entidade
certificadora de profissionais em auditoria, em
conformidade com as diretrizes da Intosai e padrões internacionais.

A profissionalização de auditores do setor público com base em Padrões Internacionais de
Auditoria é um propósito estratégico da Intosai,
que considera a competência profissional dos
auditores como um requisito básico para a credibilidade das EFS e para sustentar a confiança
dos usuários e destinatários dos resultados de
seus trabalhos. O TCU compartilha desse entendimento e o projeto caminhou nesse sentido.
No início de 2016, o cenário dando ênfase à
profissionalização do auditor, com base no
mapeamento de competências por processos
de trabalho do controle externo e em trilhas de
desenvolvimento, foi apresentado e aprovado
pelo Presidente do TCU. Posteriormente, o projeto foi detalhado (diretrizes, escopo, etapas,
cronograma, etc).
No final do 1º semestre de 2016, houve a consolidação pela unidade especializada em Gestão
de Pessoas do Tribunal do mapa de competências essenciais a processos chave de controle
externo (auditoria financeira, de conformidade
e operacional, prestação de contas, tomada de
contas especial, denúncia e representação),
que deu suporte à certificação profissional.
No 2º semestre de 2016, outro importante
produto foi elaborado, o syllabus (currículo
profissional base). Em parceria com o ISC e a
Secretaria-Geral de Controle Externo, vários
especialistas nos temas das competências mapeadas descreveram-nas, bem como seus objetivos de aprendizagem e possíveis conteúdos.
O syllabus se encontra em fase de sistematiza-
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ção no que diz respeito à definição do currículo
base, e quanto à estrutura de competências.
O modelo de aprendizagem pelas trilhas (ambiente, organização e processos) foi concluído
no final de 2016, e poderá ser utilizado para o
desenvolvimento e profissionalização dos auditores nas diversas áreas do conhecimento.
Plataforma Educacional
Com vistas a promover o acesso de todos os interessados às ações de capacitação, o Instituto
disponibiliza uma Plataforma Educacional para
a oferta de cursos em geral, que reúne uma diversidade de cursos a distância tanto para usuários internos quanto externos ao Tribunal.
Nesse contexto, o ISC tem investido cada vez
mais na oferta de ações na modalidade autoinstrucional de educação a distância (EaD), em
cursos conhecidos como Massive On-Line Open
Course (MOOC). Esses cursos partem da premissa da responsividade e da disponibilidade, com
interfaces amigáveis que permitem ao usuário o
acesso aos cursos de qualquer lugar, a qualquer
tempo e por quaisquer dispositivos tecnológicos de acesso à internet, como celulares, tablets
e computadores.
A gestão educacional conta com o Learning Management System da SAP, que permite a integração entre o mapeamento das competências
individuais e institucionais e a oferta de ações
de capacitação disponíveis no portfólio pedagógico do Instituto. A solução permite ainda a

conexão entre as trajetórias de aprendizagem
e as trilhas de desenvolvimento das diferentes
áreas do conhecimento que compõem os eixos
temáticos da capacitação.
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Gestão da Informação e do Conhecimento
Gestão da informação é um processo que contempla atividades de busca, classificação, processamento, armazenamento e disseminação
de informações. Tem como objetivo promover
o acesso tempestivo de informações relevantes
para a atuação dos profissionais no âmbito do
Tribunal.
Este processo engloba duas atividades essenciais em sua esfera de atuação: a gestão bibliográfica e a gestão documental, ambas com a
finalidade de preservar a memória organizacional, organizar e disseminar informações estratégicas de fontes internas e externas, por meio de
serviços e recursos informacionais.
Gestão do Conhecimento (GC) é um processo
sistemático, articulado e intencional, apoiado
na geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos, com o propósito de
atingir a excelência organizacional. Em síntese,
um processo que busca controlar, facilitar o
acesso e manter um gerenciamento integrado
sobre informações estratégicas em seus diversos meios e suportes.
Em 2015, foi implantada unidade dedicada à
GC, com abordagem colaborativa e integrativa
para criação, coleta, organização, acesso e uso
de ativos de informação no TCU – que incluem
bases de dados, sistemas e documentos.

A área atua essencialmente em parceria com
outras unidades do Tribunal, promovendo a
criação e organização de serviços e espaços de
informação, tais como wikis, comunidades de
prática e repositórios digitais.
No Portal TCU, desenvolve e administra taxonomias e ontologias para a representação de informações e define estratégias e metodologias
para incentivo ao registro e ao compartilhamento de conhecimentos e experiências de interesse
para o Tribunal em um processo sistematizado e
transdisciplinar que gera valor para a instituição.
No biênio, foram desenvolvidos estudos e pesquisas para elaboração de referencial sobre
Gestão do Conhecimento e elaborada versão inicial de portfólio para mapeamento de práticas e
soluções de gestão do conhecimento.
O Vocabulário de Controle Externo (VCE), ferramenta para padronização e organização de
informações especializadas sobre o Controle
Externo, foi efetivamente implantado e possui
atualmente mais de 15.000 termos cadastrados.
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A Revista do TCU foi aprimorada e modernizada
com a implantação do Sistema de Editoração
Eletrônica da Revista na plataforma Open Journal System (OJS). O processo de criação e funcionamento de comunidades de prática foi aprimorado com estabelecimento de boas práticas
e implantação de novo ambiente computacional
para esse fim.

A gestão documental foi inovada com implantação do novo sistema de gestão arquivística (Sidarq), desenvolvido em tecnologia Oracle Apex,
em substituição ao sistema Access, que suportava os processos de trabalho desde 2004. O

Plano de Classificação Arquivística e a Tabela
de Temporalidade foram revisados e ampliados
para acompanhar a evolução das necessidades
de negócio do Tribunal.
O tema gestão da informação e do conhecimento tem sido amplamente disseminado e debatido por meio da divulgação de artigos na coluna
gestão da informação e do conhecimento do
União, inaugurada em 2016. O gráfico adiante
apresenta alguns números.
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Resultados da Gestão da Informação
e do Conhecimento no Biênio 2015-2016
Comunidades de Prática

Portifólio de Gestão
do Conhecimento

31 comunidades ativas
(8 Sharepoint e 23 Moodle)
20 novas comunidades
(8 Sharepoint e 12 Moodle)

7 soluções de GCo mapeadas
4 artigos publicados no União

Biblioteca Digital
3247 documentos cadastrados
800 documentos revisados no período

Gestão do
Conhecimento

15.240 termos cadastrados
4 integrações

Revista Eletrônica

Wiki de Controle Externo

66 edições, 400 artigos e 458 autores
4 edições, 28 artigos e
47 autores cadastrados

Acervo Físico
77.241 materiais bibliografados
15.008 empréstimos realizados
1.866 novos materiais disponibilizados
2.349 indexados e 584 restaurados

Acervo Digital
4 bases de dados
e 44.174 títulos
115.900 acessos

Serviços
40 artigos publicados no União
127 levantamentos históricos
1.651 pesquisas realizadas
1.339 público interno
e 312 público externo

Vocabulário de
Controle Externo

23 grandes áreas de conteúdo
5.324 páginas

Gestão
Bibliográfica

Gestão
Arquivística

Arquivo Central
512.265 no acervo, sendo:
203.446 tratados
144.075 arquivados e
59.240 enviados para descarte

Serviços
7 artigos publicados no União
5 reuniões da CAD
conduzidas para
descarte de processos
de 35 unidades
81 pesquisas realizadas
( 47 público interno
e 34 público externo)
96 consultorias técnicas realizadas
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Inauguração das novas instalações da
Biblioteca Ministro Ruben Rosa
A biblioteca foi ampliada, modernizada e um
novo espaço foi montado no andar térreo do
Anexo III. Para estimular o uso e melhorar a

Pesquisa e Inovação
A inovação cria para o Tribunal de Contas da

qualidade da recuperação de informações nas
bases de dados bibliográficas digitais, foi encaminhado processo para contratação de solução
de descoberta de conteúdos em bases de dados
digitais e bibliográficas.
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União e demais entidades fiscalizadoras possibilidades relacionadas ao aprimoramento de
processos internos e de ações de controle, bem
como o desafio de avaliar ações governamentais
que envolvam a adoção de práticas inovadoras
e, ainda, estimular tais práticas no setor público.
No que diz respeito ao Tribunal de Contas da
União, o tema é, desde 2015, uma diretriz geral
para todas as ações da Casa, lançada pelo Programa de Inovação do TCU (Inova TCU). Criado em
janeiro de 2015, o programa busca fomentar o desenvolvimento de cultura de inovação na institui-

ção, por meio do estímulo, do apoio e do acompanhamento de iniciativas e práticas inovadoras
nas atividades de controle externo e, também, na
governança e gestão do próprio Tribunal.
Conheça mais a respeito do InovaTCU no item
3.4 deste relatório.

Controle mais efetivo, mais benefícios para o cidadão
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3.4

PROGRAMA INOVATCU

O Programa de Inovação do TCU (InovaTCU) foi
instituído para fomentar o desenvolvimento da
cultura de inovação por meio do estímulo, apoio
e acompanhamento de iniciativas e práticas inovadoras nas atividades de controle externo, bem
como, na governança e gestão da Instituição.

design thinking, de modo a identificar características, necessidades e expectativas do público-alvo do guia, para, com base em tais informações,
definir os aspectos essenciais que caracterizam
o Programa InovaTCU como iniciativa capaz de
efetivamente agregar valor às atividades do TCU.

Em 2016 foi elaborado o Referencial Básico do
InovaTCU, documento que tem o propósito de
oferecer fundamentos teóricos e diretrizes práticas para as ações do referido programa. Com
isso, além de registrar o conhecimento coletado,
produzido e sistematizado durante os dois anos
iniciais de funcionamento do Programa, espera-se contribuir para a possível continuidade e
ampliação desse importante instrumento para
modernização desta Corte de Contas. O lançamento do referencial ocorreu durante o evento
“Inovação e colaboração a serviço do Brasil: Experiências do InovaTCU e da Rede de InovaGov”
(ver mais informações no item 2.3 – Parcerias e
eventos nacionais).

Como resultado final, foram identificados oito
eixos estruturantes da proposta de valor do
referido programa, descritos a seguir de forma
resumida:
a. institucionalização, por meio da formulação de
política corporativa que estabeleça princípios
e incentive formalmente a busca de soluções
inovadoras para os desafios da gestão e do
controle externo;
b. inserção no planejamento, de modo que ações e
projetos inovadores possam constar das metas
institucionais e tenham, assim, seu desempenho
monitorado como parte da sistemática
institucional de acompanhamento de resultados;

A primeira etapa desse trabalho, concluída em
2015, consistiu na compilação das principais teorias de inovação e de estudos sobre sua aplicação no setor público, material que foi revisado
por grupo de trabalho constituído por representantes de todas as áreas do Tribunal, e compõe
as seções de fundamentação teórica do guia.
Na segunda etapa do processo de construção,
realizada em 2016, foram utilizadas técnicas de

c. direcionamento de ações, a ser provido por meio
de concursos de inovação e iniciativas similares,
voltadas tanto para o público interno como externo,
que apresentem desafios cuja solução seja
prioritária, de acordo com a estratégia da casa;
d. instrumentalização, envolvendo a oferta de
referencial teórico, ferramental prático, definição
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de processos e métodos de gestão de projetos
e avaliação de desempenho adequados ao

Laboratório de Inovação e
Coparticipação (coLAB-i)

contexto;
e. comunicação interna e externa, pela divulgação
contínua de casos relevantes através dos canais
de comunicação institucional ou por meio de
eventos específicos;
f. gestão de competências, mediante o
mapeamento e desenvolvimento de habilidades
específicas, relacionadas à criatividade e à
inovação;

Dentro da diretriz de fomento à inovação do
Tribunal de Contas da União, o Instituto Serzedello Corrêa criou o Centro de Pesquisa e Inovação CePI. O CePI tem por finalidade fomentar
a pesquisa aplicada no Tribunal e coordenar o
coLAB-i, primeiro laboratório de inovação em
governo em um órgão de controle. A missão do
laboratório é contribuir para o aperfeiçoamento
do controle externo e da administração pública
por meio de fomento e indução da inovação.

g. estímulo à criatividade, de modo a fomentar a
formulação e a experimentação de ideias que
possam trazer melhorias significativas para o
1 Disponível em:
<http://www.newschool.edu/desis>.
Acesso em 04 out.
2015.

funcionamento da instituição; e
h. reconhecimento, sistemático e contínuo, como
instrumento essencial para a geração de reforço
positivo a uma cultura institucional de inovação.

2 Disponível em:
<http://nyc.pubcollab.
org/files/Gov_Innovation_Labs-Constellation_1.0.pdf>. Acesso
em 04 out. 2015.

A publicação é direcionada à aplicação prática no âmbito do Tribunal, entretanto, devido
à própria natureza de guia de boas práticas,
espera-se que esse referencial possa ser útil a
todos os gestores públicos envolvidos com o
tema, em especial, no âmbito da Rede Federal
de Inovação no Setor Público (Rede InovaGov),
formalizada por iniciativa conjunta do Tribunal
de Contas da União (TCU), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e
do Conselho da Justiça Federal (CJF).

Em 2013, o Parsons Desis LAB1, um laboratório
de pesquisa que trabalha aplicando conhecimento interdisciplinar para gerar práticas sustentáveis e inovação social, apresentou um
mapa2 para ilustrar e monitorar o crescimento
de laboratórios de inovação no governo pelo
mundo. Nele, é apresentada uma taxonomia dos
serviços comumente prestados por laboratórios.
A partir dessa taxonomia, o coLAB-i organizou
suas atividades, conforme apresentado no quadro abaixo.
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Golden Circle3 do Laboratório de inovação do TCU

POR QUE EXISTIMOS?

Disseminar a inovação no TCU em benefício da sociedade.

COMO FAZEMOS?

Fomentando a criatividade, estimulando a colaboração, com
foco nas pessoas, estabelecendo parcerias e compartilhando
conhecimento.
Pesquisa. Suporte ao desenvolvimento de estudos focados
em tecnologias emergentes, como análise de dados, big
data e georreferenciamento;
Comunicação. Promoção de eventos e publicações para
fomentar a incorporação de novas tecnologias;

Networking. Criação de conexões entre diversos atores para
construção de soluções smart e mobile;

O QUE FAZEMOS?

Capacitação. Desenvolvimento de aptidões e competências
para ampliar o aprendizado corporativo e melhorar a
qualificação de órgãos públicos, cidadãos e organizações
não governamentais;
Desafio. Promoção de competições e concursos para
fomento de ideias e desenvolvimento de projetos inovadores
com colaboração de diversos atores;
Design. Fomento à utilização da abordagem de design
thinking para definir problemas e desenvolver soluções e
serviços;
Prototipação. Apoio ao desenvolvimento de testes e
protótipos de novas abordagens em auditoria antes de
implementação em larga escala.

3 Veja mais informação
sobre Golden Circle em:
<http://www.youtube.
com/watch?v=POfQlg0V0Cc>. Acesso em 04
out. 2015.
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Desde sua criação, o coLAB-i apoia as unidades do Tribunal no desenvolvimento de projetos
inovadores, como o projeto GeoControle (ver
no item 1.1 – Avanços tecnológicos na auditoria de infraestrutura), por exemplo, garantindo
a gestão do conhecimento de soluções desenvolvidas, coordenando ações de cooperação e
promovendo ações de capacitação e eventos.

A figura abaixo apresenta várias iniciativas inovadoras que estão em andamento no TCU e que
são apoiadas pelo laboratório. É importante ressaltar que o coLAB-i não é o responsável pelas
iniciativas. O laboratório é um catalizador de soluções inovadoras e, para isso, presta suporte,
apoio ou consultoria a diversas áreas do Tribunal
que são responsáveis pelos projetos inovadores.

Iniciativas de Inovação do
TCU apoiadas pelo coLAB-i

O QUE ESTAMOS FAZENDO?
SERVIÇOS
Pesquisa

Análise de dados e
auditoria contínua

Networking

Dados abertos para
controle social

Design

Prototipação

Georreferenciamento
em auditoria

Desafio

Modelagem
de sistemas
complexos

INICIATIVAS

Comunicação

Gestão do
conhecimento

Capacitação

Fomento à
inovação
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Dentre as iniciativas apoiadas pelo laboratório,
algumas merecem destaque e serão detalhadas
a seguir.
Pesquisa
Para aproximar o TCU de tecnologias emergentes, foram assinados, em 2015, acordos de cooperação com o Instituto de Matemática Pura e
Aplicada (IMPA), com o objetivo de identificar
áreas de interesse em comum para realização
de estudos em parceria, e com a Universidade
Católica de Brasília (UCB) para impulsionar o desenvolvimento de aplicativos cívicos (este projeto será descrito mais à frente).
No exercício de 2016, o coLAB-i viabilizou o
acordo de cooperação entre o TCU e a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) que aproximou
as secretarias especializadas em fiscalização
de infraestrutura do Tribunal ao Departamento de Geografia da Universidade de Brasília
(UnB). O objetivo da cooperação é gerar conhecimentos e produtos em processamento
digital de imagens de sensores remotos para
auxiliar o monitoramento e fiscalização pelo
TCU de obras de engenharia e infraestruturas.
Este acordo é uma das peças fundamentais que
viabiliza o Projeto GeoControle (mais detalhes
no item 1.1- Avanços tecnológicos na auditoria
de infraestrutura) e cujo propósito é avaliar e
institucionalizar o uso de geotecnologias no
TCU, aplicando-as a fiscalizações.

Prototipação
Na etapa atual do Projeto GeoControle, as tecnologias selecionadas estão sendo aplicadas em
uma primeira auditoria, com foco em obras de
infraestrutura ferroviária. Esse projeto também
busca institucionalizar a ferramenta para uso
em outros tipos de obras, assim como em outras
áreas do controle.
O laboratório apoia o desenvolvimento de testes
e protótipos de novas abordagens em auditoria
antes de implementação em larga escala. Isso
porque acredita que é necessário começar pequeno, aprender com os erros, e crescer rápido.
Novas soluções devem ser experimentadas antes que maiores investimentos sejam realizados.
Comunicaçãoo
Com objetivo de despertar os servidores para
novas possibilidades e estimulá-los a buscar
alternativas para os problemas que encontram
no dia a dia, o laboratório apoia a produção de
eventos e publicações em temas relacionados a
inovação e a tecnologias emergentes.
Uma dessas iniciativas foi a primeira edição do
Seminário de Análise de Dados da Administração Pública, realizado em setembro de 2015,
fruto de uma parceria entre TCU e o Ministério
de Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU). Servidores de órgãos
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diversos foram convidados a apresentar trabalhos desenvolvidos pela administração pública
e seus resultados práticos durante os dois dias
de eventos.
A 2ª edição do Seminário de Análise de Dados
da Administração Pública ocorreu em 2016. Ao
contrário do primeiro evento, as apresentações
foram selecionadas após chamada de trabalhos, já que a intenção era descobrir e selecionar outros autores que pudessem compartilhar
ferramentas, técnicas utilizadas, resultados
alcançados e lições aprendidas de trabalhos
realizados com uso de análise de dados para
aperfeiçoamento da administração pública. Durante dois dias, foram mais de 20 apresentações
de casos práticos sobre aplicação de análise de
dados para melhoria da gestão e do controle de
entidades, programas e políticas públicas.

2ª Seminário sobre Análise de
Dados na Administração Pública

No mês de setembro de 2016, o coLAB-i promoveu o primeiro evento internacional “Taller
de Innovación” como uma das ações propostas
pelo Comitê de Criação de Capacidades da OLACEFS, presidido atualmente pelo TCU. O evento
contou com a participação de dez EFS que enviaram doze representantes ao Brasil. Também

participaram servidores da Câmara dos Deputados e do Ministério do Turismo. Foram três dias
de trocas de experiência, onde o TCU apresentou
como vem fomentando a construção de soluções
inovadoras por meio do uso de design thinking,
análise de dados, geoecnologias e promovendo
a abertura de bases de dados por meio da nuvem cívica. Contou também com apresentações
do Ministério do Planejamento, da empresa
Tellus, do Ministério do Meio Ambiente e do LabHacker da Câmara dos Deputados.
Também com o objetivo de estimular respostas
inovadoras para os problemas atuais, o coLAB-i
mantém uma coluna no jornal interno do Tribunal sobre inovação e colaboração. Semanalmente publica matérias sobre assuntos relacionados aos diversas temas de interesse do TCU a
fim de provocar e aguçar a criatividade de seus
servidores. Essas matérias também podem ser
lidas na seção de Notícias do portal InovaTCU
(http://www.tcu.gov.br/inovatcu). Os temas
são bem variados e vão desde Design Thinking,
Criatividade, Internet das Coisas, Marco Legal da
Inovação até Análise de Dados e Georreferenciamento, entre outros. Qualquer pessoa do Tribunal pode enviar matérias para o laboratório que
auxilia na sua divulgação.
Networking
Uma das prioridades do coLAB-i é fomentar o
uso de análise de dados e o encontro de pessoas com expertise e interesse no assunto,
iniciativa essencial para multiplicação de es-
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forços. Com este objetivo, foi criada a primeira
comunidade virtual de análise de dados do TCU
que conta com a participação de mais de cem
servidores. Neste ambiente virtual, servidores
podem trocar informações sobre o assunto, divulgar notícias relacionadas, conhecer trabalhos
que outros colegas estão desenvolvendo, além
de ser uma ferramenta para ajudar a mapear interesse dos servidores.
O TCU lançou para os servidores da Casa, no ano
de 2016, ciclo de apresentações com o objetivo
de estimular o compartilhamento de experiências de aplicações das técnicas de análise de
dados no TCU. As apresentações ocorreram às
quintas-feiras, a cada duas semanas, com cerca
de 30 minutos de duração, com transmissão via
streaming para os estados.
 Extraindo o valor estimado em editais de
licitações públicas (2 de junho)
 Classificação de risco em transferências
discricionárias (17 de junho)
 Controle a distância de obras públicas utilizando

 Análise saúde-saúde (health-health analysis –
HHA): uma alternativa à análise custo-benefício
(ACB) nas avaliações de regulações, programas,
políticas e tecnologias de saúde e segurança (18
de agosto)

Desafio
Fomentar a realização de desafios é uma maneira que os laboratórios de inovação encontraram para engajar o público em torno de uma
determinada ação. Este é o objetivo do coLAB-i
ao apoiar ações como concursos, desafios e
maratonas.
Em 2015, o TCU participou do 1º Hackathon dos
tribunais de contas, em Recife, com envio de especialistas nos temas de controle externo. Além
disso, o TCU participou do StartupGov, evento
que fomentou o debate com o objetivo de aproximar o governo de especialistas ligados ao
ecossistema de startups, com vistas à formação
de rede para discussão de ideias e possibilidades de futuras parcerias para resolução de questões de interesse público.

sistema de informações geográficas (SIG): estudo
em obras de esgotamento sanitário (30 de junho)
 Estratégia de atuação nas contratações das
prefeituras cearenses utilizando análise de dados
(14 de julho)
 Aplicações da Lei de Benford à auditoria de obras
públicas (28 de julho)

Para 2016 foi lançado edital do primeiro Desafio
de Aplicativos Cívicos para estimular o controle
social. Numa iniciativa inédita na administração
pública, o TCU disponibilizou bases de dados
públicas que foram tratadas e tornadas acessíveis a qualquer desenvolvedor de aplicativos.
Este projeto será descrito com mais detalhes
nas seções seguintes.
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Para participar do desafio, os cidadãos desenvolveram aplicativos móveis nas plataformas
Android ou iOS e publicaram em loja online de
forma gratuita. O edital exigia que os aplicativos desenvolvidos fossem sobre um dos temas
selecionados pelo Tribunal: saúde, educação e
assistência social.
Design
Recentemente uma nova abordagem foi incorporada por muitas empresas para fazerem frente
ao desafio de manter os clientes satisfeitos com
seus produtos e serviços. Começou-se, então, a
disseminação da maneira de pensar do que hoje
é chamado de design thinking (DT).
O DT promove uma visão holística do problema,
centrada no ser humano. O processo ocorre de
forma iterativa, ou seja, as conclusões ou insights de uma fase retroalimentam a outra, num
indo e vindo, aumentando a compreensão do
problema, definindo-o melhor para melhor resolvê-lo. Por meio dessa metodologia vários atores envolvidos na situação são engajados num
verdadeiro trabalho de coparticipação, de colaboração na construção de soluções inovadoras
para o problema em questão.
Devido ao grande potencial de criar soluções
inovadoras e efetivas para problemas complexos, melhorando a qualidade de vida do ser
humano e, em consequência, da sociedade, a
abordagem do design já está sendo empregada
por órgãos de governo de vários países para o

desenho de melhores políticas e serviços públicos. Entre tais países destacam-se Dinamarca,
Irlanda, Austrália, Reino Unido, França, Alemanha, Singapura, Holanda e Estados Unidos.
Também no TCU já está sendo empregada essa
metodologia. Alguns projetos, como por exemplo, incorporam, no todo ou em parte, a referida
abordagem, e o coLAB-i ainda promoveu eventos de capacitação no tema.
O intuito desses eventos é disseminar a prática para o redesenho de processos de trabalho,
para a busca de soluções inovadoras dirigidas
aos desafios enfrentados diariamente por esta
Corte de contas, para tornar cada vez mais efetivos políticas e serviços públicos em benefício
da sociedade. A abordagem do DT compreende
as etapas percorridas no processo do design:
Imersão (ou Empatia), Definição do Problema,
Ideação, Prototipação e Teste.
O coLAB-i, seguindo uma tendência mundial,
fomenta a utilização da abordagem de design
thinking para definir problemas e desenvolver soluções e serviços no Tribunal. Dentre as
ações do TCU que já utilizaram essa abordagem, destaca-se a validação do modelo para
seleção de objetos e ações de controle. No
decorrer de 2015, foi desenvolvida proposta de
modelo, de modo a aperfeiçoar o processo de
identificação de áreas críticas para a atuação
do TCU e de definição de ações prioritárias. O
infográfico a seguir representa as diversas fases do método.
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Teste piloto foi realizado e como resultado uma
abordagem preliminar da foi definida de modo a
incorporar as oportunidades de aprimoramento
apresentada por seus participantes.
Com apoio do coLAB-i, foram realizadas diversas oficinas colaborativas destinadas a ampliar
o envolvimento das unidades do tribunal no processo de definição e validação da metodologia
em questão. Por meio da abordagem do design
thinking, com a utilização de algumas ferramentas foram colhidas impressões sobre pontos
positivos e negativos e sugestões de melhoria
relacionados ao método, além de ideias para
ajustá-la baseado nas discussões ocorridas nas
oficinas. Todas as informações colhidas nos
workshops estão sendo utilizadas para o aprimoramento da proposta.
Capacitação
Programa de Capacitação em Análise de Dados
O Tribunal de Contas da União, em seu Plano Estratégico de 2015 a 2021, reconhece a importância de desenvolver capacidade organizacional
ampla para trabalhar com recursos tecnológicos
emergentes e analisar grandes bases de dados
(big data). Em seu mapa estratégico um dos objetivos trata exclusivamente sobre esse assunto.
A tendência mundial de informatização leva ao
aumento da quantidade de dados facilmente
acessíveis e do poder computacional disponível
para tratá-los. Assim, decisões que antes eram

Seleção de Objetos
e Ações de Controle
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baseadas em experiência pessoal e conhecimento especializado tendem a se apoiar em dados coletados e tratados de forma automática.
Por isso, a análise de dados tem sido considerada pelas organizações públicas e privadas uma
das principais competências a serem adquiridas
na atualidade.

“

A capacidade de obter
dados, processá-los,
visualizá-los e comunicálos, (...) será uma habilidade
muito importante nas
próximas décadas, não
só a nível profissional,
mas também no processo
educativo (...). Porque agora
nós realmente temos dados
essencialmente livres e
onipresentes. Assim, o fator
complementar escasso é a
capacidade de compreender
os dados e extrair
valor deles.

“
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A atividade de controle tem como insumo e
produto a informação, elemento altamente
dependente de tecnologia, de forma que o tratamento de dados e informações é condição
indispensável para alavancar as atividades de
controle. Por esse motivo, desenvolver capacidade organizacional ampla para trabalhar com
recursos tecnológicos emergentes e analisar
grandes bases de dados é condição imprescin-

dível para ampliar a capacidade de fiscalização
e, consequentemente, dar resposta às demandas apresentadas ao TCU.
O TCU, assim como outras EFS, está investindo
maciçamente na formação de equipes para alavancar a análise de dados em seus trabalhos
de fiscalização. A instituição tem oferecido uma
série de oportunidades e incentivos para que os
servidores se desenvolvam nesse tema.
Com a finalidade suprir as lacunas de competência em análise de dados foi desenvolvido e
ofertado programa educacional com as seguintes premissas:
 Abrangência: o Tribunal entende que as
competências em análise de dados são
fundamentais em todas as suas unidades e, por
esse motivo, as capacitações não serão restritas
à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU,
englobando todos os servidores do Tribunal;
 Inclusividade: as ações educacionais serão
planejadas de forma a alcançar servidores com
diferentes níveis de proficiência no assunto, ou
seja, serão ofertadas ações para os níveis de
conhecimento básico, intermediário e avançado;
 Alcance: visando atender às secretarias nos
Estados, será dada prioridade para ofertas na
modalidade à distância;
 Conveniência: as ações educacionais serão
modulares e via de regra terão curta duração.
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Apesar de ser implícita a noção de progressão,
os módulos poderão ser cursados com certa
independência, de forma que os servidores
possam melhor organizar suas necessidades de
capacitação com outras demandas profissionais
e pessoais;
 Adaptabilidade: as iniciativas estão sendo
planejadas de forma a atender um leque
amplo de preferências na forma de aprender
– aprendizagem individual ou em grupo,
aprendizagem na sala de aula ou no trabalho,
suporte de tutores ou autodidatismo; e
 Apoio das chefias: as competências em análise
de dados demandam tempo e dedicação para
serem desenvolvidas e, por isso, é fundamental o
apoio das chefias.

O Programa foi estruturado em duas trilhas
principais e uma trilha complementar (ver figura sobre Mineração de Dados). Ao final da Trilha de Excel, o auditor será capaz de manipular
informações digitais de maneira proficiente,
permitindo que planeje e execute trabalhos de
auditoria de dados em ambientes estáveis e
com regras de negócio bem definidas. Ao final
da Trilha R, o auditor será capaz de manipular
e analisar informação digitais usando técnicas
estatísticas e de mineração de dados, o que permitirá planejar e executar modelos probabilísticos de auxílio à seleção de objetos de controle,
trabalhos de auditoria de dados em ambientes
complexos, descrição estatística dos objetos
de controle e automatização do processo de

acompanhamento contínuo de irregularidades.
Importante ressaltar que, na forma como o Programa foi estruturado, apenas a Trilha R permite
que o servidor alcance os Tópicos Especiais em
Análise de Dados, onde aprenderá sobre as técnicas de clusterização, classificação, regressão,
detecção de anomalias, mineração de texto,
entre outros. As Ferramentas Complementares
têm como finalidade fornecer competências que
apoiem as duas trilhas principais, por exemplo,
um servidor que tenha conhecimentos em estatística estará mais apto para extrair valor da
informação independente da trilha seguida.
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Infográfico utilizado para comunicar o Programa de
Capacitação em Análise de Dados para os servidores do TCU.

Mineração de dados
Programa de Capacitação em Análise de Dados do TCU

O programa vai mostrar aos participantes o caminho para identificar informações úteis em
meio a grandes quantidades de dados. Para isso, deverão percorrer uma trilha em que serão
capacitados na área de análise e mineração de dados. O participante poderá escolher entre a
trilha em planilhas Excel e a trilha na linguagem de programação R.

Trilha Excel

Ferramentas como planilhas possuem uma interface gráfica que
torna simples visualizar e realizar operações sobre a maioria dos
conjuntos de dados com os quais o auditor do TCU se depara em
seus trabalhos. O aprendizado da ferramenta é rápido, porém suas
aplicações são um tanto limitadas.

1

Excel
intermediário

2

3

Excel
avançado

Auditoria de
Dados com ACL

+++

Trilha R

Ferramentas complementares

O R é uma linguagem de programação estatística que possui
pacotes especializados para análises complexas (dentre as quais as
de mineração de dados) que operam sobre grandes conjuntos de
dados de forma semiautomática utilizando código de programação
escrito pelo usuário. Assim, seu aprendizado inicial é mais lento,
porém permite aplicações mais amplas e aprofundadas, como
modelos preditivos e análise de texto.

1

Introdução a
análise de
dados no R

2

Análise de dados
no R (Básico)

Algumas ferramentas/cursos extras que auxiliarão na sua jornada.

DGI consultas

3

Tesouro Gerencial

SQL Básico

Estatística

Análise de dados
no R (intermediário)

+++
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Tópicos especiais em
análise de dados
Na parte final da trilha em R, poderá aprender técnicas de mineração de dados
como Clusterização, Classificação, Regressão, Detecção de Anomalias, Mineração
de Texto, entre outros.

Clusterização

Classificação

Regressão

Detecção de
anomalias
Mineração
de texto

Para maiores informações,
entre em contato pelo e-mail:
cepi@tcu.gov.br
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Com base nessa proposta inicial, foram desenvolvidos uma série de cursos relacionados com

a temática de análise de dados. A seguir, uma
lista não exaustiva das ações desempenhadas.

Ações educacionais promovidas no âmbito do Programa de Capacitação
em Análise de Dados (2015-2016)
NOME

CH

PÚBLICO

Nº de
participantes

OFERTA

TURMAS

ANÁLISE DE DADOS COM
ENFOQUE PRÁTICO: BÁSICO

40

TCU

20

Presencial

1

ANÁLISE DE DADOS
COM ENFOQUE PRÁTICO:
INTERMEDIÁRIO

68

TCU

20

Misto

1

ANÁLISE DE DADOS APLICADA
AO CONTROLE

10

TCEs

40

Presencial

1

10/15

TCU

30+70

Distância

2

EXCEL AVANÇADO APLICADO AO
CONTROLE

30

TCEs/TCU

30

Distância

5

SQL BÁSICO APLICADO AO
CONTROLE

24

TCU

15

Presencial

1

SQL BÁSICO APLICADO AO
CONTROLE

50

TCU

0

Distância

0

ESTATÍSTICA BÁSICA APLICADA
AO CONTROLE

40

TCU

0

Distância

0

INTRODUÇÃO AO QLIKSENSE

8

TCU

26

Presencial

1

MODELAGEM GEOGRÁFICA DE
CORREDORES*

1

TCU

10

Presencial

1

ANÁLISE DE DADOS NO R

Dados de 11 de outubro de 2016
*Nome completo: Modelagem geográfica de corredores para otimização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de
segmentos ferroviários.
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Além das ações educacionais descritas anteriormente, foram desenvolvidas uma série de ações
complementares. Por exemplo, a aquisição de livros sobre análise de dados pela biblioteca física
do TCU e assinatura de serviços para biblioteca
virtual. Além disso, o TCU obteve a autorização
do MEC para ofertar o curso de pós-graduação
em Análise de Dados para o Controle.
No início do ano de 2016, foi elaborado o Diagnóstico de Competências em Análise de Dados.
Esse diagnóstico teve os seguintes objetivos:
fundamentar as ações do Programa (2016 e
2017); priorizar as ações de capacitação; criar
banco de competências; criar banco de interessados no assunto; fundamentar o planejamento
na pós-graduação em Análise de Dados para o
Controle; e embasar alterações normativas com
o objetivo de retirar os obstáculos e incentivar a
capacitação no tema.
Esse diagnóstico contou com 431 respostas
(17% do quadro de servidores) e teve a seguinte
estrutura: análise de 40 competências atuais e
futuras; fontes de informação utilizadas pelos
servidores para capacitação; formas preferidas
de aprendizado; interesse em pós-graduação;
interesse em atuar em projetos de análise de
dados; e questões abertas sobre obstáculos e
incentivos para capacitação nesse tema.
O diagnóstico demonstrou lacunas em competências fundamentais para a atuação em análise
de dados, por exemplo: estatística (descritiva e
inferencial, além de aplicativos como SPSS, Sta-

ta e R), programação (linguagens Java, R, Python
e Visual Basic) e matemática (regressões linear
e logística).
As competências em Sistemas de Informação
Geográfica (SIG) e sensoriamento remoto também possuem lacunas, sobretudo para os servidores das áreas responsáveis pelo controle das
áreas de infraestrutura, da agrícola e da ambiental do TCU. Devido aos resultados esperados do
Projeto GeoControle (ver no item 1.1 Avanços
tecnológicos na auditoria de infraestrutura), à
grande quantidade de obras estruturantes em
andamento e previstas para o governo federal,
aos acordos de cooperação firmados com organismos internacionais em temas ambientais e
à necessidade de investimento nas geotecnologias para o monitoramento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030,
prevê-se que as geotecnologias ganhem maior
relevo dentro do Programa de Capacitação em
Análise de Dados.
Dada a importância temática para o controle
público, o TCU deverá intensificar as ações de
controle fundamentadas em análise de dados
e, consequentemente, desenvolver capacidade
organizacional ampla para trabalhar com recursos tecnológicos emergentes e analisar grandes
bases de dados.
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3.5

GESTÃO DE PESSOAS

O TCU possui a missão de aprimorar a administração pública por meio das ações de controle
externo. Para que essa função seja cumprida,
é necessário que o Tribunal tenha um desempenho organizacional de excelência. Esse desempenho não decorre, exclusivamente, da definição de metas ou objetivos estratégicos. Ele
depende da composição do desempenho individual de todos os servidores da Casa.

do ISC, foram consolidadas e organizadas sob
a forma de um plano operacional. O Plano de
Gestão de Pessoas contempla as ações relacionadas que deverão ser realizadas entre abril de
2015 e março de 2017 com a finalidade de fazer
frente aos objetivos estratégicos constantes do
Plano Estratégico do TCU e dos demais planos
institucionais, bem como contém ações relacionadas à implementação da Política de Gestão
de Pessoas (Resolução-TCU nº 187, de 2006).

Novo modelo de gestão por competências
O modelo de gestão de pessoas que orienta o
TCU é a gestão por competências, principal referência na administração pública federal. Para
o Tribunal, competências são comportamentos,
conhecimentos e habilidades.
Nesta metodologia a análise vai além dos cargos existentes na estrutura organizacional. São
identificados os espaços ocupacionais, que dependem dos processos de trabalho envolvidos,
das atividades a realizar, dos conhecimentos,
habilidades e comportamentos necessários, assim como das áreas temáticas de atuação dos
servidores. O novo modelo entrou em fase de
conclusão em 2016 e em breve será divulgado.
Plano de Gestão de Pessoas
Para o biênio 2015-2016, as ações de gestão de
pessoas, exceto aquelas sob responsabilidade

O Plano foi subdividido de acordo com os processos que envolvem a gestão de pessoas,
contemplando ações nas áreas de: dados e
indicadores, gestão do desempenho e do reconhecimento, gestão de carreira, integração,
movimentação, gestão do clima organizacional,
saúde e bem-estar, recrutamento e seleção e
processos de departamento de pessoal.
Painel de Gestão de Pessoas
Foi criado, no âmbito do Painel Gestão Estratégica do TCU, módulo de Gestão de Pessoas,
com informações sobre o perfil dos servidores
do TCU, a distribuição da força de trabalho e os
afastamentos dos servidores.
Essas informações podem ser consultadas no
âmbito interno do Tribunal e permitem aos gestores e à unidade de gestão de pessoas conhecer melhor o capital humano do Tribunal, forne-
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cendo subsídios para a melhoria da gestão e do
desempenho dos servidores e da organização.

Proposta de melhoria dos aspectos
ambientais dos locais de trabalho

Modelo de atuação para
a área de saúde do TCU

Foi realizado projeto piloto em duas unidades
do TCU com o objetivo de elaborar proposta de
aperfeiçoamento das condições de trabalho
dos servidores, contemplando mudanças de
leiaute e de mobiliário, além da realização de
diagnóstico e melhoria das condições ergonômicas de trabalho.

Em alinhamento às melhores práticas, foi contratada consultoria para diagnóstico na área de
saúde do Tribunal, o que resultou na elaboração
de proposta com vistas ao fortalecimento da
prevenção de doenças, à promoção de saúde e
à integralidade das ações de saúde, com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar dos
servidores e, por consequência, o desempenho
individual e organizacional. O modelo proposto
encontra-se em fase de validação junto às instâncias estratégicas decisórias do Tribunal.

O objetivo foi melhorar os aspectos físicos e ergonômicos que envolvem o trabalho dos servidores, interferindo positivamente na qualidade
de vida laboral, no clima organizacional e no alcance dos resultados institucionais.
Revisão do modelo de competências

Novo plano de carreira
No dia 28 de julho foi publicado no Diário Oficial
da União a lei nº 13.320, de 27 de julho de 2016,
que trata do reajuste dos vencimentos dos servidores da Casa.
O novo plano de carreira, aprovado pelo Poder
Legislativo e sancionado pela Presidência da República, dá mostras da relevância que o controle
exercido pelo Tribunal de Contas da União assumiu no país e preconiza a valorização do servidor
público no exercício de sua missão (ver mais no
item 3.6 - Adequações físicas e administrativas).

O TCU realizou a revisão do seu modelo de competências, baseada na necessidade de sua atualização, de adaptação à implantação do Sistema
de Gestão de Pessoas (SGP) e de viabilização da
construção de trilhas de aprendizagem. Foram
revisadas as competências pessoais, as de liderança e as de controle externo.
O novo modelo comunica de forma mais clara
aos servidores e gestores o que é esperado deles no contexto de sua atuação, o que permite a
otimização do desempenho e da contínua profissionalização.
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Mapeamento de competências para identificar
necessidades de desenvolvimento

Os resultados do mapeamento foram utilizados
para fins de diagnóstico de necessidades de desenvolvimento.
Projeto de diagnóstico da força
de trabalho do TCU
Recentemente, o TCU realizou levantamento
para avaliar a situação da governança de gestão
de pessoas na administração pública federal,
incluindo o próprio Tribunal. Nesse levantamento, um dos itens que apresentou grande necessidade de melhoria foi o planejamento da força
de trabalho.

No ano de 2016, o TCU realizou processo de
mapeamento das competências pessoais e de
liderança. A partir do mapeamento de competências, foi possível identificar as prioridades de
desenvolvimento para competências pessoais e
de liderança, planejar e ofertar as ações a partir
das trilhas de desenvolvimento já desenhadas
ao longo de 2015.
O diagnóstico possibilitou que os servidores recebessem feedback das competências pessoais
que precisam ser melhor desenvolvidas a partir
de uma avaliação respondida por ele próprio e
pelo seu chefe imediato. Já os gestores receberam um feedback das competências de liderança nas quais eles precisam se desenvolver a partir de sua autoavaliação, da avaliação dos seus
subordinados e do seu chefe imediato.

A crescente demanda imposta ao TCU aliada à
manutenção do quantitativo do seu quadro de
pessoal ao longo dos anos, além das restrições
orçamentárias, fazem com que o Tribunal tenha
de otimizar o uso do seu capital humano, preparando, alocando e direcionando adequadamente os esforços dos servidores.
Nesse sentido, é fundamental que a distribuição
do quadro de pessoal respeite o direcionamento
estratégico da Casa e o perfil profissional, dispondo da quantidade de servidores necessária,
com a qualificação técnica adequada e nos locais apropriados, para fazer frente aos desafios
submetidos ao Tribunal diariamente.
Para fazer frente a esse desafio foi feito diagnóstico da força de trabalho cujo objetivo é definir e
aplicar metodologia para o seu planejamento e
dimensionamento. Trata-se de um projeto estru-

Inovação a serviço do controle - Relatório de Gestão 2015 e 2016

turante com alto potencial de impacto nos resultados do Tribunal e alcança todas as unidades
que compõem a Secretaria do TCU.
O trabalho, finalizado no mês de novembro de
2016, resultou nos seguintes produtos institucionais: método de dimensionamento da força
de trabalho e de definição de lotações de refe-

Prêmio Reconhe-Ser

O programa de Reconhecimento por Resultados
dos Servidores do Tribunal de Contas da União
(Reconhe-Ser), instituído em 2009, tem como

rência; transferência de conhecimento sobre o
assunto para a equipe do Tribunal; matriz de
dimensionamento das áreas e matriz de produtividade. A partir de tais produtos, o TCU poderá
definir estratégias de curto, médio e longo prazo
para o melhor aproveitamento da força de trabalho, com vistas a catalisar o alcance da visão de
futuro da Casa.

objetivo reconhecer méritos daqueles que compõem a instituição. Em 2016, na nova edição do
programa, a iniciativa contemplou três categorias: trabalhos inovadores, trabalhos de destaque e ideias inovadoras.
Os trabalhos foram avaliados por comissão
julgadora, de acordo com os critérios apresentados em edital específico. Os servidores premiados participaram de cerimônia, com oportunidade de apresentar o trabalho ou ideia em
seminário interno. Além disso, receberam pontos do Programa de Reconhecimento por Resultados dos Servidores do Tribunal de Contas da
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União (Reconhe-Ser), elogio nos assentamentos
funcionais e certificado. Os trabalhos e ideias
selecionados também são contemplados em
publicação institucional digital.
Lançamento de periódico com trabalhos
selecionados no prêmio Reconhe-Ser 2015

Banco de Potenciais Gestores
O TCU implementou, em 2016, processo de identificação de potenciais gestores para assumir
funções gerenciais. O objetivo da ação, totalmente inovadora no âmbito da Casa, foi permitir
que o servidor classificado ao longo das etapas
previstas possa participar de ações de capacitação. Tais servidores comporão um banco de
potenciais gestores, que estará disponível para
consulta pela gestão do Tribunal.
Aprimoramento do modelo de
gestão do clima organizacional

Prêmio
Reconhece-Ser

Para divulgar o Programa Reconhe-Ser 2015, foi
lançada, em 2016, a revista em versão eletrônica. Um diferencial do Prêmio Reconhe-Ser 2015
foi abrir espaço para a disseminação dos trabalhos selecionados e das lições aprendidas, com
o objetivo não só de valorizar os servidores envolvidos, mas também de incentivar outras unidades a aprenderem com essas experiências.
Para 2016, será lançada nova edição contemplando os trabalhos premiados no ano.

A estrutura da pesquisa de clima organizacional
foi revista com o objetivo de atender mais diretamente a necessidade do TCU em diagnosticar
questões relativas à percepção e à satisfação
dos servidores sobre políticas institucionais e
práticas de gestão, considerando o contexto de
atuação nas diferentes unidades e os aspectos
que impactam na motivação e no desempenho
profissional.
Proposta de aperfeiçoamento do
modelo de gestão de desempenho
Foi formulada proposta como objetivo de racionalizar o processo de trabalho de gestão de
desempenho e de fortalecer a integração com
os demais processos de gestão de pessoas do
Tribunal. A proposta contempla, entre outras
alterações, o aperfeiçoamento dos fatores ava-
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liativos, a simplificação da escala de avaliação
e a modificação dos fatores avaliativos que vinculam o cálculo da gratificação de desempenho.
Melhoria do processo de alocação
de novos servidores
Foi implementada uma série de mudanças no
processo de alocação de novos servidores ingressos no biênio 2015-2016, sobretudo no que
diz respeito ao uso do Human Guide, teste validado pelo Conselho Federal de Psicologia, que
identifica o perfil motivacional e as forças que
movem cada pessoa no sentido de suprir suas
necessidades. As mudanças conferiram maior
transparência e melhoria no processo de identificação dos perfis profissionais mais adequados
para as vagas disponíveis.
Proposta de aprimoramento do
modelo de teletrabalho
Em 2015, foi realizada pesquisa com servidores que gerenciaram ou realizaram trabalhos na
modalidade teletrabalho durante o exercício de
2014, com intuito de avaliar o processo de trabalho e os seus impactos, tanto sob a ótica do
servidor quanto sob a ótica do gestor.
Em 2016, os resultados dessa pesquisa, aliados à realização de benchmarking em outras
organizações públicas, foram utilizados como
subsídios para a elaboração de proposta de
aperfeiçoamento do modelo. As alterações pro-

movidas buscam fortalecer o teletrabalho como
instrumento de flexibilidade e de autonomia
para os servidores e gestores, de incremento do
desempenho organizacional e, em sintonia com
os requisitos de sustentabilidade, de melhoria
da qualidade de vida no trabalho.
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3.6

ADEQUAÇÕES FÍSICAS E ADMINISTRATIVAS

Instalações físicas
O biênio 2015-2016 foi marcado por diversas
realizações na área administrativa do TCU. Com o
objetivo de prover adequadas instalações físicas
aos seus servidores e ao público em geral, o Tribunal implementou ações de reforma, manutenção, atualização tecnológica e atendimento a requisitos de acessibilidade e de sustentabilidade.
Em especial, foi desenvolvida estratégia de implementação de um “TCU Uno”, para que todas
as sedes das unidades nos estados tenham condições laborais e de identidade similares àquelas
providas para as áreas localizadas em Brasília.

Destaca-se também a conclusão das obras de
adaptação de pavimentos corporativos para
instalação das novas sedes das Secretarias de
Controle Externo nos Estados de Sergipe, Bahia e
Minas Gerais. Realizaram-se ainda reformas nas
edificações das unidades nos Estados do Acre,
de Goiás e Maranhão. Também se encontra em
contratação a reforma das sedes das unidades
no Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo. Além disso, estão em andamento os trâmites
para adaptação dos andares corporativos das novas sedes das unidades no Piauí e Mato Grosso.
Inauguração da nova sede da Secretaria
de Controle Externo no Estado de
Minas Gerais (Secex-MG)
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Adicionalmente, foi remodelada a garagem do
Edifício-Sede, em Brasília, com o correspondente aprimoramento do processo de trabalho
inerente ao controle de acesso aos estacionamentos e garagens dos Anexos e da Sede do Tribunal, mediante a Portaria-TCU nº 68, de 10 de
março de 2016.
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Complexo predial do Anexo IV
Uma das grandes conquistas do TCU, para 2016,
é a inauguração do complexo predial do Anexo
IV, em Brasília, projetado e construído para abrigar, em instalações especialmente projetadas,
o Instituto Serzedello Corrêa, a recentemente
criada Escola Superior do Tribunal de Contas da
União e o Centro Cultural do TCU.
O projeto arquitetônico, concebido por servidores do TCU, está em sintonia com as propostas
de inovação e sustentabilidade. As suas instalações utilizam modernas tecnologias prediais, como sistemas com eficiência energética
adequados para certificação Procel “A”, reuso
de água de chuva, valorização da iluminação
natural (vidros especiais com fator solar), aproveitamento de energia solar para iluminação
externa (placas fotovoltaicas) aquecimento de

água (placas coletoras), dentre outras soluções
alinhadas aos requisitos de sustentabilidade e
de acessibilidade. Ainda, como compensação
ambiental, o TCU realizou o plantio de 7.300
mudas de árvores típicas do cerrado em um dos
parques de Brasília.
A nova escola oferece também salas de aulas
de acordo com as mais modernas tendências
de ensino mundial e espaços para oficinas de
inovação, e contará com biblioteca, espaço cultural, anfiteatro e um auditório para grandes
eventos, com capacidade para 480 lugares
Para garantir a melhor utilização dos recursos
financeiros, todos os contratos para a obra foram cuidadosamente acompanhados pelo tribunal. O investimento foi de R$ 3 mil por metro
quadrado, valor abaixo do previsto para obras
desse porte.
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Gestão estratégica

Gestão racional dos recursos

Plano de Carreira dos Servidores

Em 2016, a Secretaria do TCU promoveu uma
série de medidas para a gestão racional de recursos, em alinhamento ao orçamento aprovado
para o ano, nos termos da lei orçamentária de
2016. As medidas buscaram, primordialmente,
aperfeiçoar a eficiência dos processos de trabalho administrativos. Também foram adotadas
iniciativas para aperfeiçoar a gestão orçamentária, mediante o aprimoramento da gestão de informações disponíveis para subsidiar a tomada
de decisão no Tribunal.

Em 2016, foram viabilizadas iniciativas fundamentais para o funcionamento institucional e para os servidores da Casa. Entre elas,
destaca-se a aprovação da Lei nº 13.320, de 27
de julho de 2016, que disciplinou as tabelas de
remuneração dos servidores até 2019.
Comitê Gestor de Logística Sustentável
(CLS) e Núcleo Socioambiental
Foi alterada a estrutura organizacional da área
administrativa, com a instituição de do CLS e a
criação de Núcleo Socioambiental para, respectivamente, acompanhar a implantação da política de sustentabilidade e apoiar o desenvolvimento das atividades correlatas.
Orçamento TCU 2017
A proposta orçamentária do TCU para 2017,
consignada no Projeto de Lei de Orçamentária,
alcança a cifra de R$ 2.090.908.923,00, para
fazer frente ao custeio necessário ao funcionamento do Tribunal no cumprimento de sua
missão institucional, bem como às despesas
obrigatórias relacionadas a pessoal, encargos
sociais e benefícios.

Inovação e aprimoramento
de práticas administrativas
Houve importante aprimoramento administrativo com adoção, entre outras, das seguintes
ações:
 Conclusão do processo de centralização, na
Sede do TCU, das atividades administrativas
relativas à elaboração de termo de referência e do
procedimento licitatório, abrangendo 18 (dezoito)
secretarias de controle externo, liberando os
Serviços de Administração dos Estados para apoiar
os trabalhos de controle externo em tais unidades;
 Realização de diversas iniciativas inerentes
à implantação da Política de Segurança
Institucional (Resolução-TCU nº 261, de 11 de
junho de 2014). Em especial, foi definido novo
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modelo de controle de acesso das pessoas às
dependências do Tribunal;

 Realização de projeto-piloto para implementação
do procedimento administrativo de préqualificação, a fim de sanar problemas inerentes

 Implantação de novo modelo de terceirização dos
serviços de limpeza predial e jardinagem na Sede

a certames licitatórios envolvendo a aquisição de
mobiliário e apresentação de amostras;

do Tribunal;
 Renovação parcial da frota de veículos das
 Desenvolvimento de modelo inovador na Casa

Secretarias nos estados com intuito de

voltado para a definição de valores de referência

proporcionar locomoção adequada para o

para contratos de terceirização com cessão

desenvolvimento dos trabalhos atinentes às

de mão-de-obra, tanto para unidades na Sede

atividades realizadas pelas referidas unidades;

quanto nos estados;
 Aquisição de mobiliário para as novas sedes
 Formulação de proposta normativa com vistas a

das Secretarias nos Estados de Minas Gerais,

aprimorar o processo de contratação de serviços

Maranhão e Bahia, bem como do ISC, de modo a

no âmbito da Secretaria do Tribunal de Contas

promover a substituição dos antigos mobiliários;

da União (TCU), em sintonia com as melhores

e

práticas de governança e gestão de aquisições
(Acórdão n° 2.328/2015-TCU-Plenário);
 Implantação de processo de aplicação de
penalidades a licitantes em atendimento ao
estabelecido pelo Acórdão nº 754/2015-TCUPlenário, levando a instituição de nova
sistemática, com intuito de impedir a repetição
de atos que possam impactar negativamente a
gestão administrativa do órgão;
 Realização de estudos e tratativas inerentes à
eventual negociação da folha de pagamento
dos servidores do TCU, que pode gerar uma
receita adicional aos cofres públicos da ordem
de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) ao ano;
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 Conclusão da implantação da gestão patrimonial

Sistema Contrata

com uso da tecnologia de identificação por
radiofrequência (RFID), com o desenvolvimento
de trabalhos voltados para o aprimoramento do
inventário do TCU;
 Definição de requisitos dos servidores para
designação em funções de confiança e para
nomeação em cargo em comissão no âmbito do
Tribunal, mediante Resolução-TCU nº 273, de 2 de

Em 2016, o sistema Contrata foi completamente
remodelado e otimizado, de modo a aperfeiçoar
a gestão de contratos administrativos do TCU e
contribuir para a implementação dos requisitos
de transparência, mediante oferta de fácil acesso externo às informações contratuais custodiadas e aos dados de funcionários terceirizados
da Casa.

dezembro de 2015.

Sistema Patrimônio

Sistemas informatizados
para a Administração
E-TCU/Administrativo
O sistema, voltado para a gestão de documentos e processos eletrônicos da área administrativa, passou por diversas melhorias no biênio,
de modo a incorporar novas funcionalidades,
garantir economia processual e prover ganhos
de eficiência nos processos de trabalho, além
de contribuir para a evolução dos requisitos de
sustentabilidade ambiental, com a correspondente redução do consumo do papel e de outros elementos associados ao antigo manejo de
processos físicos. Ainda em 2016, foi iniciado
desenvolvimento do módulo para a publicação
de diário eletrônico do Tribunal, que permitirá,
também, a gestão de atos normativos e de outros instrumentos de gestão administrativa.

Em 2016 foi implementado, no Sistema Patrimônio, módulo de requisição e gestão de material
permanente, que permite a todas as unidades
do TCU, inclusive fora de Brasília, registrarem as
demandas para aquisição de bens permanentes, bem como ao setor responsável uma melhor
gestão das informações.
Sistema Viajar
O sistema Viajar automatiza a solicitação de passagens, a concessão de diárias e das demais indenizações relativas as viagens a serviço custeadas pelo Tribunal. Busca racionalizar e simplificar
o processo de trabalho administrativo correlato,
bem como a gestão das informações. Seu uso
permitirá a ampliação da centralização em Brasília, para todas as unidades do TCU nos estados,
da concessão de diárias e demais indenizações.
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Sistema Protocolo Eletrônico
Em 2016, houve o desenvolvimento, com participação da área administrativa em apoio à
iniciativa conduzida pelo controle externo, de
sistema para recebimento de documentos mediante protocolo eletrônico do Tribunal. Com sua
implantação, foram remodeladas as atividades
desenvolvidas pelo Protocolo Central do TCU e
adaptadas as normas administrativas correlatas
no âmbito do Tribunal.
Sistema de gestão de pessoas (SGP)
No campo da inovação administrativa e da gestão de TI, a Administração do TCU deu continuidade às ações para a implantação do Sistema
de Gestão de Pessoas (SGP), com previsão de
lançamento para 2017. Esse sistema irá gerar
ganhos de sinergia e produtividade dos processos de trabalho da área de pessoal, bem como
aprimorar a gestão de informações correlatas.
Trata-se de iniciativa ímpar no âmbito da administração pública federal direta.
Transparência administrativa
Em 2016, a Administração promoveu amplo
aperfeiçoamento do conteúdo da área de transparência administrativa ativa, na qual são fornecidos dados de acesso público no Portal
TCU. Assim, foi ampliada a disponibilização de
informações ao cidadão, sem necessidade de
demanda específica ao Tribunal, bem como formalizada a reclassificação das informações administrativas quanto à confidencialidade.

Gestão patrimonial
De modo a aprimorar a gestão patrimonial, foi
formalizada, em 2015, a política de gestão dos
bens imóveis sob responsabilidade do Tribunal,
mediante edição da Resolução-TCU nº 271. Referida política engloba o controle dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União
administrados pelo TCU, dos imóveis residenciais funcionais da reserva técnica do Tribunal
indispensáveis aos serviços, da locação de bens
imóveis urbanos junto a particulares, bem como
da cessão de uso de imóveis sob a responsabilidade do órgão.
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3.7

TCU SUSTENTÁVEL

Programa de Logística Sustentável (PLS)

O Tribunal tem desenvolvido inúmeras iniciativas, no âmbito interno, em benefício da sustentabilidade, em alinhamento à Agenda Ambiental
na Administração Pública (A3P) a qual aderiu ao
final de 2015, bem como à Política Institucional
de Sustentabilidade (Resolução-TCU nº 268, de
4 de março de 2015). Além disso, as iniciativas
guardam sintonia com aquelas inerentes ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
promovidos pela Organização das Nações Unidas (ver item 1.11 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).
De forma geral, o TCU baseia as iniciativas de
sustentabilidade nos eixos temáticos da A3P,
que englobam: gestão de resíduos, licitações
sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de
trabalho, sensibilização e capacitação, uso racional de recursos naturais e bens públicos.
Entre as principais iniciativas, destacam-se:

Foi elaborado programa específico com diretrizes
e iniciativas para promoção, nos próximos anos,
da prática de sustentabilidade na gestão logística institucional. A elaboração do PLS teve como
subsídio diagnóstico socioambiental do Tribunal,
o qual englobou o levantamento da situação nas
dependências do TCU, com vistas a obter informações a respeito das obras realizadas, das práticas
de desfazimento, do consumo de recursos naturais, dos principais bens adquiridos e serviços
contratados, das práticas ambientais inerentes ao
descarte de resíduos, bem como da necessidade
de treinamento e sensibilização sobre o tema.
Painel de sustentabilidade
Foi criado, no âmbito do Painel Gestão Estratégica do TCU, módulo sobre Sustentabilidade com
informações aderentes à Agenda Ambiental na
Administração Pública. O Painel contém informações sobre consumo de água, energia elétrica, papel, copos, água potável em garrafas e
deslocamentos aéreos.
As informações podem ser consultadas no âmbito do Tribunal e permitem às unidades ter
subsídios acerca de elementos da logística sustentável, com vistas a fornecer subsídios para o
aperfeiçoamento da gestão organizacional e a
melhor alocação de recursos.
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Campanha “Dez atitudes para
um TCU mais sustentável”
A campanha, de âmbito interno ao Tribunal, teve
tamanha repercussão que foi adotada, também,
por outros órgãos da administração pública federal. Consistiu de divulgação voltada para a
mudança de pequenos hábitos, de modo a aproximar as ações de sustentabilidade à realidade
de cada um, e a estimular que cada pessoa adote novos comportamentos, leve-os para casa e
divulgue com outras pessoas.

As dez atitudes destacadas na campanha foram:
I) use água do filtro; II) desligue seu computador ao final do expediente; III) privilegie a luz e
a ventilação naturais; IV) imprima apenas o necessário e utilize os dois lados do papel; V) use
a tecnologia para se comunicar (e-mail, videoconferência etc.); VI) devolva os equipamentos
ociosos em sua sala; VII) substitua publicações
impressas por conteúdo digital; VIII) seja mais
eficiente: faça mais com menos; IX) descarte o
lixo de forma consciente; e X) participe com novas ideias.
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10 atitudes para um TCU + Sustentável
Desligue seu computador
ao final do expediente

Privilegie a luz e a
ventilação naturais

Use a tecnologia para
se comunicar (email,
videoconferência e outros)
Imprima apenas
o necessário e
utilize os dois
lados do papel

Substitua publicações
impressas por
conteúdo digital

Use água do filtro

Devolva equipamentos
ociosos em sua sala

Seja mais eficiente:
Faça mais, com menos

Participe com
novas ideias

Descarte o lixo
de forma consciente

Outsourcing de impressão

WWW.TCU.GOV.BR/
BIBLIOTECADIGITAL

O TCU tem buscado iniciativas para reduzir o
impacto ambiental da impressão em papel, a
exemplo do outsourcing de impressão, que consiste no uso compartilhado de impressoras pelos usuários. Segundo pesquisa Environmentally
Friendly Hard Copy – The Environmental Impact
of Managed Print Services do Photizo Group, a
adoção de um outsourcing de impressão proporciona diminuição estimada de 60% do impacto
ambiental causado pelo serviço de impressão.
O modelo é ambientalmente mais responsável
que o atual, na medida em que reduz o consumo
de papéis, água e energia elétrica, bem como o
volume de descarte de suprimentos, além de
agregar mais funcionalidades disponíveis a to-
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dos usuários, como digitalização, cópia de documentos e acesso à impressora de velocidade
mais elevada. Também permite a racionalização
das atividades administrativas, ao diminuir o
volume de licitações necessárias para prover os
serviços de impressão, bem como dos respectivos contratos a serem geridos e das demais
atividades administrativas correlatas, a exemplo da gestão de suprimentos e da gestão patrimonial dos equipamentos. Além disso, traz
redução de custos.

de lixo. No processo, os materiais que geram valor econômico para as associações e cooperativas de catadores (lixo seco) são separados dos
demais (lixo úmido). O lixo seco é entregue para
essas associações e cooperativas que tratam os
resíduos, e os recursos gerados são distribuídos
para sustento das famílias dos associados e cooperados. O modelo de separação de lixo em
dois tipos, utilizado no projeto-piloto, buscou
ficar aderente à forma efetiva de tratamento de
lixo após o seu recolhimento no Tribunal.

Coleta seletiva solidária

Com base nos resultados obtidos, o modelo
será avaliado, como um todo, para fins de aperfeiçoamento e expansão para outras unidades.
Uso racional de água, energia
elétrica, papel e outros recursos

O Tribunal tem buscado iniciativas para reduzir
o impacto ambiental do descarte dos resíduos
gerados na instituição, a exemplo da coletiva
seletiva solidária, a qual consiste na separação
dos resíduos no momento em que são descartados por empresas e pessoas. Nesse sentido, foi
desenvolvido e aplicado em 2016 projeto-piloto.

Em 2016, foram implantadas inúmeras iniciativas visando à racionalização do consumo de
água, a exemplo da implantação de aeradores
em torneiras, com redução controlada da vazão
e consequentemente do consumo, bem como de
implantação de sensores elétricos para automatizar o sistema de descarga. Também, o Tribunal
construiu poço artesiano em Brasília, com a respectiva autorização legal, de modo a utilizá-lo
para tarefas ambientalmente indicadas, como
irrigação das plantas.

A coleta seletiva contribui para reduzir o impacto
ambiental do descarte dos resíduos, bem como
possui alcance social relevante ao proporcionar
atitude solidária com as famílias que tiram o
sustento da atividade de catação e reciclagem

Quanto à energia elétrica, o TCU definiu sistemática de funcionamento do ar condicionado,
de modo a racionalizar o consumo. Outras iniciativas em andamento contemplam a racionalização no uso de lâmpadas sem prejuízo de
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luminosidade devida, bem como estudos para
substituição das lâmpadas por modelos de menor consumo.
No que se refere ao consumo racional de papel
e demais recursos, foram realizadas iniciativas
para estimular o uso da tecnologia para comunicação, por meio de e-mail, videoconferência,
Lync e outros recursos de tecnologia da informação, em detrimento a meios tradicionais,
como memorandos em papel e deslocamentos
no País que geram emissão de gás carbônico.
Além disso, foi promovida a substituição de periódicos em papel pelos equivalentes em meio
digital e foram realizados estudos para prover,
às pessoas que trabalham no TCU, aplicativo
para carona solidária.
Economias obtidas com o
programa TCU Sustentável
Por meio das medidas já mencionadas, o consumo de água, por exemplo, nas unidades de
Brasília, em 2016, apresentou redução de 11%
em comparação ao ano anterior, com economia
aproximada de mais de cinco milhões de litros
de água e mesmo com o reajuste observado nas
tarifas correspondentes, a uma economia de
mais de R$ 20.000,00.
Quanto à energia elétrica, houve redução de
10% no consumo das unidades de Brasília em
2016, considerada a projeção média até setembro em comparação ao ano anterior, ou seja, foi
observada economia de 674.402 KWh e de mais
de R$ 168.000,00.

Também ocorreu redução de 28% no consumo
de papel do Tribunal em relação ao ano de 2015
e economizadas 2.050 resmas, o que corresponde a mais de 1.000.000 de páginas e a uma
economia de mais de R$ 18.000,00. Deve-se
ainda levar em conta que a economia será ainda
maior, pois o impacto da redução na aquisição
de resmas de papel decorrente da implantação
do outsourcing em 2016 será percebido nos resultados apurados no painel da sustentabilidade de 2017.
Além de contribuir para a preservação ambiental, os itens de consumo acompanhados no
Painel da Sustentabilidade indicaram, de forma
geral, economia financeira em 2016 em comparação a 2015, mesmo com reajuste de tarifas.
Ações para melhoria da mobilidade urbana
O padrão de mobilidade centrado no transporte
motorizado individual mostra-se pouco sustentável, tanto no que se refere à proteção ambiental quanto ao atendimento das necessidades de
deslocamento que caracterizam a vida urbana.
A resposta tradicional aos problemas de congestionamento, por meio somente do aumento da
capacidade viária, pode estimular o uso individual do carro e gerar novos congestionamentos,
alimentando um ciclo vicioso responsável pela
degradação da qualidade do ar, aquecimento
global e comprometimento da qualidade de vida
nas cidades.
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Pensando nisso, as instalações do TCU já contam com bicicletário, em Brasília. No final de
2016, as equipes técnicas do TCU e de outros
tribunais (STJ, TST, TSE e TJDFT) apresentaram
ao Governo do Distrito Federal três demandas:
criação de ciclovias ou ciclofaixas nos trechos
de maior frequência de uso; disponibilização
de estações de bicicletas e estudo sobre a velo-

cidade de carros na região, para subsidiar o uso
de radares e lombadas eletrônicas.

Portal de sustentabilidade

Construções e reformas prediais
aderentes aos requisitos de
sustentabilidade e acessibilidade

Para divulgação da sustentabilidade no Tribunal, foi desenvolvida área específica no Portal
TCU, de acesso público, sobre o assunto. Referida área passou a integrar a transparência administrativa ativa a ser provida pelo TCU em seu
portal, para consulta pelos cidadãos.
Para conhecer acesse o link: http://portal.tcu.
gov.br/transparencia/sustentabilidade/sustentabilidade.htm

Em novembro de 2016, foi realizada campanha
para incentivar o uso de aplicativos de carona
solidária entre servidores e colaboradores do
Tribunal. A divulgação em Brasília foi feita presencialmente; nos Estados, por meio eletrônico.

Conforme indicado anteriormente, na obra do
Anexo IV (que abriga o Instituto Serzedello Corrêa, a Escola Superior do Tribunal de Contas da
União e o Centro Cultural do TCU) buscou-se a
aderência das soluções do edifício aos requisitos de sustentabilidade e acessibilidade.
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Como diretrizes de projeto específicas para a
área de sustentabilidade, o conjunto arquitetônico dispõe de sistema de reaproveitamento de
águas pluviais (irrigação e vasos sanitários) e
aquecimento solar para chuveiros, utilização de
materiais recicláveis (por exemplo, o isolamento acústico de casa de máquinas de ar-condicionado), madeiras certificadas, tintas com baixa
emissão de compostos orgânicos voláteis (COV),
piso dos estacionamentos externos permeáveis,
dentre outras soluções que atenuam o impacto
no meio ambiente.
Para a área de eficiência energética, o projeto
foi concebido para a obtenção de selo de eficiência energética do programa Procel Edifica
(“Procel A”), com diversas soluções tais quais o
uso de vidros com baixo fator solar, telhas sanduíche com pintura refletiva, luminárias com
lâmpadas tipo LED em quase todos ambientes
internos e externos, sistemas eletromecânicos
(elevadores e ar-condicionado) com baixo consumo energético, dentre outras.
A execução da obra procurou observar as normas técnicas pertinentes (entre elas a ABNT),
exigências de qualificação de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQP-H), exigência de implementação de estratégias sustentáveis seguindo os manuais e recomendações do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável), bem como a
legislação específica vigente.
Além disso, para fins de compensação ambiental, em 2015 foram plantadas 7.110 mudas de

espécies arbóreas nativas do bioma Cerrado no
Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul, em Brasília,
como medida de compensação pela erradicação de 237 indivíduos arbóreos nativos do local
onde foi edificado o Anexo IV. Em 2016, também
foi iniciado o plantio de novas mudas, para fins
de compensação.

233

234

3. PRÁTICAS DE GESTÃO E INOVAÇÃO

Nos demais projetos e serviços de arquitetura
e engenharia, obras e reformas, no âmbito do
Tribunal, também tem se buscado incorporar
requisitos de sustentabilidade, eficiência energética e atendimento a normas técnicas, considerando-se as peculiaridades de cada situação.

f. Sala Multimídia/reuniões acessíveis a pessoas
em cadeira de rodas e com poltrona para obesos;
e
g. Acessibilidade nos elevadores (barras, espelho,
botoeiras com braile, curso mínimo nos botões,
sinalização sonora, abertura de portas com no

Em especial, nas construções e reformas realizadas no ano, o TCU tem procurado adotar requisitos aderentes à acessibilidade, em consonância
com o preconizado na NBR 9050:2015 e na Lei
no 13.146, de 6 de julho de 2015, a exemplo de:
a. Vagas para pessoas com deficiência devidamente
identificadas;
b. Piso tátil de alerta e direcional na área externa;
inclinação de rampas adequadas; guardacorpos e corrimãos; faixa antiderrapante nas
escadas; faixa de sinalização nas portas de vidro;
programação visual em braile;
c. Dimensões das portas com, no mínimo, 80cm;
portas com maçanetas tipo alavanca; puxador
horizontal nas portas de sanitários acessíveis;
d. Balcão acessível na recepção; dimensões das
circulações;
e. Banheiros acessíveis (barras, dimensões,
metais e louças); dispositivo de sinalização de
emergência nos banheiros acessíveis; banheiros
sociais com, pelo menos, um box com barras de
apoio e um lavatório com altura máxima de 80cm
e barras; vestiários acessíveis;

mínimo 80cm).

Inovação a serviço do controle - Relatório de Gestão 2015 e 2016

3.8

TCU ACESSÍVEL

O tema da acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência constitui uma das pautas
primordiais no âmbito da sociedade. O Estado
brasileiro, ciente do seu papel fundamental na
formação dessa sociedade mais justa, inclusiva
e solidária, editou a Lei nº 13.146, de 6 de julho
de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que prevê o direito de as pessoas com
deficiência serem incluídas na vida social em todas as suas esferas.

com a finalidade de formular e acompanhar a
implementação da Política de Acessibilidade no
âmbito do TCU.
Ao longo do biênio foram realizadas diversas iniciativas:
Diálogo Público “Acessibilidade:
um Caminho para a Inclusão”
Evento promovido com o objetivo de fomentar o
debate sobre a promoção dos direitos da pessoa
com deficiência, considerando a aprovação da
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) pelo Congresso
Nacional, bem como discutir o papel do controle
externo na promoção da acessibilidade.

O Tribunal de Contas da União, ciente da relevância do tema inclusão e de seu papel indutor
da administração pública e reconhecendo como
dever do Poder Público o provimento dos meios
necessários ao pleno exercício da cidadania por
essa parcela da sociedade brasileira, não poderia deixar de agir, no âmbito de sua atuação,
para a consecução desse intento.
Assim, o Tribunal instituiu, por meio da Resolução-TCU 266 /2014, a Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Contas da União (Caces),
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Realização de evento com espaço sensorial

 ABNT NBR 9050/2004: acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos

Com o apoio da Universidade Maurício de Nassau, que coordena o projeto “Calçada Itinerante”, esse projeto teve como objetivo sensibilizar
a sociedade para a conservação de calçadas e
para as dificuldades que as pessoas com deficiência encontram em seu cotidiano;

urbanos
 ABNT NBR 9077/2001: saída de emergência em
edifícios
 ABNT NBR 13.994/2000: elevadores de
passageiros e elevadores para transporte de
pessoa com deficiência.

Depois de finalizado o instrumento para verificação das condições de acessibilidade, os edifícios do TCU (sede) foram vistoriados e diante do
estabelecido nas NBRs, verificou sua adesão às
normas técnicas mencionadas.
Participação no Clube de Cinema durante
todo o segundo semestre de 2015
Com o intuito de despertar o interesse de servidores e demais colaboradores na temática da inclusão social, o Tribunal ofertou o Clube de Cinema durante todo o segundo semestre de 2015.

Diagnóstico das condições de acessibilidade
física e de sinalização na sede
No mês de junho de 2015, foi realizado diagnóstico de acessibilidade física e de sinalização
no complexo da sede do TCU. Para dar suporte
à realização do diagnóstico foi elaborado check list com base nas normas brasileiras (NBRs)
editadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT):

Nessa ocasião, todos os filmes versaram acerca
do tema inclusão social da pessoa com deficiência. Alguns dos filmes exibidos foram:
 O Escafandro e a Borboleta.
 Intocáveis.
 A Música e o Silêncio.
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Coluna “TCU sem Barreiras”
Publicação semanal no jornal interno União,
para fins de divulgação de notícias, informações
e esclarecimentos a respeito dos temas relativos
à inclusão social da pessoa com deficiência.
Plano de capacitação de
servidores e colaboradores
A fim de capacitá-los para que tenham a devida
competência para tratar com assuntos relativos
à inclusão e acessibilidade, em seus diversos
aspectos. Do plano, destacam-se:
Curso de Libras
O tribunal ofertou curso de Libras, em nível básico, com duração de 60 horas, no período de
22 de fevereiro a 30 de março. O objetivo foi o
de permitir que o servidor fosse capaz de compreender e orientar pessoas surdas, sejam externas ao tribunal ou pertencentes ao quadro de
pessoal, além de promover maior relação com
essa comunidade, por meio da valorização da
diversidade e da necessidade de inclusão das
pessoas com deficiência em todos os ambientes

Curso de Libras

Curso “Acessibilidade: pensando a
inclusão em nosso contexto de trabalho”

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), em vigor desde janeiro de 2016, trouxe para o controle externo a atribuição de observar o cumprimento da
legislação relativa à pessoa com deficiência e
das normas de acessibilidade na realização de
inspeções e de auditorias. Ciente da extensão
do tema e da necessidade de aprimoramento,
o TCU promoveu curso acerca do marco legal de
acessibilidade para servidores desta Casa, dos
tribunais de contas estaduais, além de representantes da Câmara dos Deputados. O objetivo
foi o de capacitar no planejamento de ações de
trabalho atividades que contemplem o tema da
acessibilidade.
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O treinamento ocorreu no mês de maio de 2016,
em Brasília, e teve como facilitadores, entre outros, o procurador de contas junto ao TCU Sérgio
Caribé; a deputada federal Mara Gabrilli, relatora da LBI na Câmara dos Deputados; e a pro-

curadora da república Maria Aparecida Gugel,
coordenadora do Núcleo de Atuação Especial
em Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público.

Curso “Acessibilidade: pensando a
inclusão em nosso contexto de trabalho”

Apresentação do Hino Nacional em Libras
No dia 07 de abril, por ocasião da abertura do
Diálogo Público: “Transparência e Boas Práticas
nos Conselhos de Fiscalização Profissional”, foi
inaugurada a política de apresentação do Hino
Nacional em Libras (Língua Brasileira de Sinais),
prática esta que foi adotada em todos os eventos da Casa desde essa data. A versão apresentada foi cedida pela Câmara dos Deputados.
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Aquisição de impressora braille
O art. 17, da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, dispõe que “o poder público promoverá
a eliminação de barreiras de comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas
que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de
deficiência sensorial e com dificuldades de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à
educação, ao transporte, à cultura, ao esporte
e ao lazer”. Ciente dessa necessidade, o Tribunal adquiriu impressora braille para a confecção de material nesses caracteres sempre que
se fizer necessário, dando assim cumprimento
à legislação indicada, bem como garantindo a
eliminação de barreiras na comunicação e nas
informações no âmbito interno.
Promoção de encontros com órgãos públicos
A Caces se reúne periodicamente com servidores
que desenvolvem atividades relativas à inclusão
e acessibilidade no Senado Federal (SF), Câmara
dos Deputados (CD), Supremo Tribunal Federal
(STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
Dentre os temas discutidos, ressalta-se o relativo à formação de uma rede de acessibilidade
que englobe todos os órgãos da administração
que estejam trabalhando para a promoção da
acessibilidade e da inclusão social da pessoa
com deficiência.

É evidente a importância de se estreitar relacionamento e de se construir parcerias com as diversas comissões e núcleos que trabalham com
a promoção desse direito fundamental. Por meio
delas, será possível a realização de projetos e
atividades conjuntas, somando-se esforços para
fortalecer e expandir a abrangência e, consequentemente, o resultado das ações desenvolvidas em prol da garantia da acessibilidade nos
órgãos envolvidos e na sociedade em geral.
Tais encontros fazem parte de uma iniciativa
mais ampla para dialogar e compartilhar experiências com outros órgãos da administração pública quanto ao desafio da acessibilidade.
Concepção do programa Sem Limites
Essa iniciativa tem o objetivo de disseminar a importância do tema acessibilidade junto ao TCU,
primeiramente, e depois, junto ao público externo.
Elaboração de ações para o
cumprimento do Acórdão 505/2016
Em atenção à essa deliberação, foi analisado o
conteúdo do disposto no art. 63 da Lei nº 13.146,
de 6 de julho de2015, no art. 26 do Decreto
5.626/ 2005 e no art. 47 do Decreto 5.296/2004,
visando identificar as exigências legais já atendidas pelo TCU e as iniciativas requeridas para
cumprimento das demais obrigações.
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Participação na recepção na cerimônia
de recepção da tocha paralímpica

lismo muito grande. Expressa a união entre os
povos e, particularmente, nos Jogos Paralímpicos representa a superação dos atletas não só
no esporte, mas na vida”.
Atleta paralímpico Daniel Dias é homenageado
pelo TCU com Grande-Colar do Mérito
No dia 26 de outubro em sessão extraordinária,
o TCU realizou a cerimônia de entrega do Grande-Colar do Mérito. Entre os homenageados deste ano estava o atleta paralímpico Daniel Dias.
Durante os Jogos Rio 2016, ele conquistou nove
medalhas e se tornou o maior medalhista da
natação masculina em Paralimpíadas (ver mais
informações no item 2.3 - Parcerias e eventos
nacionais). Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, recebeu a comenda
em nome do atleta.

O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União Sérgio Caribé participou da cerimônia de condução da Tocha Paralímpica, em Brasília.
Após percorrer cerca de 200 metros com a chama olímpica, o procurador Sérgio Caribé ressaltou a importância de participar desse momento
histórico. Segundo ele, “A tocha traz um simbo-

Aprovação da Política de Acessibilidade
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou,
em sessão plenária realizada no último dia 21
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de setembro, Dia Nacional de Luta dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, a Política de Acessibilidade do TCU, nos termos da Resolução-TCU
283/2016. Essa iniciativa reflete a atenção que
a Corte de Contas tem dispensado ao tema da
acessibilidade, sobretudo a partir da adesão à
campanha “Ministério Público de Contas pela
Acessibilidade Total”, em setembro de 2011.
Nos últimos cinco anos, muitas foram as ações
desenvolvidas em favor da promoção dos direitos da pessoa com deficiência no âmbito do
TCU, tanto na esfera administrativa como nas
atividades de controle externo, inclusive em
parceria com instituições públicas e privadas.
Dessas, destaca-se a criação da Comissão de
Acessibilidade do TCU (Caces) em dezembro
de 2014, com a designação de seus membros
e início de suas atividades em maio de 2015. A
Política de Acessibilidade será coordenada por
essa Comissão, sob a supervisão do Ministério
Público de Contas.

O procurador Sérgio Caribé, supervisor da Política de Acessibilidade do Tribunal de Contas da
União, integrou a missão brasileira na 17ª edição
do Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU),
ocorrido em Genebra entre os dias 3 e 5 de outubro. O evento abordou o tema “A promoção e o
desfrute, integral e igualitário, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência”, no contexto da celebração
dos dez anos da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência. Durante o evento, foram avaliados os avanços conquistados na promoção dos direitos das pessoas com deficiência
nos países que adotaram a convenção. Os participantes discutiram, ainda, os desafios e expectativas para a promoção desses direitos nos próximos 30 anos, com foco particular nos grupos
vulneráveis, como mulheres, indígenas, crianças
e pessoas idosas com deficiência.
Painel com dados das pessoas com deficiência

Fórum Social do Conselho de
Direitos Humanos da ONU

O TCU por intermédio de sua Comissão de Acessibilidade do TCU (Caces) planejou, para o início
de 2017, a construção de um painel que reúna
informações relativas a pessoas com deficiência. O painel deverá estar disponível no portal
do tribunal e conter informações sobre previdência social, como a aposentadoria por invalidez; benefícios sociais pagos às pessoas com
deficiência, a exemplo do Benefício de Prestação Continuada (BPC); mercado de trabalho,
tais como dados sobre a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho
e Emprego; além de seguro DPVAT, entre outras.
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4. O FUTURO DO
CONTROLE EXTERNO
Vivemos uma época de constantes transformações proporcionadas pela evolução da ciência, da tecnologia e da inovação, caracterizada pelo grande
volume de informações produzidas e compartilhadas com muita agilidade.
Diante de tantas mudanças, é um desafio tentar antecipar as consequências
de tudo o que irá acontecer nas vidas das pessoas, por exemplo, como será o
modo de trabalhar, de se comunicar e de se relacionar num mundo globalizado. Essa nova dinâmica social impacta profundamente, também, o modo de
fazer o Controle Externo. Isso porque a sociedade brasileira, mais consciente
de seus direitos, tem avançado no sentido de consolidar uma democracia
cada vez mais participativa, exigindo serviços públicos com mais qualidade,
transparência e melhor gestão dos gastos públicos.
Para fazer frente a esse novo contexto, o Controle Externo precisa se modernizar e se adaptar à essa nova realidade que impõe aos órgãos fiscalizadores
um uso mais intenso de TI como forma de lidar com a imensa quantidade
de dados, muitas vezes provenientes de informações não estruturadas. Por
isso, durante a gestão 2015-2016 o Tribunal procurou se utilizar de novas ferramentas na realização de suas auditorias: o analytics, técnica que se utiliza
da estatística para extrair conhecimento e, desse modo, prever comportamentos; o geoprocessamento, que processa e trata dados georreferenciados; a mineração de textos e análise de dados não estruturados para geração de insumos para o trabalho do controle; e a utilização de aplicativos de
forma a estimular o envolvimento das pessoas na fiscalização das ações de
governo, aprimorando o controle social.
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4.1

UM OLHAR PARA O FUTURO

Além disso, para serem mais ágeis e efetivos, os
órgãos de controle precisarão, cada vez mais,
fortalecer o modelo de auditorias cooperativas,
para que haja uma integração de planejamentos
entre as entidades fiscalizadoras superiores em
âmbito mundial, de modo a produzir trabalhos
de abrangência global, que envolvam objetivos
e metas globais. Recente exemplo disso é o engajamento do TCU na consecução dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Somente dessa forma teremos um comprometimento
mais firme e maduro dos órgãos governamentais de forma a produzir resultados mais efetivos
para a população.
Somando-se a isso, é importante que as equipes de fiscalização sejam compostas por auditores com múltiplas competências, que possuam conhecimento em tecnologia da informação,
estatística e auditoria; e que, sobretudo, saibam
lidar com o novo quadro que se conforma a fim
de induzir a administração pública na promoção
de patamares mais elevados de eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos.
No biênio 2015-2016, o Tribunal deu apenas o
primeiro passo na construção desse novo modelo. É preciso que ele continue nessa caminha-

da, sem volta, se utilizando de forma contínua e
consistente da “inovação a serviço do Controle”.
Na virada do século XX para o XXI, a expressão
“sociedade digital” aplicada no contexto da
internet e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) restou consagrada nos fóruns
nacionais e internacionais.
O avanço tecnológico e o consequente aumento
do número de canais de comunicação e diálogo
entre administradores e administrados – e também entre as entidades integrantes da mesma
esfera administrativa — tem conscientizado os
governos da necessidade de redimensionar a
aplicação dos recursos de TICs disponíveis. Por
isso, os administradores públicos são hoje chamados a revisar antigos paradigmas e procedimentos que, embora tenham sido relevantes em
outros tempos, mostram-se defasados em face
dos avanços da tecnologia.
Os governos estão diante da inevitabilidade do
desenvolvimento e incorporação de novos serviços e tecnologias ao conjunto de atividades
ligadas à Administração pública, de maneira a
ampliar sua eficiência no atendimento do alto
volume de demandas informacionais geradas
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por uma população cada vez mais preocupada
em exercitar os direitos cidadãos.
Fatalmente, mudanças detectadas na cultura e
na sociedade ecoam no campo da política. Em
diversos países, verificam-se aumentos na utilização das redes sociais interativas, com fins políticos. O correio eletrônico está sendo usado para
difusão massificada de propaganda política.
A modificação do comportamento político da
população esbarra na estrutura antiquada dos
governos, bem como no processo de formulação
de políticas públicas, ao se ampliarem possibilidades e oportunidades de realização da governança. Por conseguinte, a popularização da
internet e das demais TICs, especialmente num
contexto de convergência tecnológica, tem marcado o desenvolvimento de um novo quadro de
referência para a Administração pública.
O crescimento do uso da rede mundial de computadores (web), das redes sociais (Facebook, Instagram) e das TICs na Administração pública e no
Controle, no contexto da sociedade digital, passou a modificar tanto os processos conduzidos
na retaguarda administrativa - atrás do balcão ou
back-office - quanto as formas de relacionamento
entre o governo e a sociedade. As Tecnologias de
Informação e Comunicação são indispensáveis
nesse novo modelo de administração, uma vez
que permitem não somente a melhor alocação
dos recursos públicos e a intercomunicação entre os órgãos governamentais e atores sociais,
mas também o redesenho de processos de governo, de modo a atender as necessidades dos

usuários e a ampliar os meios de acesso aos serviços públicos e à própria Administração. As TICs
deixaram de ser vistas apenas como ferramentas
auxiliares e passaram a desempenhar um papel
fundamental na busca pela ampliação da eficácia
da Administração pública, com impactos positivos sobre a capacidade estatal em entregar serviços e reforçar o papel do Estado, a cidadania e
a participação democrática.
Portanto, nos dias que correm, a Administração
pública é chamada, por exemplo, a investir na
estruturação de setores destinados ao monitoramento de redes sociais, gerenciamento de sites de reclamações, recebimento de mensagens
de dúvidas de usuários, entre outros, de modo
que todas essas tarefas se efetivem de qualquer
lugar e em qualquer hora, por intermédio da implantação de sistemas informatizados, pontos
de acesso à internet, além de itens tecnológicos usuais, como computadores de mesa, notebooks, tablets ou smartphones.
Diante disso, o Tribunal produziu, na gestão de
2015-2016, o livro “O Controle da Administração
Pública na Era Digital”. O trabalho propõe-se a
apresentar breve histórico dos modelos básicos
de Administração pública em face dos desafios
propostos pela sociedade digital, a exemplo do
governo eletrônico, da política pública de inclusão digital e das oportunidades oferecidas ao
Controle pelas novas tecnologias disponíveis ou
em franco desenvolvimento. A publicação está
disponível em três idiomas: português, inglês e
espanhol (ver mais informações no item 2.3 Parcerias e eventos nacionais).
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A revista TCU edição setembro/dezembro de
2016, lançada no início de 2017, também destaca o uso de novas tecnologias aplicadas ao
controle. A publicação traz artigos relacionados
ao uso de realidade aumentada nos dispositivos
móveis, geração de novos algoritmos, análise
semântica de textos, auditoria preditiva, dados
abertos, aplicativos cívicos, mineração de dados, big data e georreferenciamento.

Revista
do TCU
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4.2

AUDITORIA COM REALIDADE
MISTA “MIXED REALITY AUDITING”

Mixed Reality Auditing (MRA) ou auditoria em
realidade misturada consiste em uma nova modalidade de fiscalização remota em tempo real,
que utiliza imagens de câmeras instaladas no
local da fiscalização e Head-mounted Displays
(HMDs) ou óculos especiais de realidade misturada instalados na cabeça do observador situado em local distante da auditoria.
Esta nova metodologia é baseada nas técnicas
de computação gráfica desenvolvidas pelo Jet
Propulsion Laboratory (JPL), um centro tecnológico de pesquisa e desenvolvimento ligado à
NASA, que está oferecendo ao público, desde
março deste ano, um passeio virtual dirigido em
uma área do planeta Marte. A missão Destination: Mars é uma exibição interativa utilizando
óculos de realidade misturada, adaptados do
projeto OnSight. Os visitantes podem percorrer
vários locais de Marte, reconstruídos a partir de
imagens reais enviadas para a Terra pelo veículo Curiosity, que explora a superfície do planeta
vermelho. Os dados e imagens transmitidos diariamente pelo Curiosity são recebidos por antenas na Terra, sendo utilizado um dispositivo de
realidade misturada para transportar a superfície de Marte para uma sala de um laboratório do
JPL em Pasadena, na Califórnia.
Realidade misturada, também denominada realidade híbrida, consiste em uma fusão entre os
mundos real e virtual para produzir novos am-

bientes e visualizações, onde objetos físicos e
digitais coexistem e interagem em tempo real.
Trata-se de uma sobreposição de conteúdo sintético sobre o mundo real do usuário, ligado a
ele ou que com ele interage em tempo real.
Podem ser inseridas no software de realidade
misturada todas as informações relativas aos
projetos básico e executivo, como quantidade e
qualidade dos materiais e preços por unidade,
para serem conferidas com as constatações visuais nas obras sob fiscalização, simplesmente
encarando um alvo e utilizando controles baseados em gestos para selecionar os comandos da
barra de menu do HMD. Da mesma forma, pode
ser inserida régua virtual para medir a distância
entre dois pontos da obra.
Explorando técnicas semelhantes às utilizadas
no projeto OnSight, a auditoria em realidade
misturada consiste em uma fiscalização em
que o auditor não está presente, por exemplo,
na obra pública, mas distante, em outro local.
As imagens dela são captadas por câmeras in
loco e enviadas para o auditor, que as recebe e
consegue percorrer a obra virtualmente em tempo real, mediante o uso de óculos de realidade
misturada, que proporcionam total imersão no
ambiente. Fiscalizações de obras rodoviárias,
ferroviárias, hidroviárias e de edificações podem ser realizadas remotamente, utilizando a
Auditoria em Realidade Misturada. Dessa forma,
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auditores do TCU poderão realizar fiscalizações
de obras em locais distantes de Brasília, em
tempo real, sem abandonarem a sede na Capital Federal.
A criação do conceito de Auditoria em Realidade Misturada pelo Tribunal de Contas da União
constitui-se em grande avanço no campo da fiscalização ambiental e de obras públicas, com
impacto imenso na forma como esse trabalho
é realizado atualmente, porque suprime as distâncias e a necessidade de viagens de especialistas aos locais de obras e desastres naturais,
com economia de tempo e recursos para deslocamentos, hospedagens e demais despesas
concernentes.
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