
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EXTERNO

VIII ENCONTRA NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (ENTC) - 16 A 18/11/2022

• QUARTA-FEIRA (16/11/2022)

PELA MANHÃ

– OFICINA: TRIBUNAIS DE CONTAS E A LRF.

Os palestrantes RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e SIMONE REINHOLZ
VELTEN, ambos do TCE/ES, apresentaram um resumo das atividades daquele TCE no
acompanhamento de determinações impostas pela LRF, tecendo informações acerca dos
Sistemas corporativos utilizados pela citada Corte de Contas, dentre estes um direcionado
para que os jurisdicionados (Estado e municípios) apresentem suas prestações de contas
e informações mensais, de forma a se realizar o acompanhamento contínuo de aspectos
relacionados à LRF, tais como cumprimento dos percentuais mínimos de gastos com a
educação e saúde, limites de gastos com pessoal, entre outros.

Ressaltou-se a importância que o TCE/ES teve no reequilíbrio das contas estaduais (a
alguns anos o estado passou por  uma situação fiscal  delicada)  e que dentro da sua
estrutura existe uma unidade especializada neste acompanhamento (SECEX CONTAS –
especializada em contabilidade, economia e gestão fiscal).

Ressaltou,  ainda,  que graças ao processo de informatização ocorrido,  95% dos seus
servidores atuam de forma remota.

Posteriormente, o Sr. AGNALDO MOREIRA MARQUES, do TCE/DF, apresentou palestra
acerca de Boas práticas acerca do acompanhamento da LRF, tecendo detalhes acerca
das ferramentas do TCE/DF que permitem o acompanhamento de indicadores da área
fiscal,  tais  como  meta  de  resultado,  limite  de  pessoal,  endividamento  e  limites  de
aplicação mínimo na saúde e educação).

Por fim, o Sr. ALESSANDRO AURÉLIO CALDEIRA, Secretário de MACRO AVALIAÇÃO
do TCU, palestrou sobre o acompanhamento da gestão fiscal da União, seus métodos e
resultados, de forma a se acompanhar o cumprimento das normas de responsabilidade
fiscal, as receitas e as renúncias fiscais, a elaboração e execução dos orçamentos, do
PPA e dar suporte para a elaboração do Parecer das Contas do Governo.

Dentre os trabalhos do TCU nesta área, registrou o Acórdão nº 1522/2019, acerca do
risco  para  sustentabilidade  orçamentária  e  financeira  de  empresas  estatais  não
dependentes.

PELA TARDE

14:00 – OFICINA: FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA CONTROLE EXTERNO NA
ÁREA AMBIENTAL: APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS MAPBIOMAS E DIÁRIO DO
CLIMA.



Em razão da reunião do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IRB, da qual
faço parte, acompanhei apenas a primeira parte desta oficina, na qual foi apresentado, de
forma  sintética,  o  Projeto  MAPBIOMAS,  constituído  através  de  uma  parceria  entre
diversas instituições (ONGs e Universidades de diversos estados, dentre elas a USP e a
UEFS), com o objetivo de tornar acessível o conhecimento sobre a cobertura vegetal e o
uso da terra no Brasil.

As imagens são coletadas através de satélites e apresentam uma série histórica de 1985
até a atualidade, abrangendo todo o território nacional, sendo possível pesquisar, através
dos relatórios  emitidos pelo projeto,  em seus diversos módulos,  informações diversas
sobre o tema, a exemplo de:

• Desmatamento;
• Mineração;
• Irrigação;
• Recursos hídricos; e
• Incêndios em áreas florestais.

Sobre tal tema, vale ressaltar que o TCE/BA aderiu ao Acordo de Cooperação Técnica do
Projeto MapBiomas, conforme registrado no DOC TCE/011163/2022, através do qual se
desenvolverá  um  cronograma  de  atividades  sob  responsabilidade  da  ATRICON,  a
ASSOCIAÇÃO  TRANSPARÊNCIA  E  INTEGRIDADE,  doravante  denominada
“Transparência  Internacional  Brasil”  e  o  o  INSTITUTO  ARAPYAÚ  DE  EDUCAÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, doravante denominado “INSTITUTO ARAPYAÚ”.

Por fim, registro não ter participado da segunda etapa da oficina, a respeito do projeto
Diário do Clima, indo para a sala de encontro do Comitê acima mencionado.

15:00 REUNIÃO DO COMITÊ DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO IRB 

O  Comitê  realizou  sua  reunião  presencial  detalhando  um pouco  sobre  as  atividades
desenvolvidas (dentre estas, o Termo de Cooperação firmado com a Agência Nacional
das  Águas  –  ANA)  e  a  coletânea  de  sugestões  a  serem  enviadas  para  a  REDE
INTEGRAR, sendo ouvidos os presentes acerca das mesmas, divididas em 7 tópicos,
elencados a seguir:

• Em  colaboração  com  a  ANA,  realização  de  capacitações  mútuas  e
desenvolvimento de estratégias integradas em ações de implementação do novo
Marco Legal do Saneamento Básico;

• Auditoria coordenada das defesas civis para prevenção a catástrofes climáticas em
áreas vulneráveis; 

• Curso para estruturação das auditorias nos órgãos ambientais de gestão florestal;
• Curso para estruturação das auditorias ambientais nos Tribunais de Contas;
• Atuação dos TCEs e TCMs em colaboração ao TCU e INTOSAI na Auditoria global

referente às mudanças climáticas (plataforma climatescanner);
• Adesão e utilização pelos TCEs e TCMs, conjuntamente com o TCU, dos dados

disponibilizados pelo projeto MAPBIOMAS;
• Ampliação da adesão à Rede legislativo de sustentabilidade pelos TCEs e TCMs

que fomenta a realização dos Planos de Logística sustentável (PLS) e a adoção do
índice IASA.



Formou-se  Comissão  com  alguns  membros  do  Comitê,  para  definir  modelo  de
capacitação a ser realizado em cooperação com a ANA, encerrando-se a reunião com a
participação do Presidente do IRB e marcando a primeira reunião do Comitê, em 2023,
para  23/01/2023,  data  na qual  será apresentada à ANA proposta de escopo para as
capacitações acima sugeridas.

• QUINTA E SEXTA (17 E 18/11/2022)

Nestes dois dias diversos palestrantes se apresentaram, tais como RODRIGO FLÁVIO
FREIRE  FARIAS  CHAMOUN,  CEZAR  MIOLA  (presidente  da  ATRICON),  MÁRCIO
HENRIQUE  CRUZ  PACHECO,  SEBASTIÃO  HELVÉCIO  RAMOS  DE  CASTRO,
EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA (presidente do IRB), SÍLVIO LUIZ DE ALMEIDA,
LUIZ FUX (STF) e BRUNO DANTAS (presidente do TCU).

Diversos  temas  foram  abordados,  dando  ênfase  para  temas  como  a  atuação  dos
Tribunais de Contas na avaliação de políticas públicas (a necessidade de se avançar
nesta prática e da adequação às normas de auditoria vigentes, a fim de dar uma resposta
à  sociedade  e  atuar  na  tentativa  de  melhoria  dos  serviços  públicos  prestados);  a
divulgação dos resultados do Programa Nacional de Transparência Pública; a atuação
dos Tribunais de Contas na defesa da democracia e o resultado do Marco de Medição de
Desempenho (MMD-TC).

Salvador, 21/11/2022.

Marcelo Suzart de Oliveira
Gerente de Auditoria (Gerência 1A) 


