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Apresentação

do

Presidente

de Entidades de Fiscalização Superior (OLACEFS),
órgão que também tivemos a satisfação de presidir.
A melhoria da governança também é objeto de um
amplo estudo que estamos promovendo em conjunto
com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cujos resultados devem
ser estendidos aos países membros da International
Organisation of Supreme Audit Institutions (Intosai)
e das Nações Unidas.
A boa governança está relacionada a boas práticas de liderança, estratégia e controle. As entidades
devem ter planos estratégicos, contratar bons servidores, capacitá-los e avaliá-los, instituir indicadores
e metas e monitorar o seu cumprimento, ter transparência, análise de risco, controles internos, entre
outras providências. Continuamos dando muita importância às auditorias de legalidade e conformidade
e sabemos do poder que têm as punições exemplares
dos responsáveis por prejuízos ao erário. Mas acreditamos firmemente que a disseminação das boas
práticas de governança pode contribuir para que boa
parte das ilegalidades e irregularidades por nós identificadas sejam evitadas.
Por esse motivo, foi fundamental nesse período
o esforço institucional visando à publicação dos referenciais de governança para dar início uma ampla
discussão sobre essas práticas nas organizações públicas no âmbito federal, estadual e municipal. Essas
publicações foram distribuídas a mais de 5 mil municípios brasileiros, em todos os estados e nos órgãos
dos três poderes no âmbito federal.
Também considero de extrema relevância as avaliações de governança, como a que fizemos na área de
Tecnologia da Informação (TI), dando sequência aos
trabalhos iniciados na gestão do ex-Presidente Benjamin Zymler. Igual importância têm as auditorias de
governança nas áreas da segurança pública, compras
governamentais e de pessoal. Nesta última identificamos que mais de 50 % das mais de 300 entidades
analisadas ainda estão na fase inicial e 37% na intermediária (apenas 7,6% estão avançados na governança de pessoal). O diagnóstico obtido nesse setor é
preocupante, uma vez que todas as políticas públicas,
serviços e compras governamentais, bem como a integralidade das obras públicas dependem da qualidade das pessoas que as direcionam e executam.

A presentação – R elatório B ianual
É com satisfação que apresento aos meus pares e
à sociedade brasileira este Relatório Bianual de nossas principais atividades. Encerramos a gestão 20132014 com o sentimento do dever cumprido e extremamente gratificados pelas múltiplas realizações do
Tribunal de Contas da União (TCU), fruto do árduo
trabalho dos Ministros e das equipes técnicas. Além
de cuidarmos do estoque de processos, instituímos
novos produtos visando à melhoria do Estado, alguns deles resumidos neste relatório.
Também investimos fortemente em ações para
que o próprio Tribunal tivesse um direcionamento
mais claro, tanto na sede como nas unidades regionais, bem como uma boa avaliação e um monitoramento efetivo das principais entregas previstas nos
planos de longo, médio e curto prazo. Nesse sentido,
a especialização foi um dos grandes marcos de nossa
gestão. As dificuldades colocadas no horizonte desse ambicioso projeto acabaram contrastando com o
enorme sucesso de sua implementação, fruto da qualidade das administrações que nos antecederam e da
inquestionável competência e espírito público desses
grandes brasileiros que aqui trabalham.
Com a especialização e o fortalecimento das secretarias, nosso pessoal adquire ainda mais capacidade de avaliar e entender o ambiente das corporações
fiscalizadas e das políticas públicas empreendidas em
todo o país. Foi fundamental também, nesse avanço
promovido em nossa estrutura, o reforço na coordenação das ações das equipes e o alinhamento das
unidades em todo o país, que agora caminham com
um mesmo norte. Nesse sentido, a instituição de indicadores e metas para os trabalhos relevantes deste
Tribunal representou uma inovação desse biênio, que
forneceu parâmetros objetivos para que os gestores
estivessem sempre afinados com o pensamento da
alta administração.
Com efeito, o TCU elegeu a melhoria da governança pública como uma de suas principais diretrizes, e levou essa ideia aos tribunais de contas do
Brasil e à Organização Latino-americana e do Caribe
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Em parceria com os demais tribunais de contas
do Brasil e com nossos vizinhos da América Latina
e do Caribe realizamos auditorias coordenadas de
grande qualidade e repercussão, como a fiscalização
das unidades de conservação da Amazônia e sobre o
ensino médio brasileiro. No ensino médio, identificamos que mais de 60 mil professores, do total de quase
400 mil, estão ausentes das salas de aula e mais de 40
mil não possuem especialização em sua área de ensino. Em conjunto com as cortes de contas brasileiras
estamos finalizando ainda o levantamento de índices
de governança dos entes da federação, os quais darão
um retrato objetivo da realidade do serviço público.
Na área ambiental, a avaliação foi feita primeiramente no Brasil e depois em parceria com as entidades
da Olacefs, com as quais foram fiscalizadas ainda as
áreas de recursos hídricos, petróleo e gás natural e TI.
Além da amplitude das análises, essas auditorias
coordenadas permitiram uma efetiva capacitação
prática e troca de experiências entre os auditores que
participaram das fiscalizações. A partir da sistemática detalhada nesses tópicos, a sociedade brasileira
e latino-americana e do Caribe passam a contar com
um instrumento valioso para avaliar a realidade sobre a qual são desenhadas as políticas públicas.
O sistema de controle externo alcança um novo
patamar, a partir de agora, depois do sucesso dos trabalhos entregues pelo TCU em colaboração com os
tribunais de contas do Brasil e com as Entidades de
Fiscalização Superior integrantes da Olacefs. Acredito que a sistemática encontrada pelos órgãos de controle externo para trabalhar de forma conjunta possa
ser um exemplo a ser replicado na condução de várias
políticas públicas brasileiras e do exterior.
Outro ponto alto da atuação do Tribunal neste
biênio foram os encontros promovidos com o Congresso Nacional, a sociedade civil, diversos veículos de
comunicação e gestores de todos os poderes e esferas
de governo, por meio de audiências públicas e da reativação dos Diálogos Públicos. Foram visitados praticamente todos os estados da Federação e reunidos,
nesses encontros, mais de 40 mil gestores públicos.
Como coroamento dessa intensa articulação, realizamos no dia 17 de novembro, em conjunto com
os demais tribunais de contas, as confederações e os
conselhos nacionais mais representativos, o seminá-

rio “Pacto pela Governança: um retrato do Brasil”, do
qual participaram o Presidente da República em exercício, Michel Temer, e a maioria dos governadores
eleitos. No evento foram apresentados os principais
gargalos identificados em nossas auditorias nas áreas
da infraestrutura, saúde, educação, previdência e segurança, bem como a relevância do trabalho articulado e da governança para o deslinde dessas questões.
Também considero como uma grande inovação
deste período os Relatórios Sistêmicos (Fisc), cujo
objetivo central é apresentar um retrato panorâmico de temas relevantes para o país. Doravante, esses
relatórios serão disponibilizados todos os anos, prestando-se como instrumentos de comunicação não
apenas com o Congresso Nacional, mas com gestores
da política pública, demais órgãos governamentais
de controle e sociedade civil.
Neste relatório bianual, que ora apresento, destaco ainda o Painel de Controle e vários outros produtos da área de TI, bem como as inovações e melhorias
promovidas no âmbito da Segepres, da Segedam e do
Instituto Serzedello Corrêa (ISC). Foram inúmeros
os projetos de capacitação dos servidores desta Casa
e de outras instituições brasileiras e estrangeiras. Os
novos projetos na área de pessoal, somados a tantos
outros das gestões anteriores, conferiram os requisitos necessários para que o TCU fosse eleito, em 2014,
a melhor instituição pública para se trabalhar, título
concedido pela 18ª edição do Guia Você S/A.
Com essa lembrança, finalizo com meu sincero
reconhecimento ao grande elemento de sucesso de
nossa empreitada, a qualidade e dedicação dos nossos servidores, responsáveis maiores pela viabilização dos trabalhos apresentados neste relatório. É a
esses homens e mulheres, que emprestam sua vitalidade a tantos projetos em prol do aperfeiçoamento
da Administração Pública, que deixo minha singela
homenagem e minha eterna gratidão!
Fica a certeza de que demos um importante passo
nessa longa e exitosa caminhada do Tribunal de Contas da União, que iniciou seus primeiros passos há 124
anos, na gênese de nossa República, pelas mãos de dois
grandes patriotas: Serzedello Correa e Ruy Barbosa!
João Augusto Ribeiro Nardes
Presidente do TCU
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A Prática

Boa Governança
como Princípio
da

sas fontes, foi definida a seguinte conceituação de
governança no setor público:
Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a
atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

R eferencial B ásico de G overnança
(RBG) – U ma contribuição do TCU
para a A dministração P ública
Em 2013, o Tribunal de Contas da União, comprometido com a melhoria da governança pública
brasileira, instituiu grupo de trabalho para propor
referencial básico de governança aplicável a órgãos e
entidades da administração pública. Resultou deste
esforço documento que sirva de guia para a implementação do objetivo estratégico “promover a melhoria da governança no TCU”, definido no Plano
Estratégico do TCU 2011-2015; bem como estabeleça
um referencial para a realização de ações de controle
externo sobre governança no setor público e seja útil
para interessados na melhoria da governança.

De acordo com o referencial, para que as funções
de governança (avaliar, direcionar e monitorar) sejam executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos devem ser adotados: a liderança, a estratégia
e o controle.

Mecanismos e componentes da governança

O Referencial de Governança está disponível
para consulta em http://www.tcu.gov.br/governanca

R eferencial

para avaliação de

governança em políticas públicas

O Referencial de Governança de Políticas Públicas
(RGP) constitui uma iniciativa do Tribunal de Contas
da União no sentido de identificar boas práticas relacionadas a aspectos estruturantes da formulação,
execução e monitoramento das políticas públicas e
oferecer orientação à Administração Pública para
propiciar maior capacidade de entrega do Estado e,
ao mesmo tempo, disponibilizar critérios, nacional e
internacionalmente reconhecidos, para a subsidiar a

O RBG procurou sintetizar, à luz de diversas fontes, conceitos, fundamentos e princípios relevantes
para a compreensão e a melhoria da governança e da
gestão no contexto do setor público. Com base nes-

11

avaliação, seja interna ou externa, da governança de
políticas públicas.
Assim, a Secretaria Geral de Controle Externo,
por meio da Secretaria de Macroavaliação Governamental (coordenador), da Secretaria de Controle
Externo da Administração do Estado e da Secretaria
de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria, mobilizou esforços em resposta à percepção obtida em
auditorias, especialmente as operacionais, de que a
condução das políticas públicas peca, por vezes, no
atendimento a aspectos basilares e estruturantes, gerando desperdícios de recursos públicos e frustração
das expectativas da sociedade.
Portanto, o desenvolvimento do RGP previu sua
utilização para a realização das auditorias que comporão as contas de governo do exercício de 2014, de
modo que está sendo utilizado pela SecexSaúde, SefidTrans, SecobInfraurbana, SecexDesenvolvimento,
SecexEducação e SecexPrevidência. Vale mencionar,
ainda, a utilização do RGP para a auditoria conduzida pela Secex-MS para a avaliação da governança na
Política Nacional de Fronteira – embora não integre
as contas de governo.
Prevê-se que a realização das auditorias ofereça
insumos para o lançamento de uma segunda versão
do referencial, que sejam envidados esforços para a
consolidação do seu uso internamente e, ainda, que
haja coparticipação do Poder Executivo de modo que,
a exemplo do que se verifica em outros países, consolide orientações não apenas do TCU, mas do próprio
Centro de Governo Brasileiro.

10 P assos

para a

ciclo virtuoso que resulte em um grande pacto pela
melhoria da governança pública.

E studo TCU-OCDE sobre a contribuição
das EFS para a governança pública
Em 2013, o TCU, em parceria com a OCDE, iniciou a condução de um estudo sobre boas práticas em
governança pública. O objetivo desse estudo é promover a contribuição das EFS para o fortalecimento
da boa governança e da boa gestão pública por meio
do trabalho de fiscalização. Esse estudo está de acordo com a ampliação do papel das EFS que, para além
de controlar as ações governamentais, busca também
contribuir para o bom funcionamento da Administração Pública.
O estudo busca identificar práticas, métodos e
ferramentas que as EFS utilizam para avaliar aspectos essenciais de boa governança, isto é, a habilidade
dos governos de identificar e implementar políticas
públicas que beneficiem a sociedade nas três fases
mais importantes do ciclo de elaboração de políticas
públicas: formulação, implementação e avaliação. Essas três dimensões constituem o alcance do estudo.
Os resultados finais do estudo estão previstos
para 2016. Porém, em 4 de novembro, já foi lançada
o marco analítico “Parceiros da Boa Governança: ma-

B oa G overnança

A cartilha 10 passos para a boa governança é uma
contribuição do TCU a líderes dos municípios, dos
estados, do Distrito Federal e da União dispostos a
estabelecer preceitos básicos, metas e finalidades que
possam contribuir para a maximização dos resultados alcançados pelas instituições públicas.
A publicação objetiva contribuir com a melhoria da governança pública e apresenta aos gestores
de todo o Brasil um roteiro simplificado e prático. A
expectativa é que os líderes dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União dispostos a caminhar na trilha ora sugerida possam participar de
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peamento do papel das EFS”, resultado da primeira
fase do projeto. Com a preocupação de disseminar
os resultados, o Presidente Nardes dirigiu-se ao Presidente e ao Secretário-Geral da Intosai, bem como
ao Secretário Geral da ONU para comunicar que tal
estudo encontra-se em andamento e que o TCU se
compromete a compartilhar seus resultados.

nho da administração pública, fato já observado, por
exemplo, em tecnologia da Informação.
Levantamento de Governança Nacional - O
Tribunal, articulando-se com a Associação Civil de
Estudos e Pesquisas dos Tribunais de Contas - Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e a quase
totalidade dos Tribunais de Contas do Brasil iniciou
um levantamento de governança nas organizações
públicas brasileiras das três esferas.
Com objetivo de obter as principais características dos sistemas de governança pública e das aquisições, as organizações de controle externo acima
firmaram acordo de cooperação, alocaram dezenas
de auditores em praticamente todas as unidades da
federação, e convidaram os dirigentes máximos das
organizações federais, estaduais e municipais, do
executivo, legislativo, judiciário, ministério público,
defensoria pública e dos próprios tribunais de contas, a responderem questionários eletrônicos informando a situação da implantação das práticas de governança em suas organizações.
O trabalho, sob relatoria do ministro Aroldo
Cedraz, tem 3 finalidades: 1) fornecer aos gestores
orientações sobre como amadurecer as estruturas
de governança e gestão para aumentar a efetividade das ações governamentais; 2) identificar casos de
boas governança e gestão para estudos futuros; e 3)
subsidiar avaliações de risco, pelo tribunal de contas
competente, de mau uso dos recursos. Além disso,
este levantamento também é uma parceria entre os
órgãos de controle externo e os gestores, uma vez
que consiste em uma auto avaliação realizada pela
alta administração das organizações públicas, com
apoio do controle externo, que permitirá que a alta
administração aperfeiçoe seus próprios mecanismos
de governança.
Para realização do trabalho foram enviados mais
de 10.000 ofícios de solicitação de informações. Após
a coleta e análise das informações, o Tribunal elaborará poderá obter um painel com os indicadores (índices de governança) que permitirão identificar as
mudanças necessárias para que as organizações públicas entreguem serviços de melhor qualidade aos
cidadãos brasileiros

L evantamentos de G overnança
na A dministração P ública
O Tribunal de Contas da União adotou como diretriz estratégica de atuação, no biênio 2013/2014,
o foco na busca do aperfeiçoamento da governança
pública brasileira. Assim, além da continuidade do
trabalho de governança de TI, realizou auditorias de
governança nas áreas de pessoal, aquisições, segurança pública, riscos e controle interno e avaliação e
monitoramento da administração pública.
Os trabalhos de auditoria em governança recentemente estruturados pelo TCU têm sua ênfase na
mudança de comportamento dos órgãos governantes
superiores, ou seja, aqueles órgãos responsáveis pela
normalização e fiscalização de temas ou segmentos
específicos da administração. Nesse sentido, os levantamentos de governança por meio de questionários permitem identificar vulnerabilidades sistêmicas na Administração Pública Federal e, portanto, a
oportunidade de melhoria de normas aplicáveis a todas as instituições. Como consequência da melhoria
do marco normativo, maior número de organizações
tem passado a adotar boas práticas de governança e
gestão, melhorando significativamente o desempe-

Pessoal
Segurança
Pública

Aquisições

Índice Geral
de Governança
Tecnologia da
Informação

Avaliação e
Monitoramento
Gestão
de Riscos
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Levantamento e Fiscalização de Orientação
Centralizada em Governança e Gestão das Aquisições - Entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014,
foi realizado levantamento da situação de governança e gestão das aquisições na Administração Pública
Federal (Perfil de governança das Aquisições – Ciclo
2013), por meio do qual 376 organizações da administração pública federal informaram sua situação
em um questionário eletrônico. O relator do processo
é o ministro Aroldo Cedraz.
Posteriormente, a partir de agosto de 2014, foi
realizado um conjunto de auditorias, na forma de
Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), relatado pelo ministro-substituto Augusto Sherman,
com objetivo de avaliar se as práticas de governança e de gestão de aquisições públicas adotadas pela
Administração Pública Federal estão de acordo com
a legislação aplicável e aderentes às boas práticas.
Vinte auditorias coordenadas foram realizadas, sendo que o trabalho abrangeu os temas governança
das aquisições, controles da gestão das aquisições,
controles internos em nível de atividade no processo de aquisições e controles internos e conformidade das contratações.
No tema governança das aquisições foram avaliados controles nos componentes liderança, estratégia
e controle. No tema controles da gestão, foram avaliados controles nos componentes planos, processos e
pessoas. No tema controles internos e conformidade
das contratações foram avaliados processos de contratações relacionados à terceirização dos serviços de
limpeza, vigilância e transporte de pessoas. Entre os
benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a indução à melhoria dos controles internos e
da governança e da gestão das aquisições das organizações auditadas.

apontam que ainda falta liderança na alta administração das organizações públicas para promover um
ambiente de governança mais adequado. O relator foi
o ministro-substituto Marcos Bemquerer.
Com os dados disponíveis, foi possível calcular
um Índice de Governança de Pessoas (iGovPessoas)
que pode ser útil para auxiliar as organizações públicas no estabelecimento de suas prioridades de melhoria em governança e gestão de pessoas. Assim,
55,4% das organizações que responderam ao questionário parecem estar na faixa inicial de capacidade
em governança, enquanto 37% estariam na faixa intermediária e 7,6% na faixa aprimorada.
Segurança Pública - Para avaliar a governança em segurança pública, foram aplicados questionários com participação voluntária de 25 das 27
organizações de segurança pública estadual, e em
grupos focais, com participação de Alagoas, Goiás,
Pará, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. As
respostas ao questionário permitiram calcular o
índice de Governança de Segurança Pública (iGovSeg) para cada uma das 25 unidades da federação
(UF) respondentes.
Isso possibilitou constatar que 80% das organizações de segurança pública estadual analisadas se
enquadram no nível intermediário de governança de
segurança pública, enquanto 20% se situam no nível
inicial. Nenhuma organização de segurança pública
estadual foi classificada nos outros dois níveis de governança estabelecidos para o levantamento, quais
sejam: aprimorado e insuficiente. O levantamento,
realizado sob a relatoria do ministro José Jorge, também concluiu que a Secretaria Nacional de Segurança
Pública (Senasp) ainda não possui uma política nacional de segurança pública que consolide seus principais eixos de atuação.

Pessoal - No trabalho de governança de pessoal, foi realizado levantamento com a finalidade de
conhecer e avaliar a situação de governança e gestão de pessoas na Administração Pública Federal,
identificando pontos vulneráveis e oportunidades
de melhorias nessa área. Por meio de questionário
baseado em modelos nacionais e internacionais de
governança e gestão de pessoas, foram coletados
dados de 305 organizações públicas. Os resultados

Avaliação e monitoramento da Administração Pública - Foi realizada fiscalização em 27 órgãos
da Administração Pública Federal Direta com o objetivo de caracterizar os seus sistemas de avaliação
de programas governamentais e apresentar um diagnóstico da capacidade desses órgãos para monitorar
e avaliar os programas. O relator do processo foi o
ministro José Jorge.
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Avaliação, monitoramento e direção constituem
as três principais funções da governança pública.
Os sistemas de avaliação e monitoramento, desenvolvidos para apoiar a implementação e gestão das
políticas públicas, geram conhecimento avaliativo e
subsidiam os processos decisórios nas organizações.
Para mensurar a percepção dos gestores públicos
sobre a maturidade dos sistemas de avaliação da Administração Pública Direta, o TCU criou o Índice de
Maturidade dos Sistemas de Avaliação de Programas
Governamentais (iSA-Gov). A auditoria concluiu que
os mecanismos dos sistemas de monitoramento e
avaliação dos programas governamentais apresentam
nível de maturidade intermediário pois são parcialmente suficientes e atendem de forma apenas regular
as necessidades dos gestores em 85% dos órgãos.

Conhecer o grau de maturidade da gestão de
riscos de organizações públicas é importante para
que o TCU possa fazer recomendações de caráter estruturante para a melhoria da governança e assim
contribuir para a efetividade das políticas e dos serviços públicos.
O TCU conduziu levantamento, relatado pela
ministra Ana Arraes, com 65 entidades da Administração Pública Federal indireta brasileira para avaliar
sua maturidade em gestão de riscos, identificar oportunidades de melhoria e captar informações relevantes para o planejamento de futuras ações de controle
do TCU.
Apenas 9% dos pesquisados atingiu o estágio
avançado. As sociedades de economia mista pesquisadas possuíam, na média, maior maturidade do que
as empresas públicas, as quais, por
sua vez, posicionavam-se, em média, à frente das autarquias participantes do levantamento. Os
dados mostravam haver muitas
oportunidades de melhoria nas
práticas de gestão de riscos, ainda
que as metas quanto ao nível de
maturidade a alcançar pudessem
variar, conforme a necessidade de
cada organização.
Tecnologia da Informação
Para avaliar e acompanhar a situação de governança de TI na Administração Pública Federal (APF),
o Tribunal de Contas da União tem realizado levantamentos baseados em questionários que abordam
práticas de governança e de gestão de TI previstas em
leis, regulamentos, normas técnicas e modelos internacionais de boas práticas.
As informações obtidas nesses trabalhos permitem identificar os pontos mais vulneráveis da governança de TI na APF, orientar a atuação do TCU
como indutor do processo de aperfeiçoamento da
governança de TI e, ao mesmo tempo, auxiliar na
identificação de bons exemplos e modelos a serem disseminados. Em 2014, foi realizado o quarto levantamento dessa natureza, que contou com
a participação de 372 organizações, resultando no

Evento de diálogo público apresenta resultados
do trabalho sobre sistemas de avaliação a
tribunais de contas, gestores e academia

Maturidade em gestão de riscos - Para aumentar a chance de alcançar os resultados pretendidos, as
organizações públicas devem gerenciar de forma sistemática os riscos que podem afetar suas operações e
o alcance de seus objetivos, o que requer contar com
um processo de identificação, avaliação e implementação de respostas a riscos. A gestão de riscos é um
elemento essencial para a boa governança corporativa justamente porque contribui para reduzir as incertezas que cercam o alcance de resultados.
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Acórdão 3.117/2014-TCU-Plenário, de relatoria do
ministro-substituto Augusto Sherman.
O cenário levantado revelou, de forma geral, melhoria da situação em relação a 2012, confirmando
a tendência de evolução identificada em pesquisas
anteriores. Não obstante, o nível de adoção das práticas, em sua maioria, ainda está distante de um cenário satisfatório para a Administração Pública Federal.

Um

aspectos. Entre elas, o aprimoramento da estrutura
funcional da Segecex.
O objetivo foi aumentar a identidade na atuação das secretarias de controle externo, permitindo maior concentração, essencialmente, em áreas
relevantes para o cidadão brasileiro. Além disso,
cada unidade poderá identificar com maior facilidade as respectivas situações de risco e relevância de sua área, com vistas a melhor planejar suas
ações, bem como compreender os modelos e os
instrumentos de governança que as cercam, atuando sobre seu aprimoramento.
Foi criada, uma secretaria específica para fiscalizar contratações de bens e serviços de apoio logístico
dos órgãos federais localizados em Brasília. A Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas
(Selog) tem como objetivo exercer o controle da governança das aquisições públicas.
Em apoio à especialização, foi criada a Secretaria
de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria (Seaud),
que tem por finalidade contribuir para a melhoria da
qualidade das fiscalizações realizadas pelas unidades
da Segecex, por meio do suporte técnico e operacional e da manutenção de métodos e técnicas de fiscalização alinhados com as melhores práticas existentes.
A especialização permitirá, ao longo do tempo,
maior conhecimento da clientela sujeita ao controle
do Tribunal, obtenção de visão sistêmica das diversas funções de governo, ganhos de eficácia na análise de processos e, consequentemente, um aumento
na efetividade das ações de controle desprendidas
pelo Tribunal.

passo à frente

na excelência do

Controle Externo
E specialização

das unidades da

S egecex

Especialização do TCU
um passo à frente para a excelência do controle

A partir de janeiro de 2013, foi dado significativo
passo na evolução do Tribunal de Contas da União.
Seguindo diretriz do Presidente Augusto Nardes de
fortalecer o exercício do controle externo, a atuação
das unidades da Secretaria Geral de Controle Externo
(Segecex) passou a ser pautada pela especialização.
Isso significa que a clientela do Tribunal passou a ser
dividida entre unidades temáticas. Assim, a estrutura organizacional da Segecex foi aprimorada e passou
a contar com 23 secretarias de controle externo nas
áreas de educação, saúde, meio ambiente, previdência, desenvolvimento econômico, etc.
A mudança teve origem no diagnóstico realizado
para a formulação do Planejamento Estratégico do
TCU 2011-2015. O trabalho indicou significativos
desafios que deveriam ser enfrentados pelo Tribunal
para adequar sua atuação e estrutura às novas demandas da sociedade. Assim, foram traçadas iniciativas para fortalecer a atuação do TCU em diversos

A mpliação

da capacidade de

coordenação da
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S egecex

Com a reestruturação, foram criadas na Segecex
quatro coordenações-gerais de controle externo: Serviços Essenciais ao Estado (Coestado); Área Social
(Cosocial); Área de Desenvolvimento Nacional (Codesenvolvimento); e Área de Infraestrutura (Coinfra),
que contemplaram a seguinte distribuição regional:
•
•
•
•

permitissem a realização pelas Secex Estaduais de
trabalhos de maior relevância e impacto, aumentando os resultados da atuação do TCU, em especial para
coibir a ocorrência de fraudes e desvios de recursos e
contribuir para a melhoria da gestão e do desempenho da Administração pública.
O projeto foi desenvolvido a partir de um processo estruturado de diálogo interno, composto de contribuições apresentadas formalmente pelas unidades
técnicas e de debates em grupo que envolveram todos os secretários das Secex nos Estados, suportado
por estudos técnicos de viabilidade
realizados pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
(Seplan).
Com base nos estudos técnicos de viabilidade e nas discussões
realizadas, os Estados foram agrupados em oito sub‑regiões. Nas regiões Sul, Sudeste
e Centro-Oeste, as sub-regiões se confundem com
a própria região. A região Norte foi subdividida em
duas sub-regiões, e a Nordeste em três, em razão do
maior número de Estados.
O modelo aplicou-se apenas às fiscalizações
conjuntas e aos processos relacionados com aquisições logísticas, não envolvendo processos de outras naturezas. Dessa forma, a clientela de cada
unidade de âmbito estadual foi preservada, o que
não ensejou alteração nas relatorias.
Os primeiros resultados da atuação regional das
secretarias já se apresentaram em 2014. Foram realizadas 17 Fiscalizações de Orientação Centralizada
(FOC) mais sete trabalhos regionais. Os trabalhos
envolveram temas como ecoturismo, terra legal,
aquisição de medicamentos, terceirização na saúde,
unidades de conservação.

Coestado: Regiões Sul e Centro-Oeste.
Cosocial: Região Nordeste.
Codesenvolvimento: Região Norte.
Coinfra: Região Sudeste.

As secretarias sediadas em Brasília foram reorganizadas e identificadas segundo áreas de atuação.
O objetivo da criação das coordenações-gerais
foi ampliar a capacidade de supervisão, orientação e
avaliação sistemática das unidades técnicas vinculadas à Segecex. A criação favoreceu a integração das
diversas secretarias da Segecex, em especial das da
Sede com as dos Estados, e a realização de um planejamento conjunto

P rojeto de F ortalecimento
S ecex de âmbito estadual

das

Norte 1
Norte 2
Nordeste 1
Nordeste 2
Nordeste 3
Centro-oeste
Sudeste
Sul

◊ Núcleos de Controle Externo das

Aquisições Logísticas (NLOGS)

No âmbito do projeto de fortalecimento das Secex de âmbito estadual, foi implantado, em cada
sub-região, um Núcleo de Controle Externo das
Aquisições Logísticas (NLOG), destinado à condução
técnica dos processos de controle externo da respectiva sub-região que tratem fundamentalmente de

Como continuidade do processo de evolução no
exercício do controle externo, o TCU iniciou, em
2014, o projeto de fortalecimento das secretarias de
âmbito estadual. O objetivo era buscar soluções que
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questões relacionadas à despesa pública federal, em
sua fase de contratação.
Assim, os núcleos ficaram responsáveis por analisar os processos de Denúncia, Representação ou Consulta e que tratem fundamentalmente de questões
atinentes a licitações, contratações sem licitação e a
respectiva fase de formalização. O redirecionamento
permitiu, ainda, a racionalização de processos de trabalho e a realização de eventos específicos voltados
para a discussão do tema.
No período de 1º de abril a 31 de outubro
de 2014, foi feita a triagem de 688 documentos, dos quais 357 (52%) foram instruídos pelos NLOGs. A análise exigiu atuação coordenada e
colaborativa das unidades envolvidas, com atenção
para os casos em houve urgência relacionada a medidas cautelares.

do trabalho avaliou mais de 1100 áreas protegidas da
região utilizando os mesmos critérios e indicadores.
A Auditoria em Áreas Protegidas ocorre no âmbito da Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente
(Comtema), um dos grupos temáticos da Organização Latino-americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), e está sob a coordenação conjunta do TCU e da Controladoria-Geral da
República do Paraguai.
Paralelamente, no campo nacional, o TCU avaliou em 2014 as unidades de conservação dos demais
biomas brasileiros (caatinga, cerrado, mata atlântica,
pampa e pantanal), quando contou com o apoio das
Secex regionais (Maranhão, Sergipe, Minas Gerais,
Mato Grosso, Paraíba e Paraná). Assim, após dois
anos de trabalho, foi possível analisar 100% das unidades de conservação federais.
Os resultados preliminares desse inédito diagnóstico internacional foram apresentados pela Presidência do TCU na XXIV Assembleia-geral da Olacefs, que
ocorreu em novembro de 2014 em Cusco, no Peru.

A uditorias C oordenadas
Outra iniciativa que marcou os anos de 2013
e 2014 foi a realização de auditorias coordenadas,
feitas em conjunto com tribunais de contas de todo
o Brasil e da América Latina. Nesses trabalhos, as
entidades atuam em conjunto para entregar diagnósticos inéditos e isentos que possam apoiar a execução de políticas públicas para alavancar os resultados do País.

Gestão Ambiental - O primeiro trabalho, concluído em novembro de 2013, apresentou a situação
da gestão das unidades de conservação da Amazônia.
A auditoria envolveu os tribunais de contas dos estados da região Norte, do Maranhão e do Mato Grosso,
estados englobados pela Amazônia Legal. Foi realizado workshop de preparação que capacitou 35 auditores do TCU e dos TCEs. A auditoria, relatada pelo
ministro Weder de Oliveira, apontou articulação inadequada e insumos insuficientes para o alcance dos
resultados esperados.
A experiência da SecexAmbiental na Amazônia
foi fundamental para sua atuação, em 2014, como coordenadora da Auditoria Internacional realizada com
12 países da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Honduras, México, Paraguai, Peru e Venezuela). O referi-
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Panorama do nível de implementação e gestão das áreas protegidas da América Latina
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Educação - Em 2014 foi concluída a auditoria
coordenada do ensino médio, cujo objetivo é o de
identificar os principais problemas que afetam a qualidade e a cobertura do ensino médio no Brasil, bem
como avaliar as ações governamentais que procuram
eliminar ou mitigar suas causas. Essa auditoria coordenada foi realizada por mais de 90 auditores dos
quadros do TCU e de mais 28 tribunais de contas estaduais ou municipais brasileiros. Foram visitadas
aproximadamente 580 escolas em todo o Brasil. O
relator do processo foi o ministro Valmir Campelo.

Saúde - Em 2014 foi iniciada uma auditoria coordenada na Atenção Básica em Saúde. O trabalho tem
como objetivo avaliar as ações governamentais que
refletem na qualidade dos serviços oferecidos pelas
Unidades Básicas de Saúde, independentemente dos
programas implementados. A auditoria, sob relatoria
do ministro Benjamin Zymler, envolve o TCU e mais
29 Tribunais de Contas, contando com uma força de
trabalho de mais de 110 auditores. Nos trabalhos de
campo, foram visitados, ao todo, cerca de 350 municípios e aproximadamente 630 Unidades Básicas de
Saúde. Aliado a isso, foi realizada uma pesquisa eletrônica com 14 Secretarias Estaduais de Saúde e com
2.622 Secretarias Municipais de Saúde.
Segurança Pública - Também está em andamento, sob relatoria do ministro José Jorge, auditoria com o objetivo de realizar testes substantivos
para atualizar o Índice de Governança de Segurança
Pública (iGovSeg 2013) e avaliar se os bens adquiridos com recursos federais, relacionados à segurança
pública e decorrentes de transferências voluntárias
ou de doações aos estados e ao Distrito Federal, estão
sendo efetivamente utilizados no fim proposto e/ou
adequadamente mantidos, bem como verificar se o

Presidente Augusto Nardes abriu o Workshop de Governança de Segurança Pública
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ente estatal dispõe de recursos humanos e materiais
suficientes para a gestão de recursos de convênios.
Este trabalho conta com a participação de oito tribunais de contas estaduais e de oito secretarias estaduais de controle externo.

Esses relatórios foram estruturados com o objetivo de fortalecer a estrutura de especialização das
unidades técnicas da Segecex; estruturar um instrumento sistemático de comunicação com o Congresso
Nacional e com o gestor da política pública; organizar
o diálogo interno e contribuir para a macroavaliação
governamental; dar protagonismo a outras áreas de
atuação do Tribunal, além das fiscalizações de obras.
Cada relatório é composto de quatro capítulos:
análise dos gastos com a função; monitoramento
e avaliação; temas acompanhados pelo TCU e resultados de fiscalização em área de relevante interesse social.
Uma vez divulgados, os relatórios servirão como
instrumento de comunicação não só com o Congresso Nacional, mas com gestores da política pública,
demais órgãos governamentais de controle e sociedade civil.
Já foram apreciados pelo TCU relatórios referentes às funções cultura, educação, saúde, assistência
social, pessoal e obras. Além desses, mais 15 Fisc
encontram-se em andamento.

P rodução de R elatórios S istêmicos
de F iscalização (F isc )

Assistência Social
Energia Elétrica
Previdência
Obras
Pessoal
Corredores Logísticos
Tr a b a l h o

E volução

Cultura

FISCs

no modelo de

fiscalização de obras

Educação

Historicamente, as leis de diretrizes orçamentárias (LDO) incubem o TCU de fiscalizar as principais
obras nelas indicadas a fim de identificar a ocorrência
de irregularidades graves.
A partir da experiência do TCU ao longo dos 18
anos atuando na fiscalização de obras públicas, o
Tribunal identificou oportunidades para aprimoramento desse trabalho. Com isso, ampliou o objeto
do FiscObras e a ele incorporou outras importantes
fiscalizações temáticas, como auditorias de qualidade de obras (iniciada em 2012), acompanhamentos
de concessões de serviços públicos e avaliações da
governança de órgãos e entidades executores de
obras (a partir de 2013). Assim, o TCU passou a
elaborar dois relatórios consolidados: o Fiscobras
tradicional para cumprimento a LDO (novembro) e
outro temático (março).
Em 2014, com o objetivo de construir uma visão
sistêmica do setor de infraestrutura, o planejamento
do Fiscobras consistiu na identificação dos principais

Segurança Pública
Tu r i s m o
Saúde
Infraestrutura Urbana
Desenvolvimento Agrário
Aquisições Logísticas
Administração
TI
Meio-Ambiente

A partir de 2013, o TCU iniciou a edição de relatórios sistêmicos sobre áreas consideradas relevantes para a sociedade. Os relatórios permitem retratar
as questões orçamentário/financeira, os principais
problemas da função, na visão do TCU, e os acompanhamentos que estão sendo feitos pelo Tribunal de
problemas mais complexos.
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programas de governo afetos às Políticas de Infraestrutura (estimativa de investimentos na ordem de
R$ 1,2 trilhão), bem como dos principais objetos de
controle associados às outras políticas constantes do
Plano Plurianial (PPA) 2012-2015.
Ainda no intuito de internalizar essa visão sistêmica da infraestrutura, o TCU reestruturou as Secretarias de Fiscalização de Obras (Secob) com o objetivo de reorganizar os temas de mobilidade urbana e
habitação, em virtude da relevância e materialidade
dessas áreas. As alterações buscaram facilitar a atuação do controle em áreas cujas políticas públicas têm
merecido uma crescente alocação de recursos por
parte da União, além de serem objeto de grande discussão no âmbito da sociedade brasileira.
Essa nova sistemática permitiu ao TCU ampliar a
quantidade de empreendimentos fiscalizados (obras
públicas, qualidade, concessões, governança), a partir de um planejamento integrado das unidades técnicas vinculadas à Coinfra.

desenhos e croquis de obra, indicação de obras nas
proximidades, etc.
O Sistema já vem sendo utilizado em alguns processos de auditorias e encontra-se 90% implantado.

P rojeto de F ortalecimento da
A uditoria F inanceira no TCU
Financiado pelo Banco Mundial, o Projeto de
Fortalecimento da Auditoria Financeira no TCU teve
início em março de 2011 e tem como principal objetivo adotar, na auditoria realizada pelo Tribunal sobre
as demonstrações financeiras consolidadas do governo federal, padrões e boas práticas internacionais de
auditoria financeira.
Para isso, foi realizado um amplo diagnóstico em
toda a cadeia de controles do Sistema de Contabilidade Federal: desde setores contábeis dos órgãos e entidades federais, passando pela Secretaria do Tesouro Nacional (órgão central do SCF), até os controles
contábeis realizados pela CGU e pelo TCU.
A partir do diagnóstico, foi feita análise de lacunas com as diretrizes de auditoria financeira da International Organisation of Supreme Audit Institu
tions (Intosai), concluído em 2013, e elaborado plano
de ação para implementação da estratégia de fortalecimento, cujo cronograma vai até 2018.
Do plano constam ações que envolvem diversos
níveis, desde ajustar arranjos institucionais para
cumprir o mandato legal de auditoria financeira, bem
como a integração dessa modalidade de auditoria
com os demais trabalhos do TCU, investimentos em
recursos humanos e tecnológicos, desenvolvimento
de cultura para promoção das “melhores práticas” e
aumento da efetividade das opiniões e recomendações exaradas nos pareceres.
Em 2013, em cumprimento ao plano de ação, foi
iniciado curso de especialização em auditoria financeira, cuja participação conta com vinte auditores
do Tribunal.

TOTAL DE
ANO FISCOBRAS

EMPREENDIMENTOS
AUDITADOS

2009

227

2010

231

2011

276

2012

332

2013

346

2014

410

Sistema de Auditoria em Orçamentos Outro avanço importante no âmbito da fiscalização
de obras públicas se deu, em 2014, com a implantação
do Sistema de Auditoria em Orçamentos (SAO v2),
uma ferramenta de auxílio ao cálculo de sobrepreços
e criação de curvas ABC de serviços e de insumos, de
modo a facilitar a visualização e a interpretação de
dados referentes a diferentes propostas de orçamentos apresentadas. Além do tratamento orçamentário,
o programa apresenta ferramentas de georeferenciamento para captura de coordenadas, elaboração de

E laboração do 1º P lano
de C ontrole E xterno
Foi aprovada pelo Plenário do TCU a primeira
edição do Plano de Controle Externo, que apresenta
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linhas de ação prioritárias para a atuação do Tribunal
nos anos de 2013 e 2014. De modo inovador, o Plano
busca integrar todas as ações necessárias ao alcance
dos resultados do Tribunal, e deve orientar os planos
operacionais das três unidades básicas (Segecex, Segedam e Segepres).

(“número de processo”), passando-se a enfatizar o
controle do nível de estoque.
Com esse novo direcionamento, buscou-se dar
ênfase ao resultado da atuação do Tribunal.

Resultados da Segecex
2013/2014

O Plano tem três eixos fundamentais:
I

linhas de ação, que exercem a função de
temas de maior significância (TMS) e indicam caminhos prioritários para todos os tipos de ação de controle;
II diretrizes que orientarão as atividades de
fiscalização, especificando, quando cabível, as formas de atuação prioritárias;
III e estimativa de alocação de esforço, no nível da
Segecex, por conjunto de linhas de ação associada a cada objetivo estratégico do Tribunal.

584 Trabalhos Relevantes
Redução de 12% no estoque de processos
Mais de 12.000 processos instruídos
Mais de 1500 Fiscalizações
Auditorias Coordenadas

Por ser um plano tático, alinha-se ao Plano Estratégico do Tribunal (PET). Assim, as informações que
o compõem foram organizadas a partir dos objetivos estratégicos constantes do PET na dimensão dos
“Processos Internos”, por contribuírem diretamente
para a dimensão de “Resultados”. Dessa forma, o plano dá direcionamento para o alcance de cada objetivo
estratégico associado a ações de controle.

Relatórios Sistêmicos (FiscSaúde,
FiscEducação, Fiscobras, Fisc Cultura etc.)

As inovações no planejamento operacional alcançaram também:

P lano O peracional da S egecex –
N ovo sistema de metas

◊ Produções de Conhecimento
O maior conhecimento dos objetos de controle,
fomentado por meio da realização de produções de
conhecimento, também contribui para a identificação com maior precisão das causas de deficiências na
gestão pública. Isso permite ao TCU propor correções
e aperfeiçoamentos para melhorar o desempenho
dos órgãos e instituições controladas, contribuindo
para a redução de desvios e fraudes. No biênio, foram
realizadas 129 produções de conhecimento.

O Plano Operacional da Segecex, é um plano
anual que consiste no desdobramento do Plano de
Controle Externo (tático) e foi elaborado a partir
das ações enviadas pelas unidades, com ajustes de
cada coordenação (direcionamento tático, foco da
ação e/ou alocação de recursos). Nele estão contemplados: indicadores de desempenho, metas das unidades, pesos dos indicadores e ações com prazos e
produtos esperados.
Em 2013 houve alteração na forma de cálculo
da meta, agora voltada para resultados qualitativos.
Dessa maneira, “HDF” não mais se constituiu em número a ser alcançado pelas unidades técnicas, bem
como se deixou de privilegiar metas quantitativas

◊ Trabalhos de Especial Relevância
Quanto às fiscalizações, foi implantado indicador para medir a realização de trabalhos de especial
relevância, previamente definidos quando da elabo-
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ração do Plano Operacional. Em 2013, foram realizadas 828 fiscalizações, sendo que 256 trabalhos de
especial relevância contaram como meta da Segecex e
25 deles para o Resultado Institucional do TCU. Para
2014, 328 trabalhos de especial relevância foram incluídos no planejamento, dos quais, 53 fazem parte
do Resultado Institucional do TCU.

A orientação para a utilização de critérios baseados em análise de risco vem ao encontro do que
prescrevem as normas técnicas e boas práticas internacionalmente aceitas, em especial as ISSAI. A oportunidade de melhoria foi documentada no relatório
da auto-avaliação realizada pelo Tribunal de acordo
com a metodologia SAI-PMF (Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework), que
recomendou o uso de análise de risco como suporte
ao planejamento das ações de controle.

◊ Tempestividade na Instrução de Processos
A tempestividade na atuação do controle também foi um objetivo perseguido nas metas estabelecidas para as unidades da Segecex. Em relação à instrução processual, a meta das unidades enfocou o seu
nível de estoque de processos, em busca de sua manutenção em alguns casos ou sua redução em outros.
Como resultado da Segecex, em 2013 foram instruídos 6.700 processos, o que gerou redução de 7,5%
no estoque total dessa Unidade Básica. Já em 2014,
seguindo a mesma estratégia, espera-se obter redução de 4,5% no estoque de processos, totalizando, no
agregado de 2013 e 2014, uma redução de 12% no
estoque de processos pendentes de análise de mérito
na Segecex.

◊ Sistema Planejar

Com vistas a auxiliar o planejamento e o acompanhamento das ações de controle externo, foi desenvolvido o Sistema Planejar. A implementação do
sistema favoreceu o planejamento anual de cada secretaria. Com o Planejar foi possível fomentar a interação entre as unidades técnicas e incrementar o diálogo entre as secretarias da Sede, entre Sede-estados
e entre estados-estados.
O sistema permite, entre outras funcionalidades,
o cadastro de informações básicas sobre as ações de
controle, tais como: unidades envolvidas no trabalho;
quantidade de recursos alocados e previsão de início
e fim da realização. Permite, ainda, enviar convite a
outras unidades para a realização de trabalhos conjuntos. Acessível pelo Portal TCU, o sistema subsidia
a avaliação do planejamento, ao permitir o destaque
de ações constantes das metas institucionais, bem
como a geração de relatórios gerenciais.

◊ Planejamento baseado em risco
A Segecex iniciou o projeto de planejamento
com base em risco com vistas a estruturar e ampliar
o conhecimento existente das unidades técnicas
sobre sua clientela e identificar áreas críticas para
a atuação do TCU. Para isso, foi realizado projeto
piloto pela SecexFazenda, com o apoio técnico da
Seaud. Dentre os principais resultados alcançados
pelo piloto, estão a identificação de trabalhos de fiscalização a realizar, de propostas de linhas de ação
para inclusão no próximo plano de controle do TCU
e de possíveis providências gerenciais a serem empreendidas no Tribunal, como a necessidade de capacitação, por exemplo.
Na mesma linha, as coordenações-gerais iniciaram o projeto de planejamento de longo prazo, que
visa identificar e priorizar os principais desafios de
suas áreas relacionadas. As informações levantadas
subsidiarão o planejamento estratégico de cada coordenação-geral.

◊ Governança interna – Acompanhamento

das metas pelo presidente

Com foco no aperfeiçoamento da governança interna, o Presidente Augusto Nardes se reuniu com
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todos os dirigentes das secretarias de controle externo para acompanhar o andamento das ações a cargo
de cada unidade técnica. Os encontros foram agrupados por coordenação-geral. Cada secretário apresentou e detalhou o andamento das suas três principais
metas e destacou os objetivos e a importância das fiscalizações, suas especificidades e seus benefícios. Os
secretários dos estados gravaram vídeo de sua participação. A partir da apresentação dos trabalhos, o
Presidente identificou a importância de haver o compartilhamento de informações sobre esses trabalhos
com os tribunais de contas.
Nesse sentido, realizou reuniões com representantes de todos tribunais de contas para discutir a
realização de trabalhos regionais. Os encontros aconteceram nos estados de Pernambuco, Pará, São Paulo,
Santa Catarina e Bahia. (inserir fotos das reuniões)

Nesses encontros, os secretários puderam apresentar os principais dados do estado e informações
sobre a clientela da Secex, bem como a estratégia de
controle associada aos principais problemas da região. Os eventos aconteceram em conjunto com os
encontros de Diálogo Público e contaram com a participação do Presidente Augusto Nardes e dos ministros Aroldo Cedraz (BA), Benjamin Zymler (RJ), José
Múcio Monteiro (RS) e André Luís de Carvalho (AM).
Já nessas reuniões foi iniciada a discussão,
em conjunto entre as três secretarias-gerais e a
Seplan, sobre a possibilidade de realização de trabalhos de âmbito regional, a exemplo da auditoria
sobre terra legal.

G estão

de risco relativa aos processos

relacionados com o

◊ Encontros Regionais de Dirigentes

C ongresso N acional

A atuação da Segecex, voltada para a coordenação e desenvolvimento dos trabalhos de controle externo do TCU,
tem riscos inerentes que podem
comprometer os resultados institucionais e consequentemente o
alcance dos objetivos do TCU. Inventariar, analisar e estabelecer
metidas mitigadoras para esses
riscos é fundamental para garantir excelência na gestão e aumentar a governança sobre a área de
controle fim da instituição.
Com o objetivo de desenvolver para a Segecex um modelo inicial de gestão de riscos,
que contribuísse para a implantação da gestão de risco no
TCU, foi implementada iniciativa que mapeou e
analisou os riscos do macroprocesso de auxílio ao
Congresso Nacional, um dos seis macroprocessos
existentes na Segecex.

Encontro de dirigentes - 2014.

Foram realizados quatro encontros regionais de
dirigentes em 2013. Os eventos, que reuniram os titulares das secretarias de controle externo situadas
nos estados, tinham o objetivo de definir estratégias
de fiscalização que favorecessem resultados cada vez
mais efetivos para a atuação do Tribunal em cada
unidade da federação.

A perfeiçoamento

do

F iscalis

Em 2013 foi realizado diagnóstico para levantamento das principais necessidades de melhorias no Sistema Fiscalis. O objetivo era identifi-
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M elhorias

car ações que tornassem o sistema mais amigável,
permitindo mais consultas gerenciais e criação de
relatórios que atendam aos requisitos dos gabinetes de autoridades.
O projeto de aperfeiçoamento do Fiscalis apresentou duas grandes alterações: a geração do relatório pelo sistema e a visualização das informações das
matrizes. Esses foram os dois pontos priorizados, já
que apresentaram grande número de reclamações na
pesquisa realizada em 2013 com usuários do sistema.
Além disso, foi implantada funcionalidade que
permite que o relatório seja desenvolvido em Word
a partir de espelho do relatório gerado pelo Fiscalis. Isso permitirá a utilização dos diversos recursos
de formatação daquela ferramenta para melhorar a
qualidade de confecção e apresentação dos resultados do trabalho.

N ovo

na tramitação de processos

◊ Nova disciplina sobre tramitação

de processos de controle externo
(Resolução TCU nº 259/2014)

Importante atualização normativa foi a publicação da resolução que disciplina a constituição, organização e tramitação de processos de controle externo (Resolução – TCU nº 259/2014).
A proposta do normativo teve origem no âmbito da Segecex e foram consultadas todas as unidades
de controle externo, além da Assig, Conjur, Seplan
e Seses. Justificaram a edição da norma as alterações promovidas pelo Regimento Interno de 2011, a
implantação do processo eletrônico, as novidades introduzidas pela Lei de Acesso à Informação e a busca
de maior racionalidade para a atuação do TCU.
Entre as principais mudanças destacam-se:

sistema de prestação de contas

O novo sistema de prestação de contas abrangerá todo processo de prestação de contas, inclusive
as fases externas ao tribunal, que têm como atores
os gestores, os órgãos de controle interno e os ministros supervisores ou autoridades equivalentes.
O desenvolvimento e a implementação do sistema
refletem os avanços na integração dos sistemas de
informações e instrumentos do controle externo viabilizados, principalmente, pela criação e evolução do
e-TCU, ambiente no qual irá operar o sistema de prestação de contas.
Cerca de 1525 entidades da Administração Pública Federal e mais de 13.000 pessoas serão farão
interface com o sistema. Espera-se que o sistema de
prestação de contas aprimore a gestão e a divulgação
de informações relevantes, tornando-se, assim, um
marco para o controle e para a transparência da gestão da administração pública federal.
A primeira versão será implementada em março
de 2015 para o recebimento dos relatórios de gestão
de 2014. Para os relatórios de gestão de 2015, a segunda versão receberá informações de forma estruturada e integrada com os demais sistemas do TCU e
da Administração Pública Federal.

a) atualização dos termos e procedimentos
tendo em vista a implantação do processo
eletrônico de controle externo, e-TCU;
b) incorporação da terminologia e conceitos advindos da Lei 12.527/2011,
que trata do acesso à informação;
c) previsão de autuação de processo vinculado para
os casos em que há necessidade de controle das
ações posteriores à deliberação de mérito, como
por exemplo nos monitoramentos (art. 14);
d) inclusão de dispositivo esclarecendo que a
análise sobre a existência de periculum in
mora ou eventual periculum in mora ao reverso deve se dar sob a ótica exclusiva do interesse público (art. 22, parágrafo único);
e) previsão de suspensão parcial de itens da deliberação recorrida (art. 53, parágrafo único);
f) obrigatoriedade da indicação do(s) número(s)
do(s) processo(s) para emissão de certidão positiva (art. 75, inciso III);
g) introdução do exame sumário do risco,
materialidade e relevância no tratamento de denúncias e representações como
condição para o prosseguimento do processo no âmbito do TCU (art. 106).
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◊ Classificação de informações

◊ Nova sistemática de inventário de

quanto à confidencialidade
(Portaria TCU nº 242/2013)

processos (Portaria Segecex nº 11/2014)

O normativo foi editado como comando a ser
seguido para a busca de aprimoramento da gestão
documental a cargo das unidades integrantes da Segecex. Verificou-se a necessidade de compilar textos
anteriormente contidos em ordens de serviço ou
memorandos-circulares, bem como expedir novas
orientações, relativas a boas práticas e à gestão das
versões físicas dos processos convertidos para eletrônicos, dos processos físicos que já se encontravam
encerrados quando do surgimento do e-TCU, entre
outras situações abordadas no normativo.

O Tribunal editou Portaria dispondo sobre a classificação da informação de controle externo, quanto
à confidencialidade, no âmbito do TCU.
O contexto da edição desse normativo está relacionado à edição da Resolução-TCU nº 254/2013, a
qual dispõe que o Tribunal passe a classificar as informações por ele produzidas em seis graus de confidencialidade: público, reservado, secreto, ultrassecreto, pessoal e sigiloso. A Resolução é um reflexo do
surgimento da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação – LAI), a qual prevê que, mesmo cabendo
aos órgãos e entidades do poder público assegurar a
gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, cabe também a proteção da informação sigilosa, da informação pessoal
e daquelas consideradas imprescindíveis à segurança
da sociedade ou do Estado. Nos termos ali constantes, essas informações são passíveis de classificação e
de eventual restrição de acesso.
São esses os procedimentos e regras objeto da
Portaria editada, a qual foi desenvolvida por Grupo
de Trabalho designado por Ordem de Serviço emitida pela Presidência do Tribunal, com a participação
de quatro representantes da Segecex, um representante da Seses, um representante do Ministério Público junto ao TCU e um representante do Gabinete
do Ministro Presidente. O resultado dos trabalhos foi
previamente encaminhado à apreciação dos gabinetes de autoridades do TCU, além da realização de reunião presencial com os seus respectivos representantes, para exposição dos principais pontos da minuta
e eventuais esclarecimentos de dúvidas.
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Informações

estratégicas e de inteligência

para o exercício do

P ainel

do

Controle

C ontrole E xterno

Criado com o objetivo de apoiar os processos de gestão e tomada de decisão do TCU, o Painel do Controle Externo apresenta informações relacionadas às ações de controle do Tribunal, bem como informações
oriundas de outros órgãos da administração pública, em especial as relacionadas à execução do orçamento
da União. A concepção e implantação desta importante ferramenta reforçam a nova visão estratégica do
Tribunal, principalmente quanto à especialização das unidades técnicas, ao alinhamento com as Comissões
Temáticas do Congresso Nacional, à execução de auditorias setoriais coordenadas e ao aperfeiçoamento da
ação de controle regionalizada.

Em relação a informações relacionadas às ações de controle realizadas pelo Tribunal, o painel oferece os
seguintes dados:
Principal – Fiscalizações em andamento, cumprimento de metas institucionais e quantitativos de processos pendentes de instrução;
Metas de Unidades – Resultados das unidades técnicas do Tribunal;
Fiscalizações – Quantitativos de fiscalizações por unidade, período, relator, etc;
Fisc. (geograf.) – Distribuição geográfica das fiscalizações;
Processos de CE – Quantitativos de processos de Controle Externo por unidade técnica, relator, etc.
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Quanto às informações sobre os gastos da Administração Pública Federal, há três gráficos na parte superior,
que apresentam a distribuição dos gastos por ano, por função de governo e por órgão, e três gráficos na parte
inferior, mostrando a distribuição desses gastos por UF, por natureza da despesa e por modalidade de aplicação.
Perfil gastos APF – gastos da administração federal por ano, por função de governo e por órgão, além da
distribuição desses gastos por UF, natureza da despesa e modalidade de aplicação;
Detalhes gastos APF – gastos da administração federal por fonte de recursos, tipo de administração, por
poder e por natureza de despesa;
Funcional Programática – gastos da administração federal por função de governo, programa e ação;
Gastos Mês a Mês – evolução mensal dos gastos da administração federal;
Indicadores Brasil – principais indicadores oficiais disponíveis.
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R eestruturação da D iretoria de G estão
de I nformações E stratégicas (DGI)

CLA). Essas ações tiveram por orientação conferir
maior efetividade às condenações em sede civil, criminal ou administrativa que implicam restrição a
contratar com a administração pública ou a ocupar
cargo ou função pública. O alcance desse propósito
requereu a adoção de iniciativas sucessivas e articuladas por parte de diferentes órgãos públicos. Em
decorrência dessas ações, em breve será possível ao
gestor, em ambiente único, consultar as dezenas de
cadastros e fontes com informações sobre condenações dessas naturezas.
Além de coordenar uma ação, nesse período o
TCU participou como colaborador em praticamente
metade das ações da ENCCLA definidas para cada
exercício. Em 2013, o TCU coordenou uma ação e participou de quatro outras; em 2014, coordenou uma e
participou de outras seis ações. Outra inovação foi a
inclusão de diversas secretarias de controle externo
(Seaud, Semag, Selog, Sefip e Seginf) para participarem das ações da ENCCLA em parceria com a DGI.

A atividade de inteligência no TCU é desempenhada pela Diretoria de Gestão de Informações Estratégicas (DGI), da Segecex, que atua na identificação,
captação e tratamento de informações estratégicas
para prover autoridades e servidores de informações
qualificadas que possam subsidiar o processo decisório e melhor orientar a seletividade e a execução de
ações de controle externo.
Em 2013, foi elaborado o Referencial Estratégico da DGI. O referencial foi construído a partir de
trabalho realizado em conjunto com a Secretaria de
Planejamento, Governança e Gestão, que procurou
ouvir os clientes relativamente ao papel e contribuição esperados da unidade. A partir desse trabalho,
foi possível reorientar o papel e a forma de atuação
da DGI, que passou a adotar postura de se colocar
a serviço das unidades da Segecex relativamente à
questão de produção de informações estratégicas
para atender a necessidades e prioridades das unidades técnicas. Também foi possível conferir maior
clareza ao papel e produtos que a instituição espera
de sua área de inteligência.
Como resultado, foi conferida sustentabilidade
ao processo de trabalho de fornecimento, tratamento
e disponibilização de dados externos às atividades no
TCU, contando, inclusive, com a participação de servidor da DGI em auditorias, especialmente nas atividades referentes ao cruzamento e análise de dados.
Nesse mesmo sentido, triplicou-se o quantitativo
de usuários ao DGI-Consulta. Atualmente há cerca
de 250 usuários de diferentes unidades do TCU cadastrados para uso das funcionalidades de consulta
e de cruzamento de dados por meio dessa solução. A
solução DGI-Consultas se utiliza de mais de 30 bases de dados para construir o repositório de conhecimento colocado à disposição dos usuários.

A perfeiçoamento

do fluxo de dados

informatizados para o controle externo

Desafio significativo enfrentado no biênio
2013/2014 para viabilizar e fortalecer o uso sistemático da prática de análise, articulação e cruzamentos
de grandes volumes de dados para subsidiar a atividade de controle, foi o de construir um fluxo regular
de informações. Nesse sentido, o Tribunal realizou
diversas ações internas e externas buscando incrementar as fontes e dar sustentabilidade ao fluxo de
informações para subsidiar o processo decisório e o
planejamento e a execução das ações de controle.
No âmbito interno, foram formados dois grupos
de trabalho de servidores para implementar fluxo de
trabalho que assegurasse sustentabilidade ao fornecimento de informações estratégicas. Após esta
etapa, o TCU, no âmbito externo, firmou cooperação
com diversos órgãos para acesso a sistemas e banco
de dados que contêm dados essenciais para o exercício do controle externo. Entre elas destacam-se:
• Acordo de cooperação com o Ministério da
Previdência Social e o Instituto Nacional
do Seguro Social para acesso a sistemas
e bases de dados da previdência social;

A ções na E stratégia N acional de C ombate
à L avagem de D inheiro (ENCCLA)
O TCU teve participação relevante na coordenação da das ações 11/2013 e 10/2014 da Estratégia
Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (ENC-
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•

H armonização

Cooperação técnica com o Banco do Brasil
para acesso a informações referentes a repasse de recursos de projetos de governo
(RPG), esse acordo tem especial contribuição
para a celeridade processual e independência ao trabalho do auditor, à medida que
possibilita acessar o extrato de movimentação bancária dos recursos repassados;
Acordo com o Ministério do Trabalho e
Emprego, com o propósito de permitir
o acesso às bases de dados da Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS,
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e do Cadastro de
Estabelecimentos Empregadores – CEE.
Acordo com o Banco Central do Brasil, com
o propósito de permitir acesso ao Sistema
de Informações do Banco Central – Sisbacen. Esse sistema terá especial contribuição para troca de mensagens com as
instituições financeiras nos processos em
que há condenação em débito ou multa.

de normas com

os tribunais de contas

O TCU iniciou o processo de elaboração das
normas brasileiras de auditoria governamental, alinhadas com as normas internacionais (ISSAI), em
conjunto com os Tribunal de Contas brasileiros. As
normas de auditoria estabelecem o padrão que permite reconhecer um trabalho de alta qualidade e
•
comunicam para a sociedade o que se pode esperar
das auditorias realizadas pelos Tribunais de Contas.
Além disso, elas são base para o desenvolvimento
profissional e institucional e para avaliações do desempenho dos Tribunais.
O trabalho abrange a tradução para o português
das normas internacionais de auditoria e a elaboração
•
de normas nacionais, que usam termos e prescrevem
padrões de auditoria que se aplicam ao contexto e à
estrutura institucional do Brasil, mantendo o alinhamento com as normas internacionais. A convergência das normas brasileiras às normas internacionais
se situa no movimento mundial de implementação
das ISSAI pelas entidades nacionais de
controle externo.
Cooperação
As normas internacionais são elaMinistério da
Ministério do
boradas pela INTOSAI. A proposta de
Banco do
Banco Central
Previdência e
Trabalho e
Brasil
do Brasil
normas brasileiras de auditoria goverEmprego
INSS
namental está a cargo do Subcomitê
de Normas de Auditoria do Instituto
A primoramento do processo de
Rui Barbosa (IRB). O IRB é uma assoinstauração e tratamento de TCE s
ciação civil de estudos e pesquisa dos
Tribunais de Contas do Brasil. O Tribunal de Contas
O TCU iniciou, em 2014, estudo com vistas a
da União é membro da INTOSAI e do Subcomitê de
apresentar medidas que proporcionem o tratamento
Normas do IRB.
adequado das Tomadas de Contas Especiais (TCEs)
C riação de sistema informatizado para
no âmbito da Administração Pública Federal (sisteacompanhamento dos acórdãos
ma de controle interno e controle externo), de modo
a que seja maximizada a relação custo x benefício das
O TCU, em 2014, deu importante passo para o
ações de controle decorrentes desses processos.
aperfeiçoamento do processo de acompanhamento
O estudo está sendo realizado em parceria com a
sistemático e consolidado dos resultados de suas deciControladoria-Geral da União tendo em vista o cressões. Com vistas a realizar diagnóstico do atual procescente volume de recebimento de TCEs, decorrente de
so de trabalho relativo à edição e ao monitoramento
forças-tarefa realizadas pelas Unidades Jurisdiciode determinações e recomendações do TCU dirigidas a
nadas para atender aos comandos da nova Instrução
órgãos e entidades da administração pública, foi instiNormativa que regulamenta o tema (IN TCU nº 71).

34

tuído grupo de trabalho que levantou as informações
necessárias para elaboração de plano de ação.
As mudanças propostas abordaram expedição de
normativo para definição e regulamentação de conceitos e padrões, organização e alteração em processos de trabalho, desenvolvimento e implantação de
ferramentas e mudança de estrutura.

meio de ferramenta específica vinculada ao e-TCU. A
implementação do sistema “Monitoramento de Determinações” permite que a atividade de acompanhamento das deliberações para fins de monitoramento
das determinações e recomendações seja incorporada à rotina das unidades técnicas. Com os dados
levantados será possível estabelecer e acompanhar o
índice de monitoramento pelas unidades da Segecex
e o índice de cumprimento das determinações e recomendações pelas unidades jurisdicionadas.

Melhorias na Estrutura - Com base nas informações levantadas pelo grupo de trabalho foram
adotadas medidas concretas que possibilitaram a otimização e o acompanhamento de determinações no
TCU. A primeira medida diz respeito à incorporação
do Serviço de Cadastramento de Informações (Seses/
Secinf) à estrutura da Segecex, o que permitiu maior
integração entre os processos de trabalhos de elaboração e registro das deliberações, bem como a identificação de oportunidades de desenvolvimento das
soluções de Ti que apoiam essa atividade.

Planejamento –
Estratégias e Planos
P lanejamento E stratégico
A estratégia organizacional é um dos três mecanismos da governança. Nesse sentido, no ano de
2014, teve início no TCU o processo de elaboração
do plano estratégico para os próximos seis anos. A
formulação conta com o envolvimento dos corpos
técnico e gerencial da Casa e define o conjunto de
objetivos, indicadores, metas e ações necessários ao
cumprimento da missão e ao alcance da visão de futuro desta Corte.
Tendo em vista a dimensão da missão atribuída
constitucionalmente ao TCU, o plano estratégico em
elaboração é a oportunidade de o Tribunal ajustar sua
forma de atuação e antecipar-se aos acontecimentos.
É o momento de identificar os grandes desafios que
o Tribunal deverá enfrentar e, assim, vislumbrar soluções para o aprimoramento de sua atuação e que
tenham repercussão no médio e no longo prazos.
Na fase de diagnóstico institucional que serviu de
base para todo o trabalho, mais de 1200 servidores
do Tribunal contribuíram com suas avaliações e sugestões. Autoridades internas e externas foram entrevistadas de modo a poderem compartilhar sua visão
de futuro, e foram levantadas as grandes tendências
políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, legais e
de administração pública no Brasil e no mundo.
Com base nesse diagnóstico, coube aos dirigentes revisar a missão e a visão do Tribunal e definir

Elaboração de minuta de resolução - O grupo
de trabalho elaborou projeto de resolução para regulamentação da expedição e o monitoramento de deliberações que tratam de determinações e recomendações,
visando aprimorar sua qualidade e contribuir para a
efetividade das ações de controle. A minuta traz definições e conceitos essenciais sobre o tema, trata sobre
as especificidades de cada tipo de deliberação, estabelece procedimentos para implementação da sistemática definida, atributos obrigatórios e requisitos que
pretendem trazer à deliberação do Tribunal a qualidade mínima necessária para o bom entendimento e
atendimento das determinações. A norma regulamentará também a expedição de recomendações e os procedimentos para monitoramento de deliberações.

Implantação de sistema para facilitar o controle - Para traçar um panorama da situação atual,
as secretarias da Segecex realizaram diagnóstico de
todos os itens de determinação e de recomendação
expedidos entre abril de 2011 e maio de 2014 por
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os principais desafios a serem enfrentados pela casa no período de 2015 a 2021. Esses desafios foram transformados em objetivos estratégicos interligados por relações de causa-e-efeito, gerenciados por indicadores de
desempenho e representados no Mapa Estratégico do TCU.

Resultados

Missão

Relacionamento Institucional

Processos Internos

Controle
Externo

1. Aprimorar a governança
e a gestão em organizações
e políticas públicas

5. Realizar diagnósticos
sistêmicos em
áreas relevantes

8. Estimular o monitoramento
e a avaliação do desempenho
pela Administração Pública

12. Intensificar
parcerias com outros
órgãos de controle

11. Intensificar o intercâmbio
nacional e internacional para
compartilhamento de melhores
práticas para o controle

13. Estreitar o
relacionamento com o
Congresso Nacional

16. Aperfeiçoar a gestão do
desempenho e o reconhecimento e
desenvolver modelo de trajetórias
profissionais

17. Aprimorar a gestão do
conhecimento

P lanejamento T ático

20. Desenvolver capacidade
organizacional ampla
para trabalhar com
recursos tecnológicos

e

Visão

6. Induzir a disponibilidade e a
confiabilidade de informações
da Administração Pública

7. Induzir o aperfeiçoamento
da gestão de riscos e
controles internos da
Administração Pública

9. Aperfeiçoar o controle
da gestão das políticas
públicas descentralizadas

14. Divulgar as ações e
resultados do TCU com
tempestividade e qualidade

10. Condenar efetiva e
tempestivamente os
responsáveis por
irregularidades e desvios

15. Aprimorar os
mecanismos de diálogo com
as Partes Interessadas

18. Promover integração e
sinergia no tribunal

21. Aprimorar o uso da TI como
instrumento de inovação

O peracional

Partes interessadas
Sociedade
Congresso Nacional
Jurisdicionado

3. Fomentar a
Administração Pública
transparente

2. Coibir a má gestão
dos recursos públicos

4. Intensificar a atuação
com base em
análise de risco

“Ser referência na promoção
de uma Administração
Pública efetiva, ética,
ágil e responsável”

Comunicação

Gestão e Inovação

“Aprimorar a Administração
Pública em benefício da
sociedade por meio do
controle externo”

19. Promover a melhoria da
governança e da gestão da
estratégia no TCU

22. Assegurar adequada estrutura e
recursos às necessidades do TCU

princípios de accountability, comunicação, flexibilidade e cultura orientada a resultados.
Neste novo sistema, foi contemplado o planejamento do desenvolvimento das competências profissionais necessárias à operacionalização das diretrizes e prioridades institucionais, com a inserção do
Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências
(PDDC) no conjunto dos planos que compõem o nível
operacional do sistema.
Dessa forma, o desenvolvimento das competências profissionais passou a ser formalmente considerado na definição das estratégias de curto prazo
responsáveis por transformar tática em ação, necessárias para assegurar a operacionalização das diretrizes e prioridades institucionais e, consequentemente, a efetividade do sistema de planejamento e
gestão da estratégia.

O Tribunal buscou, no biênio 2013/2014, o aperfeiçoamento da sistemática de planejamento das unidades da Secretaria do TCU, além das inovações no
planejamento da Segecex, destaca-se:
◊ Inserção do Plano Diretor de

Desenvolvimento de Competências
(PDDC) no sistema de planejamento
e gestão da estratégia do
Tribunal de Contas da União

Com a publicação da Resolução-TCU nº 257, de 6
de novembro de 2013, foi criado o Sistema de Planejamento e Gestão da Estratégia do Tribunal de Contas da União, que observa critérios de governança e a
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Cooperação internacional
– Construindo parcerias

considerada por outros atores da maior importância,
em especial a OCDE e a ONU. Em relação às Nações
Unidas, cabe observar que os debates realizados até
agora apontam para a inclusão do tema Governança
entre as Metas de Desenvolvimento Sustentável da
Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, marco que
sucederá às Metas do Milênio.

estratégicas
Com o mesmo empenho que dedicou a promover
e estimular o aprofundamento do tema Governança dentro do Tribunal, entre outras instituições de
controle, em diferentes instâncias da Administração
Pública e, enfim, nos mais variados fóruns nacionais,
o Presidente Augusto Nardes trabalhou, como Presidente do TCU e da Organização Latino-americana e
do Caribe de EFS (Olacefs), para alavancar internacionalmente o debate do tema Governança.
Como mencionado, em 2013 e 2014, esteve em
desenvolvimento um estudo feito em parceria pela
OCDE e TCU sobre a contribuição das EFS para o
fortalecimento da boa governança. Esse trabalho tem tido
– e certamente continuará a
ter – uma grande repercussão
na comunidade internacional. Porém, mais do que isso,
o Presidente Augusto Nardes
tratou de Governança pública e da contribuição das EFS
para a governança pública em
outras frentes distintas do referido estudo.
No âmbito América Latina, o TCU trabalhou pela efetivação de iniciativas em prol
da melhoria da Governança
na região, incentivando a troca de experiências entre as EFS com relação às boas
práticas, à avaliação de políticas públicas e ao combate à corrupção. Para além da região da Olacefs, o
Presidente do TCU, como porta-voz das EFS latino-americanas, levou o debate a outros grupos regionais da Intosai, a outras organizações internacionais,
e a instituições financeiras internacionais, muitas
vezes buscando apoio para ações de cooperação indutoras de melhorias na Governança Pública.
Ainda no cenário internacional, ficou evidente
que a relevância do tema estava sendo igualmente

O TCU

na

P residência

da

O lacefs

No biênio 2013-2014, a atuação internacional do
TCU foi marcada pelo fato de o Tribunal ter presidido
a Olacefs, Grupo Regional da Intosai para a América
Latina e Caribe. O Presidente Augusto Nardes exerceu a presidência e colocou em execução os termos da
“Postulação à Presidência da Olacefs”, apresentada
pelo Tribunal para oficializar sua candidatura.

Posse no cargo de Presidente da Olacefs (ao
lado do ex-Presidente da Olacefs, Controlador Geral do Equador Carlos Pólit)

A mpliação

da atuação

internacional da

O lacefs

Um dos pontos com o qual o TCU se comprometeu foi expandir a atuação internacional da Olacefs
em diferentes contextos, buscando beneficiar tanto à
Olacefs como instituição, quanto ao conjunto de suas
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EFS membros. O Tribunal buscou estreitar a cooperação com os demais Grupos Regionais da Intosai.
O TCU buscou apoio para vários projetos regionais de desenvolvimento institucional, para isso
iniciando ou fortalecendo a interlocução com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), o Banco Mundial, o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e a Organização dos Estados Americanos (OEA). Assim, foram tratados com
essas instituições temas de interesse das EFS membros da Olacefs, como, por exemplo, auditorias coordenadas, implementação das normas da Intosai
(Normas Internacionais de Entidades Fiscalizadoras
Superiores - ISSAIs), desenvolvimento institucional,
capacitação profissional e combate à corrupção.
Com respeito a tais ações, um dos marcos da gestão da Olacefs em 2014 foi a decisão do Conselho
Diretor da Organização de criar a Rede Latino-americana e do Caribe de Combate à Corrupção (RLACC).
Ainda sobre a cooperação com instituições internacionais de assistência, o Tribunal deu prosseguimento à cooperação existente, desde 2010, entre a
Olacefs e a Agência Alemã de Cooperação (GIZ). Sob
a presidência do TCU, a Olacefs estabeleceu com a
GIZ os termos da Fase II do Programa Olacefs/GIZ.

Entre as prioridades para essa fase, que se estenderá
até 2016, foi incluída a realização de auditorias coordenadas em temas chave.

A uditorias

coordenadas na

O lacefs

As auditorias coordenadas têm sido utilizadas no
âmbito da Olacefs como um importante mecanismo
de capacitação que permite que o desenvolvimento
técnico e metodológico seja aplicado ao tema da auditoria em questão. Elas promovem uma estreita colaboração a longo prazo entre as EFS participantes e
resultam na produção de um relatório de auditoria
consolidado, além de relatórios nacionais, sobre um
assunto de expressão regional.
A auditoria coordenada é iniciada pela escolha de
um tema de interesse geral para as EFS participantes.
Após essa escolha, uma equipe de auditoria é formada em cada país e os auditores das diferentes equipes
recebem, em conjunto, treinamento especializado
por meio de cursos virtuais (geralmente, um curso de
auditoria de desempenho e um curso sobre o tema
específico da auditoria). A esses cursos seguem-se seminários presenciais para ampliação da visão dos auditores sobre o tema – geralmente com a colaboração

Encerramento do Seminário Internacional para Planejamento da Auditoria Coordenada no setor de Petróleo e Gás, realizado no TCU de 20 a 24 de maio de 2013
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de especialistas – e para o planejamento da auditoria.
Essas ações de capacitação estão detalhadas no item
“Desenvolvimento e Capacitação” deste relatório.
Depois dessa fase, cada equipe dá início aos trabalhos de campo em seus respectivos países. Há uma
reunião posterior para discussão dos resultados,
após o que são produzidos relatórios nacionais e um
relatório único consolidado.
Por meio dessa metodologia, o Tribunal já participou de trabalhos de auditoria sobre temas relevantes para diferentes países da América Latina. Quatro auditorias coordenadas foram concluídas (Plan
AGRO 2003-2015), uma agenda compartilhada para
o desenvolvimento da agricultura e do meio rural;
Programa de Ação Mercosul Livre de Febre Aftosa
(PAMA); Exploração de Petróleo e Gás; e Recursos
Hídricos), enquanto três estão em execução (Biodiversidade e Unidades de Conservação; Governança
de TI; e obras públicas financiadas pelo Fundo para a
Convergência Estrutural do Mercosul - Focem).

M aior

aproximação

foram feitas ou estão sendo feitas em vários países
de todo o mundo. Dessas, nove são EFS da Olacefs.
Ademais, outras 17 EFS, sendo duas da Olacefs, já
comunicaram à IDI que pretendem fazer a avaliação-piloto e estão inciando deliberações internas para
realizá-la. Para que as EFS da América Latina pudessem chegar a empreender os pilotos, foram realizados treinamentos no Peru, em 2013, e na Costa Rica, em 2014. Em nome da Olacefs, o Tribunal
apresentou à Secretaria do Comitê Intosai-Doadores
proposta de financiamento de seminário sobre o SAI
PMF, durante o qual vinte e cinco auditores da Olacefs seriam capacitados para aplicar a ferramenta e
para treinar outros auditores em quaisquer regiões
da Intosai. Em resposta à proposta apresentada, o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
decidiu financiar o seminário realizado em setembro, na EFS da Costa Rica.
O Programa 3i é uma ampla iniciativa para auxiliar as EFS no conhecimento, adoção e implementação das normas oficiais da Intosai, as chamadas ISSAIs. Essas normas reúnem as melhores práticas na
área de fiscalização governamental e estão acessíveis
para conhecimento e utilização por todas as EFS. O
Tribunal trabalhou para trazer o Programa para a região o mais cedo possível e a Olacefs foi, então, o primeiro Grupo Regional de idioma distinto do inglês a
iniciar a execução do Programa.
Em março de 2014, em evento realizado no TCU,
os dirigentes das EFS da Olacefs firmaram declaração
comprometendo-se com a implementação das ISSAIs
em suas respectivas instituições. Em agosto do mesmo ano, especialistas do Programa reuniram-se em
Lima, Peru, para proceder à adaptação dos produtos
do 3i ao idioma e às peculiaridades das EFS da Olacefs. E, de outubro a dezembro, sessenta auditores das
EFS que firmaram o compromisso com o Programa
participam dos cursos on-line oferecidos pela Iniciativa para o Desenvolvimento da Intosai (IDI) para a
“Certificação de Especialista para a Implementação
das ISSAIs”.

O lacefs -I ntosai

Conforme mencionado inicialmente, o TCU, ao
longo de 2013 e 2014, dirigiu esforços no sentido
de estreitar o relacionamento da Olacefs com a Intosai, de maneira que as EFS latino-americanas e do
Caribe pudessem aproveitar as iniciativas que são
desenvolvidos pela Intosai. Sob esse propósito geral,
a Presidência da Olacefs trabalhou fortemente para
estimular e promover a execução de dois programas
globais na América Latina: o “Marco de Medição de
Desempenho das EFS” (SAI PMF) e a “Iniciativa para
Implementação das ISSAIs” (Programa 3i).
SAI PMF é uma ferramenta desenvolvida pela Intosai para ser utilizada pelas EFS para avaliação de
seu desempenho, de acordo com seu interesse, suas
necessidades e seus objetivos. Ela permite um diagnóstico de alto nível, que pode ser usado para embasar decisões, criar estratégias, definir pontos que
requerem mudança, informar partes interessadas,
prestar informações a instituições multilaterais ao
ser solicitada assistência e para outros fins que venham a ser definidos.
A ferramenta está em fase final de aprimoramento e, para apoiar essa fase, 21 avaliações-piloto

P resença

do

TCU

na I ntosai

A par da atuação à frente da Olacefs, o TCU expandiu sua presença internacional em outras frentes
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que devem ser citadas. Primeiramente, cabe citar que
o Tribunal consolidou sua participação no processo
de modernização que está em andamento dentro da
Intosai. Como dirigente do Subcomitê de Auditoria de
Desempenho e membro do Grupo Diretor do Comitê
de Normas Profissionais da Organização, o Tribunal
tomou parte de discussões que dizem respeito ao futuro da Intosai, como as relativas ao sistema de estabelecimento de normas oficiais, a profissionalização
dentro da Organização e dentro das EFS membros, o
estabelecimento de uma certificação profissional própria da Intosai e até mesmo o modelo de organização
desejado. Para contribuir para esses e outros temas,
o Tribunal preparou um documento oferecendo subsídios para o debate em torno do planejamento estratégico da Intosai 2017-2022. Essa contribuição
foi bem acolhida pela Força-tarefa de Planejamento
Estratégico, liderada pela EFS dos EUA, e está suscitando o debate de pontos importantes.
Pode-se afirmar que a presença do TCU na comunidade da Intosai se fortaleceu no biênio 2013-2014
também em virtude de nossa colaboração para Programas empreendidos pela Organização.

A poio

do

T ribunal

para seu aperfeiçoamento e para o lançamento da
versão final.
Além de apoiar a disseminação do conhecimento sobre o SAI PMF na Olacefs, o Tribunal trabalhou
também pela expansão do conhecimento dessa metodologia entre as EFS da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP). Como sede da Secretaria-Geral da Organização das Instituições de Controle
da CPLP, o Tribunal submeteu à Secretaria do Comitê
Intosai-Doadores proposta para o financiamento de
ações de capacitação das referidas instituições, em
2014 e 2015, visando o uso da ferramenta SAI PMF.
Na mesma oportunidade, aliás, o Tribunal submeteu
ainda ao Comitê proposta de apoio a projeto para a
capcitação de técnicos da CPLP em auditoria financeira e auditoria de desempenho por meio da participação em ações de capacitação no TCU e no Tribunal
de Contas de Portugal.
Outra contribuição do Tribunal ao processo de
aperfeiçoamento e disseminação do SAI PMF foi a revisão da tradução inglês-português da terceira versão
do instrumento. Estando a tradução do Marco disponível, as EFS da CPLP já poderão trabalhar nas ações
de capacitação e nas avaliações-piloto com a íntegra
do instrumento em seu próprio idioma.
Ainda sobre a CPLP, cabe registrar que o Tribunal
promoveu a participação de doze servidores e conselheiros de Timor Leste, Moçambique, Guiné Bissau,
Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe em treinamento sobre o SAI PMF realizado em maio de 2014
no TCE de Minas Gerais.
Quanto ao Programa 3i, além de trabalhar em
parceria com a IDI para promover a execução do
Programa na Região da Olacefs, o Tribunal apoiou o
Programa com o trabalho de especialistas da área de
auditoria de desempenho como facilitadores e tutores em atividades de treinamento do 3i. Ademais, de
maneira análoga ao que foi feito em relação ao SAI
PMF, o TCU firmou com a IDI, em março de 2014,
memorando de entendimento para formalizar maior
suporte ao Programa 3i. De acordo com o memorando, o Tribunal cedeu à IDI cinquenta por cento das
horas de trabalho de um servidor oficialmente designado para realizar atividades ligadas à área de auditoria de desempenho no âmbito do Programa.

a

programas internacionais

Tratando inicialmente do SAI PMF, é importante destacar que, no biênio 2013-2014, foi oferecido
apoio à IDI, gestora do programa, por meio da participação de auditores do Tribunal como instrutores em
vários treinamentos sobre a ferramenta. Além disso,
em outubro de 2013, o TCU firmou com a IDI memorando de entendimento para formalizar o oferecimento de apoio no tocante ao SAI PMF. O Memorando estabeleceu a cessão de cinquenta por cento das
horas de trabalho de um servidor à IDI para realizar
tarefas ligadas ao desenvolvimento da ferramenta.
O TCU foi uma das primeiras EFS a realizar
uma avaliação-piloto utilizando a ferramenta SAI
PMF. A avaliação teve início no final de 2013 e os
resultados foram apresentados internamente em
março de 2014. Posteriormente, em virtude de solicitação da IDI, oferecemos nosso feedback sobre
o uso da ferramenta na prática, o que contribuirá
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D iálogos B rasil - U nião E uropeia

que, por um lado, tem permitido uma maior abertura
e interação com o ambiente externo, mas, por outro,
já demanda novas ações articuladas e sistematizadas
nesse âmbito, para que o TCU apresente e entregue
seus produtos e resultados influenciando a agenda e
a atuação da administração pública e crie mecanismos de escuta qualificada que gere subsídios para o
planejamento e a realização das ações de controle.
No sentido de dar resposta adequada a essa
demanda, o Centro de Altos Estudos em Controle
e Administração Pública do Tribunal de Contas da
União permitirá ao TCU alavancar a realização de
programas de pesquisa, projetos interdisciplinares,
fóruns de discussão e implementação de bancos de
dados de interesse da Administração Pública, mediante cooperação técnica e acadêmica, em níveis
nacional e internacional, sob o enfoque da governança pública e do controle externo, acerca de desafios estratégicos nas dimensões econômica, social,
científica e tecnológica.
Com esse novo espaço para o encontro da produção científica e da reflexão intelectual frente às competências constitucionais e legais confiadas a este
Tribunal sobre políticas estatais, temas estratégicos
e projetos nacionais, o TCU terá condições de melhor
desenvolver seu negócio, cumprir sua missão e atingir sua visão.

O TCU participou dos Diálogos Brasil União
Europeia com aprovação de projetos nas áreas de
previdência social, trabalho e educação. O Projeto
Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil tem como
objetivo contribuir para o progresso e o aprofundamento da parceria estratégica e das relações bilaterais entre o Brasil e a União Europeia por meio
do apoio ao intercâmbio de conhecimentos técnicos
nas áreas de interesse.
A partir dessa cooperação, foi possível realizar
estudos comparativos com países da União Europeia.
Tais estudos foram coordenados por equipe do tribunal e contaram com a participação de peritos local
e estrangeiro, que realizaram análises comparativas
das regras e dos controles dos regimes previdenciários públicos e dos sistemas do seguro desemprego.
Está sendo realizado, também, um levantamento
nas metodologias de construção e padronização de
indicadores pelos organismos internacionais na área
de educação, bem como a estrutura de financiamento da educação em países organizados sob a forma
de federação.
Essas análises comparativas podem subsidiar e
qualificar futuras ações de controle e permitir ao TCU
aprimorar o debate das políticas públicas brasileiras,
contextualizando-os com as evoluções por que os temas têm passado internacionalmente.

C apacitação

em massa de conselheiros

municipais e cidadãos para
fortalecimento do controle social

Ações

de

e

Desenvolvimento

A partir do final de 2013, o TCU iniciou a oferta
do curso na modalidade a distância “Controle exercido por Conselhos de Assistência Social”, com um
formato inovador, que segue um dos mais recentes
movimentos na educação a distância: MOOC (Massive Open Online Courses).
Nesse novo formato, não há limite para o número de participantes, nem cronograma de atividades
e nem prazo para término do curso, podendo a pessoa realizar o curso no seu tempo e de acordo com
seu interesse. São utilizados textos e vídeos para
transmissão do conteúdo e questionários para avaliação de aprendizagem, sem limite de tentativas,
sendo oferecido àqueles que atingem uma pontua-

Capacitação

C riação do C entro de A ltos E studos
em C ontrole e A dministração P ública
do T ribunal de C ontas da U nião
Por meio da Resolução-TCU nº 263, de 10 de setembro de 2014, foi criado o Centro de Altos Estudos
em Controle da Administração Pública do Tribunal
de Contas da União.
A iniciativa decorreu da percepção de um contexto de amadurecimento institucional do Tribunal,
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ção mínima um certificado emitido pelo Instituto
Serzedello Corrêa.
Além disso, os participantes são orientados a
participar ativamente das discussões nos fóruns disponibilizados. O objetivo é, além de compartilhar o
conhecimento com toda a sociedade, disseminando
experiências e esclarecendo dúvidas, estimular a formação de uma comunidade colaborativa.
Esta ação educacional foi desenvolvida pelo
ISC com base na publicação do TCU “Controle
Exercido por Conselhos da Assistência Social” e
contou com o apoio de servidores da SecexSaúde
e SecexPrevidência. Já são mais de 7.000 participantes de todas as partes do Brasil e quase 1.700
receberam certificado.
A capacidade de disseminação do conhecimento
proporcionada por esse novo formato de ação a distância contribui significativamente para a iniciativa
de desenvolver e aprimorar instrumentos que facilitem o exercício do controle social.

quantidades de participantes, a seminários internacionais sobre compras públicas.
Apenas em 2014, mais de 17.000 agentes responsáveis pela condução do processo de aquisições
nas três esferas de governo foram matriculados em
algum dos cursos já ofertados do conjunto de ações
ainda em desenvolvimento.
Trata-se da primeira grande iniciativa em rede
envolvendo tantos órgãos públicos com o objetivo
de disponibilizar capacitação em grande escala em
um dos temas de maior relevância no setor público, que são as aquisições públicas.

C ursos V irtuais O ferecidos
TCU a EFS da O lacefs

pelo

O TCU, no exercício da Presidência da Olacefs, ofereceu várias iniciativas de capacitação para
o fortalecimento institucional das EFS membros
da Região e o aperfeiçoamento das habilidades
técnicas dos auditores. Os cursos virtuais nas áreas Auditoria de Desempenho, de Obras Públicas,
de Biodiversidade, de Tecnologia de Informação
e Comunicação, entre outros temas, foram utilizados como instrumentos para fomentar a construção de capacidades, o desenvolvimento profissional e a construção de comunidades de aprendizagem (rede de profissionais). Além disso, foram
uma importante ferramenta de capacitação para a
realização das auditorias coordenadas em 2013 e
2014.

P rograma N acional de C apacitação
em A quisições P úblicas
Ante um cenário identificado de grande demanda
de cursos sobre aquisições públicas para capacitação
de gestores públicos associada a uma falta de oferta
pelo setor público de cursos em quantidade e qualidade adequados para supri-la, o TCU lançou uma
iniciativa inovadora de atuação em rede com outros
órgãos públicos para desenvolver e ofertar ações educacionais em conjunto sobre o tema, buscando evitar a sobreposição de esforços e aproveitar os pontos
fortes de cada parceiro.
Assim, o Programa Nacional de Capacitação em
Aquisições Públicas foi desenvolvido numa cooperação entre o TCU, o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG), a Controladoria-Geral
da União (CGU) e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). A rede, atuando segundo uma
lógica de inovação de processos e redução de gastos,
desenvolveu uma ampla gama de atividades, que vão
de ações educacionais com formato MOOC (Massive
Open Online Courses), que permite atender grandes

C apacitação de D irigentes
para R epresentação do TCU
em F óruns I nternacionais
Considerando o incremento da participação do
TCU em fóruns e organismos internacionais, decorrentes, por exemplo, da atual Presidência desta Casa
na Casa na Organização Latino-americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) e
da coordenação e/ou participação em grupos da Intosai, a Segecex promove capacitação de servidores/
dirigentes na língua inglesa, por meio de aulas com
conteúdo direcionado ao preparo para apresentações
nesses fóruns e instituições.
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R ealização

A tualização

de seminário específico

de

C artilhas

sobre prestação de contas

Buscando atuar de forma mais pedagógica para
auxiliar gestores a adotar medidas que evitem, já na
origem, irregularidades que se repetem, foram atualizadas as cartilhas de Convênios e Outros Repasses
e Obras Públicas com distribuição nos eventos de diálogo público nos estados da federação.

O Tribunal de Contas da União realizou em
2014 o 1º Seminário sobre Prestação de Contas,
com objetivo de disseminar a nova sistemática de
prestação de contas anuais ao TCU e o debate sobre experiências e perspectivas relacionadas a esse
instrumento de controle. O processo de prestação
de contas vem passando, ao longo dos anos, por um
aprimoramento contínuo e a realização do seminário deu seguimento a esse processo. A sistemática
adotada atualmente induz à melhoria da gestão,
busca o aumento da transparência e do controle social e fomenta o julgamento consistente das
contas. Entre os benefícios da realização do evento
destaca-se o nivelamento do tema entre as unidades técnicas.

Diálogo

com a sociedade

e gestores públicos
Ações voltadas para a capacitação de gestores públicos são fundamentais para o alcance da Boa Governança. Nesse sentido, o Tribunal, em 2013-2014,
realizou diversos eventos educacionais para aproximar a sociedade e gestores públicos das principais
deliberações e decisões desta Casa. Estão detalhadas
a seguir as principais ações realizadas.

D isponibilização de novos M odelos
de I nstrução , C omunicação
e D ocumentos T écnicos

P acto pela G overnança –
U m retrato do B rasil

Com a participação de diversas secretarias foram
disponibilizados novos modelos de instrução processual, despachos de unidade técnica, comunicações processuais, além de três documentos de orientação para auditorias com exemplos reais e papeis
de trabalho padrão
(painel de referência,
grupo focal e análise
de problemas).
Além disso, foi
feita revisão de cinco
matrizes de planejamento padrão e a
elaboração de cinco
matrizes padrão de
achados para transferências voluntárias,
licitações e contratos.
Adicionalmente, foi atualizado o
manual de Cobrança
Executiva.

Evento - Pacto pela Boa Governança.
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O Tribunal de Contas da União realizou, no Museu Nacional da República, em Brasília, o evento
“Pacto pela boa governança: um retrato do Brasil”.
O objetivo foi apresentar aos governantes eleitos, diagnóstico sobre cinco temas centrais para o
País: saúde, educação, previdência social, segurança pública e infraestrutura. O evento contou com a
presença do Presidente da República em exercício,
Michel Temer; do Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves; do Presidente do
TCU, ministro Augusto Nardes, e de governadores
eleitos e reeleitos.
Entre os demais presentes, estiveram autoridades dos três poderes, representantes de entidades
nacionais e tribunais de contas dos estados e municípios, além de ministros, autoridades, dirigentes e
servidores do TCU. Estiveram presentes também os
governadores ou vice-governadores eleitos dos seguintes estados: Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito
Federal, Espirito Santo, Maranhão, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Rondônia, Roraima Sergipe, Tocantins.
O evento foi realizado em formato de talk show,
dividido em ciclo blocos e mediado por jornalistas.
O mestre de cerimônias foi o jornalista Heraldo Pereira. Na ocasião, foi assinada a 1ª Carta de Brasília
pela Governança e Transformação do Brasil, ratificada pelas autoridades presentes. O TCU e os tribunais
de contas estaduais apresentaram aos governadores
eleitos e para o governo federal os principais gargalos
do País e dos estados nos cinco temas escolhidos.
Antes dos talk shows, o Presidente do TCU apresentou um resumo do documento entregue aos governantes. Augusto Nardes exibiu os principais gargalos do País e dos estados da federação, nos cinco
temas delimitados.
Nos painéis, em formato de talk shows, governadores eleitos e outras lideranças nacionais discutiram
os seguintes temas: infraestrutura, saúde, previdência social, educação e segurança pública.

ça (SP); a Presidente da Confederação Nacional da
Agricultura, senadora Kátia Abreu; e o Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga
de Andrade. As discussões giraram em torno dos seguintes temas: licitações, licenciamentos e projetos.
Painel Saúde - O governador eleito, Rodrigo
Rollemberg (DF); o vice-governador, José Eliton
(GO), o Presidente do Conselho Federal de Medicina,
Carlos Vital Tavares; e o Presidente do TCE-RS, Cesar Miola, trataram sobre o tema da saúde. O painel
teve mediação do jornalista José Maria Trindade e
tratou principalmente sobre financiamento da saúde, atenção básica, formação profissional, qualidades
dos serviços. A relação intrínseca da saúde pública de
Goiás e do DF também foi destaque na mesa.
Painel Previdência Social - O tema previdência
social foi debatido pelos governadores eleitos, Paulo Câmara (PE), Reinaldo Azambuja (MS); pelo Presidente da Confederação Nacional dos Municípios,
Paulo Ziulkoski; e pelo Presidente do TCE-BA, Inaldo
da Paixão. A mediação foi do jornalista Vicente Nunes. Os enfoques centrais do painel foram reforma
previdenciária, pensões, pacto federativo, repassasses federais, gestão de fundos e fator previdenciário.
Painel Educação - O painel educação foi mediado pelo jornalista Josias de Souza. Os convidados foram os governadores eleitos, Ricardo Coutinho (PA)
e Welington Dias (PI), o Presidente do Instituto Rui
Barbosa, Sebastião Helvécio, e o representante da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
de Ensino Superior, Gustavo Balduino. Entre as principais questões debatidas estavam valorização dos
professores, piso salarial, escola em tempo integral e
financiamento da educação.
Painel Segurança Pública - O último painel
debateu segurança pública e teve mediação da jornalista Marcia Zarur. Entre os convidados estavam os
governadores eleitos, Renan Filho (AL) e Pedro Taques (MT). Além do Presidente do Conselho Federal
de Administração, Sebastião Luiz de Mello, e do Presidente do TCE-PA, Cipriano Sabino. Os temas desta-

Painel Infraestrutura - O painel de infraestrutura foi mediado pelo jornalista Kennedy Alencar. Os
convidados foram: o governador eleito, Luis Fernando Pezão (RJ); o vice-governador eleito, Márcio Fran-
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cados foram integração das polícias, valorização dos
profissionais, fronteiras e financiamento.
No encerramento do encontro, foi entregue simbolicamente o documento “Pacto pela boa governança: um retrato do Brasil, aos governadores do Rio de
Janeiro, Alagoas e Mato Grosso, em nome dos governadores signatários. O Presidente do TCU entregou
simbolicamente o documento para o ministro-chefe
da Casa Civil, Aloizio Mercadante.

D iálogo P úblico – P ara
da G overnança P ública

Desse modo, para a realização dos eventos que
integram o Diálogo Público, o Tribunal convida gestores públicos das esferas estadual, federal e municipal e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes de órgãos e entidades
da Administração Pública, fundações públicas e privadas para discutirem temas voltados para a gestão
do dinheiro público, aspectos operacionais e o exercício do controle.
O TCU, sem abrir mão de apurar a legalidade
dos atos da Administração, busca atuar de forma
mais pedagógica para auxiliar gestores a adotar
medidas que evitem, desde a origem, irregularidades que se repetem ano após ano, como sobrepreço, superfaturamento, licitação irregular, falta de
projetos básico ou executivo, e inadequados estudos ambientais.
Em 2013, foram realizados 14 eventos, sendo
sete em Brasília, e sete em outras unidades da Federação (Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo).
Em 2014, foram realizados 18 eventos, sendo
13 realizados em outros estados (Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraíba, Maranhão, Paraná,
Rondônia, Amapá, Roraima e Acre). Estima-se que,
ao total, nessas ações o TCU capacitou cerca de
15.908 participantes.

a melhoria

Dando continuidade à prática adotada em gestões anteriores, o TCU retomou o programa “Diálogo
Público”, que consiste em eventos promovidos pelo
Tribunal em diversos estados e no DF, com o objetivo de orientar gestores, de modo a contribuir com
a melhoria do desempenho das políticas públicas. A
temática, no biênio de 2013-2014, escolhida foi “a
melhoria da governança pública”.

Evento - Diálogo Público.
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R elacionamento com o
C ongresso N acional

R elacionamento
a I mprensa

Os planos institucionais do TCU estabelecem
ações voltadas ao fortalecimento do canal de comunicação com o Congresso Nacional, à ampliação da
oferta de produtos e à apresentação de trabalhos relevantes do Tribunal ao Parlamento.
Desse modo, a participação do Tribunal em
reuniões de Comissões e em audiência pública 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 2013-2014, o TCU participou de inúmeras audiências públicas e reuniões de caráter expositivo com parlamentares e comissões do Congresso
Nacional. Representantes do Tribunal também realizaram visitas a líderes institucionais e partidários
das Casas do Congresso Nacional.

O TCU procurou intensificar, nos dois anos da
gestão do ministro Augusto Nardes, a interlocução
junto aos veículos de comunicação da imprensa,
uma estratégia importante para a divulgação dos
trabalhos e fiscalizações do tribunal. Além de publicarem matérias sobre as auditorias do TCU julgadas
semanalmente, grandes veículos da imprensa se
apoiaram em conclusões do TCU para emitirem editorias, em várias ocasiões ao longo desses dois anos.
Foi o caso, por exemplo, de opiniões emitidas pelos
jornais O Estado de São Paulo e O Globo acerca dos
relatórios sistêmicos na área da saúde e do ensino
médio. Espaços nobres dos jornais também foram
ocupados em artigos de autoria do ministro Nardes, como o que tratou da auditoria nas Unidades
de Conservação da Amazônia (Folha de São Paulo)
e levantamento sobre número de obras paralisadas
(O Estado de São Paulo).
Podem ser destacadas ainda grandes reportagens veiculadas na TV com subsídio de relatórios do
TCU, como, por exemplo, algumas das matérias da
série “Brasil: quem paga é você”, do programa Fantástico da TV Globo. O tribunal contribuiu com informações para reportagens sobre a transposição do
Rio São Francisco e sobre a infraestrutura deficiente
do país.
Em novembro, o presidente do TCU recebeu representantes dos principais veículos de comunicação em almoço oferecido à imprensa no dia 11 de
novembro. O evento contou com a participação de
mais de 25 jornalistas de TV, mídia impressa, rádio
e internet que costumam cobrir as pautas do TCU
semanalmente. Na ocasião, o presidente Nardes fez
um grande balanço de sua gestão à frente do TCU,
destacando algumas diretrizes adotadas, como a especialização das unidades do tribunal e a realização
de relatórios de fiscalização temáticos nas principais
funções de governo.

◊ Café da manhã com os parlamentares
Uma das iniciativas implementadas na gestão do
Ministro Augusto Nardes na melhoria do relacionamento do TCU com o Congresso Nacional foi a realização de cafés da manhã com os Presidentes de
Comissões da Câmara e do Senado.
Nestes dois anos, foram realizados 9 cafés da manhã nos quais os dirigentes desta Corte apresentaram aos Deputados e Senadores os principais trabalhos do TCU referentes às áreas temáticas de todas as
comissões presentes.
Todos os presidentes que compareceram aos cafés da manhã elogiaram muito os trabalhos realizados pelo Tribunal e a iniciativa do Presidente.
Por intermédio desses cafés, foi possível aprofundar o relacionamento com as comissões do Congresso
Nacional, tendo como resultado a realização de diversas audiências públicas com a presença do TCU e a realização de fiscalizações solicitadas pelo parlamento.
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com

Avanços na Tecnologia
da Informação

tema e-TCU/Administrativo. Houve a migração do
estoque de processos administrativos de toda a Casa
e foram treinados, em menos de oito semanas, mais
de 1.000 servidores, além de estagiários e terceirizados. Ocorreu também acompanhamento
da utilização do novo sistema
no ambiente de trabalho de cada
gabinete e unidade do Tribunal.
No total, foram oferecidas 62
turmas de treinamento presencial em Brasília e nas demais
unidades da federação.
Ao término da implantação, restaram disponibilizados
no e-TCU/Administrativo os
autos de mais de 200.000 processos, abertos, sobrestados
e encerrados, aí considerados
tanto aqueles migrados do sistema Mesa de Trabalho quanto os já autuados na nova ferramenta. Adicionalmente, foram migrados para
o e-TCU/Administrativo, a critério das unidades
competentes, documentos eletrônicos autuados
na Mesa de Trabalho.
É interessante ressaltar que foi implantado, até o
momento, apenas um primeiro grupo de funcionalidades do e-TCU/Administrativo. Há inúmeras outras
funcionalidades relevantes a serem desenvolvidas,
cuja modelagem já foi realizada. A viabilização de tal
desenvolvimento permitirá o melhor atendimento
das necessidades dos usuários, bem como possibilitará, no médio prazo, o aperfeiçoamento de indicadores e a oferta sistematizada de informações gerenciais relativos à área administrativa, contribuindo,
assim, para a melhoria da governança administrativa
da nossa Casa.
Até dezembro de 2014, está prevista a conclusão
do trabalho para tratamento dos processos eletrônicos existentes na Mesa de Trabalho e que não foram
passíveis de migração quando da implantação do
e-TCU/Administrativo. Trata-se, em sua maioria, de
processos eletrônicos associados a carga de unidades
com extinção formal já ocorrida ou com alguma pendência de aceite entre unidades.

Portal Fiscaliza Rio 2016

E volução

do

TCU E letrônico ( e -TCU)

◊ E-TCU Administrativo
Essa solução de TI foi desenvolvida com o objetivo de integrar, em uma única plataforma, o e-TCU,
a gestão dos processos e documentos eletrônicos
administrativos e os de controle externo. O e-TCU/
Administrativo substituiu o sistema “Mesa de Trabalho”, que serviu como plataforma de processo e documento eletrônico, de natureza administrativa, nos
últimos sete anos.
A integração das soluções, iniciativa pioneira na
Administração Pública Federal, proporcionou, entre
outros benefícios, uniformidade de interfaces, utilização de terminologia e simbologia comuns, economia de recursos para manutenção e evolução das
soluções de gestão processual com a respectiva racionalização dos treinamentos associados, bem como
possibilidade de maior compartilhamento de soluções entre o controle externo e a área administrativa.
A modelagem da solução começou em 2013 e,
em abril de 2014, iniciou-se a implantação do sis-

47

◊ Comunicações processuais

Outra importante funcionalidade disponibilizada é o serviço de postagem virtual (V-Post), por meio
do qual a comunicação é transmitida eletronicamente, sem qualquer interferência manual do solicitante,
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT),
que se encarrega da impressão, envelopamento e entrega da mesma ao destinatário, além da digitalização e disponibilização eletrônica do Aviso de Recebimento (AR) para o TCU.
Desde a sua implantação, já foram expedidas
mais de 160.000 comunicações a partir do e-TCU,
e nos últimos 12 meses mais de 60% do total de comunicações foram expedidas por meio do serviço de
postagem virtual. Observou-se, também, relevante
diminuição no tempo médio para entrega das comunicações aos destinatários, além de redução de
esforço e tempo gastos na expedição de comunicações, o que possibilita a alocação da força de trabalho do Tribunal em atividades prioritárias às ações
de controle.

A implantação da gestão de comunicações processuais foi um marco importante na evolução da solução
de gestão processual do Tribunal, o e-TCU. As comunicações processuais e não-processuais do Tribunal
passaram a ser realizadas de forma eletrônica, e conta
atualmente com importantes recursos, tais como:
• Utilização de modelos de comunicações padronizados, gerados de forma automática
a partir de parâmetros pré-estabelecidos;
• Agenda de endereços de pessoas físicas
e jurídicas, inclusive interligada a base
de dados da Receita Federal do Brasil;
• Controle de prazos e de ciência das pessoas notificadas;
• Assinatura eletrônica por meio
de certificado digital;
• Atualização de valores para casos de comunicações de dívidas.
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◊ Visualizador de Processos e Documentos Eletrônicos
Solução inovadora que tornou possível a leitura de processos e documentos eletrônicos do TCU de forma
fácil e intuitiva, inclusive em tablets e smartphones, à semelhança de leitores de livros e revistas digitais, de
modo a aumentar a produtividade na instrução de processos e também facilitar a vista aos seus autos pelas
partes interessadas.
Oferece diversos recursos de visualização das peças de processos por meio da apresentação página a página,
de forma semelhante aos aplicativos leitores de livros e revistas digitais, como zoom (aproximação), pinch (movimento de expansão com os dedos), pesquisa por termos em todas as peças de um processo, seleção e cópia de
trechos de documentos, registro de comentários, dentre outros.

A tualização

do

S istema D ébito

busca por assunto/tema e por parâmetros. O sistema
foi desenvolvido em 2012 com o objetivo de consolidar as normas que dão suporte à atuação das unidades da Segecex.

O Sistema Débito foi aprimorado para melhor
compatibilizá-lo com a metodologia adotada pelos
demais órgãos da Administração Pública Federal.
Nesse sentido, passou a utilizar a taxa Selic mensal
em substituição à taxa Selic diária.

S isnormas A dministrativo
Desenvolvimento, em Apex, o sistema “Sisnormas Administrativo” permite a pesquisa e acesso,
pelo público interno do Tribunal, a todas as normas
editadas pela Segedam e por suas unidades integrantes. Com intuito de integração, o sistema foi preparado para funcionar como repositório das normas
editadas pelas unidades de apoio da Casa.

S isnormas – C ontrole E xterno
Em 2013 iniciou-se o processo de remodelagem
do Sisnormas Controle Externo, com objetivo de facilitar a pesquisa dos usuários. A nova estrutura está
baseada em sistema de árvore indexadora e permite a
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Gestão de Pessoas – A atenção
do TCU com os servidores

C ontratação de S olução
I ntegrada de G estão – SGP
No intuito de aprimorar a gestão dos dados inerentes à área de gestão de pessoas, bem como propiciar a oferta de nova ferramenta tecnológica que
permita o avanço da governança de pessoal no âmbito do TCU e o apoio ao trabalho do corpo técnico
da Casa, o Tribunal contratou a solução integrada de
gestão SGP, em dezembro de 2013. A contratação foi
resultante de processo licitatório ocorrido ao longo
de 2013.
Trata-se de sonho há muito acalentado pelos servidores do TCU que, após implementado, proporcionará um sistema integrado de informações ágil e moderno. A implantação do SGP reveste-se de grande
relevância para o Tribunal, envolve recursos expressivos e contempla amplo espectro de impactos nos
processos de trabalho institucionais. Constitui ação
estratégica e de cunho estruturante para a organização.
Cabe destacar que, após ser firmado contrato
com a empresa SAP, maior fabricante mundial de
sistemas integrados de gestão, o TCU, juntamente
com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), passou à
condição de precursor na utilização de tais sistemas
integrados de gestão na Administração Pública Federal Direta.
Ao longo de 2014 tem ocorrido a execução contratual do SGP no TCU e a entrada em produção do
sistema está prevista para o
primeiro semestre de 2016.
O trabalho de levantamento
de requisitos de negócio para
concepção da solução a ser
implantada tem sido intenso
e envolve diversas unidades
do Tribunal, a exemplo da
Segep, ISC, Adgedam, Secof,
STI e Seplan. Tem ocorrido,
também, levantamentos inerentes à integração do SGP
com o parque de sistemas já
instalado na Casa, a partir de

P rêmio V ocê S/A
A cada ano, a Revista Você S/A realiza a pesquisa
“Melhores Empresas para Você Trabalhar”. Trata-se
de um levantamento constante no Guia da Revista
Você S/A sobre clima organizacional.
A pesquisa é realizada pela Revista Você S/A em
parceria com a Fundação Instituto de Administração
da Universidade de São Paulo (FIA/USP).
Em 2013, pela primeira vez o ranking de empresas participantes contou com uma categoria específica para as instituições públicas. O TCU foi convidado
a participar e foi classificado entre as cinco melhores
instituições públicas para se trabalhar.
Em 2014, a pesquisa “As Melhores Instituições
Públicas para Você Trabalhar” passou a fazer parte
do Guia da Revista Você S/A, com o objetivo de reconhecer as instituições públicas com as melhores
práticas de gestão de pessoas no Brasil. Nessa edição,
o TCU foi eleito a Melhor Instituição Pública Para se
Trabalhar.
Publicado pela Revista Você S/A, o Guia Você
S/A é resultado da maior pesquisa sobre clima organizacional realizada no país e é uma das principais
referências em carreira e finanças pessoais em âmbito nacional.

Evento - Prêmio Você S/A - 2014.
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A vanços

trabalho conjunto com a STI e as respectivas áreas
de negócio envolvidas.
Em junho de 2014, foi celebrado acordo de cooperação entre o TCU e o STJ com vistas à conjugação
de esforços e informações em prol da implantação do
sistema SGP em ambas as Casas. Nesse sentido, tem
ocorrido inúmeras reuniões conjuntas entre as equipes técnicas do TCU e STJ com a empresa contratada,
com objetivo de desenhar a melhor solução possível
para atendimento às especificidades da Administração Pública Federal Direta.
Há uma negociação para que a empresa contratada, em concordância com o fabricante, se disponha a
desenvolver novas funcionalidades restritas à Administração Pública Federal Direta (como os comandos
previstos na Lei nº 8112/90 e demais itens da legislação de regência) colocando-as no pacote padrão
(standard) – ou mecanismo equivalente – da solução.
Isso se reveste de grande valia, uma vez que as
implementações contidas no standard da solução garantem que novas versões futuras a serem fornecidas
pelo fabricante não se incompatibilizarão com as modificações realizadas quando da instalação no TCU e
no STJ. A iniciativa também contribuirá para que a
solução, se eventualmente for adquirida por outros
órgãos da Administração Pública, seja similar àquela
instalada nesses dois Tribunais. Trata-se de inovação
estratégica que tem o pendor de impactar toda a Administração Pública Federal Direta.
Nos últimos meses foram iniciados contados entre as equipes técnicas do Tribunal e dos governos
dos estados de Minas Gerais e Bahia, que, de modo
similar ao TCU, adquiriram recentemente solução integrada de gestão de pessoas, do fabricante SAP. Tais
contatos objetivam a troca de experiências em prol
do alcance de uma ferramenta aderente à Administração Pública Direta.

G uia

do

na área de saúde e bem estar

◊ Cursos e Espaço para a

prática de Meditação

Reconhecida e referendada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), a Meditação tem como
objetivo colaborar com a redução do estresse do servidor e fomentar a capacidade de concentração e produtividade individual e coletiva.
O Tribunal vem adotando a prática desde 2010.
Neste biênio, foram oferecidos cursos para promover o conhecimento da técnica de meditação da plena atenção e os benefícios da prática, totalizando 4
turmas, com 60 vagas cada uma, para servidores da
Sede. São realizadas ainda práticas semanais conduzidas, além de ser disponibilizado espaço para práticas livres durante a semana.
◊ Programa Prospere

Programa de educação financeira que tem como
objetivos reconhecer estratégias de incentivo ao consumo e à obtenção de crédito; identificar crenças e
emoções que interferem na forma como o servidor
lida com o dinheiro; diminuir e eliminar dívidas; conhecer estratégias para administrar a vida financeira
de maneira sustentável, no curto, no médio e no longo prazos. A primeira turma do programa foi oferecida em 2013, sendo que a ideia surgiu a partir da

S ervidor

Elaboração do Guia do Servidor, disponível no
Portal TCU, aba Público Interno, que condensa em
único local as informações dos serviços oferecidos
por toda a área administrativa do Tribunal.
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◊ Prêmio de Reconhecimento

constatação do elevado nível de endividamento dos
servidores, devido à oferta de crédito fácil e ao forte
apelo ao consumo.

dos Trabalhos Inovadores

No ano de 2013, foi realizada a primeira edição
de reconhecimento dos trabalhos inovadores, prática desenvolvida pelo Tribunal para reconhecer os
servidores ocupantes de cargos efetivos que, individualmente ou em equipes, ofereceram contribuições
importantes às suas unidades e à instituição, com
vistas ao alcance dos objetivos estratégicos e ao incremento dos resultados institucionais, nos termos
do Programa de Reconhecimento por Resultados dos
Servidores do TCU – Reconhe-Ser.
Em 2014 realizou-se o 2º Prêmio de Reconhecimento dos Trabalhos Inovadores, oportunidade em
que foram reconhecidos trabalhos nas categorias “trabalhos inovadores” e “boas práticas”, conforme julgamento do Comitê de Gestão de Pessoas. Durante a solenidade, no Plenário do TCU, o Ministro-Presidente
Augusto Nardes recebeu pessoalmente cada uma das
equipes premiadas. Cada membro das equipes reconhecidas recebeu pontos no programa Reconhe-Ser e
elogio nos assentamentos funcionais.

◊ Programa SER - Desenvolvimento Pessoal
Programa que visa ao desenvolvimento de competências pessoais dos servidores. Tem o intuito de
promover mudanças nas relações interpessoais e na
realização pessoal e profissional, por meio da aplicação de técnicas de auto-observação e do respeito à
diversidade presente nos diversos contextos de atuação. Em 2013 foi criada uma turma piloto com vinte
e cinco vagas, e, em 2014 foram abertas três turmas
com 75 vagas oferecidas para servidores da Sede.
◊ Sistema de Interesse em

Movimentação (SIM)

Com o intuito de motivar os servidores, respeitando suas escolhas profissionais alinhadas aos interesses institucionais, O TCU desenvolveu o SIM Sistema de Interesse em Movimentação. Seu objetivo é alinhar o interesse do
servidor com os da administração, estabelecendo,
assim, mecanismos para a
movimentação interna de
lotação, com redução da
subjetividade da escolha e
aumento da transparência
no processo de seleção. A
ideia é conhecer melhor
o perfil dos servidores
do Tribunal de Contas da
União e seus interesses e,
na medida do possível, alinhar o perfil profissional
dos servidores e o perfil
requerido para a unidade.

Cerimônia - Trabalhos Inovadores.
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◊ Comemora TCU

•

Em 2013, em comemoração ao Dia do Servidor
Público e ao aniversário do TCU, foi realizada a primeira Festa do Servidor, visando ao congraçamento
do corpo funcional. O sucesso da iniciativa ensejou
uma nova edição da festa em 2014, desta vez não só
em comemoração ao Dia do Servidor Público, mas
também em celebração aos resultados alcançados
pelo Tribunal e pelo aniversário de 124 anos da Casa.
A festa, em clima de entrosamento e alegria, reuniu
cerca de 500 pessoas entre autoridades, servidores,
terceirizados e convidados.

L ançamento do B oletim de
J urisprudência e de P essoal

Transparência

A Secretaria das Sessões (Seses), no último biênio, dentro do contexto de melhoria da governança
pública, lançou o Boletim de Pessoal e o Boletim de
Jurisprudência, bem como aprimorou as funcionalidades de pesquisa de jurisprudência do TCU em nosso Portal na internet.
Esses produtos favorecem a capacitação dos gestores públicos e, por consequência, aprimoram as atividades por eles desenvolvidas.

A primoramento da T ransparência
A tiva no T ribunal
A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) trouxe novas responsabilidades à Administração
Pública. Imbuído do espírito de oferecer à sociedade
uma maior transparência sobre suas ações e atividades, no biênio 2013-14 o Tribunal passou a disponibilizar um leque ainda mais amplo de informações
em seu Portal na Internet (perfil cidadão), adotando,
ainda, as seguintes medidas:
•

•

•

Edição da Portaria-TCU nº 209, de 22 de
agosto de 2013, instituindo a Comissão
de Transparência do Tribunal – CTT, órgão colegiado de natureza consultiva e
de caráter permanente, com a finalidade
de coordenar a gestão da transparência
ativa e passiva no âmbito do Tribunal,
bem como supervisionar a formulação de
políticas e diretrizes institucionais para
garantia de acesso à informação pública
e para proteção à informação cujo grau
de confidencialidade não seja público.

Suporte Administrativo
Interno - Melhorias na
Infraestrutura do TCU

Desenvolvimento e disponibilização de
nova solução de TI para consulta à remuneração das autoridades, servidores ativos e inativos, e pensionistas;
Manutenção evolutiva da solução de
TI disponibilizada no Portal TCU para
consulta da execução orçamentária;
Estudos para reformulação da área
de transparência ativa do Portal;

C onclusão da R eforma
E difício S ede do TCU

do

A finalização das obras de reforma do Edíficio
Sede foi o principal marco da Secretária de Engenharia – Senge – realizada nesta gestão, o início da con-
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tratação ocorreu com a elaboração dos projetos básicos
em 2011 e o final dos serviços previsto para dezembro
de 2014.
A necessidade da reforma
nasceu da carência em que se
encontravam as instalações
da edificação. O sistema de
ar condicionado operava fora
das normas ambientais e os
equipamentos de incêndios
não funcionavam. A obra,
realizada em 24 meses, resultou, para o Tribunal, em
umas das instalações mais
modernas, seguras e eficientes do Distrito Federal.

I mplantação

do

Hall do Edifício-Sede.

D atacenter

de contingência

Em prosseguimento à gestão de continuidade
de negócios, que tem por objetivo assegurar a permanência do funcionamento do Tribunal em caso de
sinistro em suas instalações, foi realizado o acionamento do datacenter de contingência, implantado
nas instalações do Superior Tribunal do Trabalho
– TST. Desta forma, o TCU passou a dispor de capacidade plena de recuperação de suas operações de
TI em caso de eventual desastre, situação ímpar em
órgãos da Administração Pública Federal e igualada
somente por poucas empresas públicas, como alguns
bancos estatais.

A mpliação

da infraestrutura de

TI

De modo a melhorar as condições de usabilidade
das soluções de TI do Tribunal, foram realizadas várias ampliações e melhorias na infraestrutura de TI,
dentre as quais destacam-se:

Datacenter.
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•

•
•
•

Ampliação da rede de comunicação de
longa distância que interliga as unidades do Tribunal nos estados;
Ampliação da capacidade de tráfego de internet;
Ampliação da capacidade de armazenamento de dados;
Ampliação da capacidade de processamento;

•
•

•

Ampliação da infraestrutura de
TI nas unidades nos estados;
Implantação de solução de segurança
de rede que disponibilizou monitoramento em regime integral (24 horas x 7
dias por semana) e maior capacidade de
resposta a incidentes de segurança;
Ampliação das redes sem fio (wireless) nas unidades dos estados.

Evolução de Infraestrutura de TI na SEDE
304

Capacidade de processamento (em núcleos)
Velocidade de Acessoà Internet (Mbs/segundo)
Capacidade de Armazenamento (Terabytes)

80

736
500

100

1228,8

Evolução de Infraestrutura de TI nas REGIONAIS
108

Capacidade de processamento (em núcleos)

216
444

Velocidade de Links com a Sede (Mbs/segundo)
Capacidade de Backup (Terabytes)

524

43,2

Capacidade de Armazenamento (Terabytes)

81
58,59

194,4

C onstrução da nova sede do
I nstituto S erzedello C orrêa - ISC

todos os ambientes serão preparados acusticamente
conforme cada função.

Ao final de 2013, a obra de construção da nova
sede o ISC, também, chamado de Escola Superior
de Controle – ESUC –, foi licitada. A construção de
26.000 m² iniciou-se em março de 2014, com previsão de conclusão para o final do exercício de 2016.
O projeto, que contempla cerca de 26 mil m2
de área construída, prevê a existência de 8 salas de
aula (360 alunos), 1 anfiteatro (45 alunos) e 2 oficinas (64 alunos), além de auditório com 553 lugares
e área educativa (centro cultural) com capacidade
para 60 alunos.
Os prédios foram projetados para receber a certificação do selo PROCEL A de eficiência energética, e

A vanços na área de S egurança
e S erviços de A poio
◊ Nova Política Corporativa de Segurança

Institucional (PSI/TCU) e Sistema de
Segurança Institucional do Tribunal
de Contas da União (SGSIN/TCU)

Implementada em junho de 2014, com a edição da Resolução-TCU nº 261/2014, a PSI/TCU
unifica e harmoniza diversas dimensões de segurança, tais como Segurança Física e Patrimonial,
Segurança da Informação, Continuidade de Negó-
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◊ Aquisição e implantação de

cios, Segurança do Trabalho e Gestão de Riscos à
Segurança Institucional.
Além de constituir iniciativa inovadora na Administração Pública Federal, a organização, em norma
única das várias dimensões da segurança institucional favorece a organização e a integração das inúmeras ações de segurança da Casa e a melhor definição
dos procedimentos que norteiam as instâncias de
governança, fluxo de informações, processos de trabalho corporativos. Nesse sentido, a integração das
inúmeras dimensões funciona como fator catalisador de maior eficiência na área de segurança e, consequentemente, contribui para assegurar o suporte
necessário às funções do Tribunal.
A iniciativa pode ser vislumbrada, também, como
boa prática, pois se mostra aderente às normas do setor e, em especial, à hierarquia de políticas indicada
no Anexo D da NBR ISO/IEC 27003:2011, que prevê
uma política geral de segurança de alto nível e políticas de alto nível sobre temas específicos de segurança. Neste sentido, garante o balanceamento de poder
e a segregação de funções críticas, reduzindo o risco
de que decisões críticas sejam tomadas sem garantia
do princípio de segregação de funções.

Solução de Controle de Acesso
Físico e Registro de Frequência

Com implantação iniciada em setembro de 2014,
a finalidade precípua da contratação é dotar o Tribunal de um sistema de controle de acesso de pessoas
e de veículos com barreiras físicas que impossibilite
ou, pelo menos, evite ao máximo o acesso de pessoas e de veículos não autorizados às dependências do
TCU. Alinhado à finalidade supra, tem-se o objetivo
de reduzir os riscos à incolumidade física das pessoas
e aos ativos do TCU.
Além do controle de acesso, a solução abrange
sistema de registro de frequência para os servidores do TCU. Embora o sistema funcione de maneira
independente do controle de acesso, a solução integrada permitirá a utilização de software comum,
aproveitamento e comunicação dos cadastros de
usuários, utilização de bancos de dados comuns,
maior simplicidade na gestão do suporte técnico e
menor custo administrativo com o gerenciamento
do contrato.
◊ Conclusão da instalação do circuito

◊ Criação do Centro Integrado

fechado de TV nos edifícios da sede

de Segurança (CIS)

Instalada no mezanino do edifício-sede, essa solução de TI permite o videomonitoramento total das
atividades de segurança, 24 horas por dia, sete dias
por semana, e possibilita respostas adequadas às demandas, de forma integrada, eficiente e ágil.

Inaugurado pelo Presidente Augusto Nardes em
setembro de 2014, é o centro de operações da segurança do Tribunal, constituído de infraestrutura tecnológica necessária para monitoramento e coordenação das ações de combate a incidentes de segurança.
O local integra, em um único espaço, toda a infraestrutura tecnológica e as pessoas que atuam de
forma direta nas ações de combate a incidentes de
segurança física e patrimonial. Também dispõe de
uma sala de gestão de crises, destinada a reuniões
que demandam decisões, rápidas e eficazes, entre as
pessoas responsáveis pela gestão da crise.
É um ambiente prioritário para atendimento de
demandas ordinárias e eventos críticos, a estrutura
é uma inovação na área da segurança do TCU. O CIS
permitirá que as forças de segurança atuem de forma
integrada, garantindo a segurança das autoridades e
demais pessoas.

◊ Implantação do novo modelo de

transporte de autoridades

O novo modelo de transporte de autoridades
foi implantado em outubro de 2013, que consiste em contrato de locação de veículos executivos,
revelou-se como a melhor solução para gerenciar a
disponibilidade da frota do TCU na sede. Esse modelo de locação tem as seguintes vantagens: renovação
bienal permanente da frota, dispensa de vários procedimentos licitatórios, diminuição do número de
contratos geridos (manutenção, seguro, IPVA, licenciamento), não utilização de recursos orçamentários
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◊ Criação do Sistrans - Sistema

de investimentos e realização financeira de forma
mais bem distribuída ao longo do ano.

Informatizado de Requisição
de Transporte

◊ Novo modelo de contratação do

serviço de telefonia do TCU

Sistema implantado em julho de 2013. Essa nova
solução de TI possibilitou o aprimorou a supervisão
da gestão do serviço de transporte necessário para as
atividades do Tribunal. O sistema também facilitou
a requisição de transporte por servidores e colaboradores, gerando impacto positivo na satisfação do
usuário final.

Até novembro de 2013, os serviços de telefonia
do Tribunal eram contratados individualmente pelas Secretarias de Controle Externo nos Estados, e
pelo Serviço de Multimídia e Sistemas Eletromecânicos – Semit/Senge. Embora tal forma de contratação possibilitasse maior flexibilidade a cada uma
das unidades, no sentido de personalizar os serviços requisitados, apresentava, por outro lado, diversos inconvenientes para a instituição. Um deles
era a falta de padronização nos contratos, dado que
cada unidade do TCU elaborava seu próprio termo
de referência e contratava segundo a expertise e
necessidade particular, não existindo uniformidade
nos procedimentos.
Com o novo serviço, iniciado em novembro
de 2013 (cronograma de implantação ao longo de
2014), todos os serviços de telefonia passaram a
estar unificados em um único contrato, reduzindo
enormemente a carga de trabalho referente à gestão
contratual e processual. Somente de custos indiretos, estima-se que a redução no número de processos
conduzirá à liberação de pelo menos dois servidores
do TCU para a realização de outras atividades. Assim,
haverá economia indireta aproximada de no mínimo
R$ 300.000,00/ano.
Não obstante, a principal vantagem inerente à
contratação unificada sem dúvida será a economia
direta para o TCU em termos de redução no valor
das tarifas pagas. Comparando-se o valor dos contratos anteriores com o valor alcançado na licitação para a contratação unificada, obteve-se uma
economia de mais de R$ 700.000,00 ao ano, o que
equivale a uma redução de aproximadamente 49%
em relação ao somatório dos contratos anteriores.
Somadas a redução nos custos diretos dos contratos com a desoneração dos servidores devido à economia processual e contratual, atingiu-se, somente
com esta contratação, uma economia da ordem de
R$ 1 milhão por ano.

R eformas

e entregas de novas sedes

Reforma das instalações da SECEX-AL: como o
prédio anterior foi construído em estrutura metálica,
as instalações estavam comprometidas em virtude da
maresia. A obra foi entregue em novembro de 2014.
Construção da nova sede da Secex-RO, cuja obra
será entregue em dezembro de 2014. Importante
ação para a melhoria da condição laboral dos servidores dessa regional, que funcionava em um prédio
alugado bem deteriorado em comparação às diversas
instalações do Tribunal pelo país.
Importante ressaltar que a aquisição de pavimentos, em detrimento de construções de prédios novos,
é uma nova diretriz da gestão do Ministro Augusto
Nardes. Esse modelo, cujo paradigma foi a aquisição
da Secex-SP, em 2008, gera uma sensível economia de
recursos para o Tribunal, especialmente em termos
de serviços de segurança, manutenção entre outros.
No biênio 2013-14 foram adquiridas três novas unidades, que abrigarão em 2015 as Secex-SE, Secex-BA
e Secex-MG.
◊ Formulação de modelo de

vídeomonitoramento para as regionais,
com supervisão centralizada na sede.

Com projeto básico concluído em setembro de
2014, a solução permitirá o vídeomonitoramento, na
sede do Tribunal, de todas as unidades regionais, 24
horas por dia, sete dias por semana, possibilitando
respostas adequadas às demandas e aumentando a
segurança nas secretarias regionais.
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◊ Formulação de modelo de contratação

•

de transporte para as regionais

A frota de veículos que atualmente compõe o patrimônio do TCU encontra-se totalmente defasada. A
média de fabricação dos veículos é de 10 anos, comprometendo, por conseguinte, a segurança dos transportados, além de tornar a manutenção imprópria e
onerosa. Com base neste quadro, foi realizado um
estudo de viabilidade econômica para a solução desta
questão, que concluiu que a opção por renovar a frota de veículos, conforme vinha sendo feito, resultava
em maior onerosidade para o Tribunal, haja vista os
custos com manutenção, seguros, taxas administrativas, etc. Além disso, demandava também a contratação de serviços de motorista, visto que o quadro de
pessoal do TCU não contempla o cargo de Motorista
para execução do serviço especifico.
Optou-se pela contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por mostrar-se como a opção mais viável do
ponto de vista econômico e administrativo.
Com esta nova contratação, espera-se uma elevação do nível de qualidade na prestação do serviço de
transporte nas secretarias estaduais, sem a necessidade de a Administração se preocupar com manutenção e abastecimento de veículos, além de liberar os
servidores que usualmente exerciam a função de motoristas para a realização de atividades mais adequadas às suas funções e às necessidades do Tribunal.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Publicações Institucionais
A transparência nos resultados e na forma de
atuação do TCU é de fundamental importância para
o fortalecimento do controle externo. Nesse intuito,
o Tribunal busca facilitar o acesso a informações referentes às suas atividades e, em especial, divulgar os
resultados de trabalhos realizados. No biênio 20132014, o tema Governança Pública teve especial destaque também nos instrumentos de divulgação institucional. Dentre as principais publicações lançadas
com esse propósito, destacam-se:

•

•
•
•
•
•
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Fichas-Síntese de Trabalhos em Destaque.
Publicações que resumem principais aspectos de trabalhos realizados pelo TCU.
As fichas, organizadas por funções de governo, estão disponíveis no Portal TCU e
são distribuídas em formato impresso e
digital para diversos públicos, tais como
parlamentares, imprensa e especialistas nos diversos temas abordados.
Relatório de Auditoria Operacional Acessibilidade nos Órgãos Públicos Federais.
Sumários Executivos: Levantamento da Governança de Tecnologia da Informação 2012.
O TCU e as Olimpíadas de 2016.
Referencial Básico de Governança.
10 Passos para a Boa Governança.
Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas.
Sumário Executivo Auditoria Coordenada Amazônia Unidades de Conservação.
Sumário Executivo - Levantamento de Governança de Segurança Pública iGovSeg 2013.
Sumários Executivos Levantamento
de Governança e Gestão de Pessoas.
Orientações para Conselhos da Área
de Assistência Social, 3ª edição.
Orientações para Conselheiros de Saúde, 2ª edição.
Convênios e Outros Repasses - 4ª edição.
O Congresso Nacional e o TCU - Controle Externo Integrado, 5ª edição.
O TCU e a Copa do Mundo.
Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do
Governo da República - Sumário Executivo.
Obras Públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras públicas - 3ª edição.
Formação de Preços de Obras Públicas
Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas
do Governo da República - Exercício 2012.
Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas
do Governo da República - Exercício 2013.
Mercado Interno de Etanol.
Controle Externo Público do Mercosul..

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Orientações para Cadastramento de Documentos de Controle Externo - 2ª edição.
Sumário Executivo Auditoria Coordenada no Ensino Médio no Brasil.
Sumário Executivo - Diagnóstico e Perfil
de Maturidade dos Sistemas de Avaliação de Programas Governamentais.
Sumários Executivos Auditoria no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
de Repasse (Siconv) do Governo Federal.
Sumários Executivo: Auditoria na Lei de Informática.
Fiscobras 2014.
FiscCultura (Relatório Sistêmico de
Fiscalização na área de Cultura)
FiscEducação. (Relatório Sistêmico de
Fiscalização na área de Educação)
FiscSaúde. (Relatório Sistêmico de
Fiscalização na área da Saúde)
Relatório de Auditoria no Programa de
Contribuição ao Fundo Garantia SAFRA.
Relatório de Auditoria Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.
Relatório de Auditoria Programa Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) Zoneamento
Agrícola de Risco Agroclimático.

A maioria das publicações do Tribunal está disponível em meio magnético e pode ser acessada no
PortalTCU, conforme o link a seguir: http://portal2.
tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/publicacoes
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