
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO

Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas (ENAOP)

Realizado no Período de: 24/10 a 26/10/2022
Local: Brasília-DF
Realização: Instituto Brasileiro de Auditoria em Obras Públicas e Tribunal de Contas do
Distrito Federal

Público-alvo:  Servidores e dirigentes dos Tribunais de Contas e dos órgãos de controle
envolvidos com obras públicas, dos governos federal, estadual e municipal, bem como
profissionais dos setores público e privado que exerçam fiscalização, gestão ou execução
desse tipo de empreendimento.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), em parceria com o Tribunal
de Contas do Distrito Federal (TCDF), realizou o Encontro Técnico Nacional de Auditoria
de Obras Públicas – o ENAOP 2022 – nos dias 24, 25 e 26 de outubro, na sede do TCDF.
“Novo Marco Legal do Saneamento Básico” é o tema central.

ENAOPs são eventos que tratam de temas específicos, com o intuito de traçar diretrizes
ou firmar conhecimentos mais aprofundados sobre os assuntos abordados. Os encontros
técnicos, que também servem como instrumento de aproximação dos profissionais de
controle externo, são eventos de um porte mais restrito e que se destinam, de forma
complementar, à realização de atividades preparatórias aos Sinaop.

Apresentações:  As  conferências,  palestras  e  cases,  bem  como  os  profissionais  e
instituições convidadas a participar do ENAOP 2022, foram cuidadosamente escolhidas
para elevar a qualidade do debate sobre o tema central do evento - o Novo Marco Legal
do Saneamento Básico. Diversos especialistas, representantes de entidades e auditores
de  controle  externo  colaboraram  com  o  ENAOP  2022  e  prometeram  dividir  seus
conhecimentos e experiências com os participantes do evento. Confira quais foram os
conferencistas, palestrantes e debatedores.

As apresentações foram divididas em painéis, citados a seguir:

♦24 de outubro (segunda-feira)

Conferência de Abertura: “Aspectos do NMLSB na visão portuguesa”,
com o Professor Carlos Martins(Instituto Politécnico de Lisboa)

•Painel 1 – Regionalização e Universalização

P1: “Prestação regionalizada do saneamento básico”,
com o pesquisador Gustavo Kaercher Loureiro (Centro de Estudos de Regulação e 
Infraestrutura)

P2: “Dificuldades e alternativas para consórcios de municípios”
com Cláudia Lins (CNM)

•Painel 2 – Resíduos Sólidos Urbanos

https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/1.-PALESTRA_CARLOSMARTINS.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P2_Claudia-Lins.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P1_GustavoLoureiro.pdf


P4: “Planejamento de Gestão dos Resíduos Sólidos, seus impactos locais e soluções 
técnicas de destinação final”,
com Carlos Roberto Vieira da Silva Filho (Abrelpe)

P5: “Planilha de cálculo de preços para coleta de RSD, com base nos procedimentos do 
IBRAOP”,
com Diórgenes Carvalho de Oliveira (TCM-GO)

P6: “O Tribunal de Contas na eliminação dos lixões – Case TCE-PE”,
com Pedro Teixeira (TCE-PE)

P7: “Novo paradigma da logística reversa”,
com Fernando Bernardes (UEMS)

P8: “Regulação e destino final de RSU”,
com André Domingos Goetzinger (AGIR/SC)

♦ 25 de outubro (terça-feira)

• Painel 3 – Regulação e o NMLSB

P9: “Regulação e regionalização do Saneamento Básico”,
com Carlos Roberto de Oliveira (ARES-PCJ)

P10: “Atuação e normativos da ANA na regulação pelo NMLSB”,
com Cíntia Leal Marinho de Araújo (ANA)

P11: “Acompanhamento da atuação da ANA pelo TCU”,
com Francis Cosme de Farias (TCU)

• Painel 4 – Contratos de Programas

P12: “Prática Legal em relação aos contratos de programa”,
com Marcela Lima F. de Macedo (Embasa-BA)

P13: “Prorrogação indevida dos contratos de programa”,
com João Paulo Soares Coelho (ANA)

• Painel 5 – Saneamento Básico e temas em destaque

P14: “Iniciativa privada na universalização do Saneamento Básico”,
com Percy Soares Neto (Abcon/Sindcon)

P15: “Drenagem urbana e o NMLSB”,
com o auditor Alfredo César Montezuma Batista Belo (TCE-PE)

https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P15_Alfredo-Montezuma.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P14_PERCY-NETO.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P13_JOAO-PAULO-COELHO-ANA-1.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/12PALESTRA_MARCELA-LIMA-MACEDOV2.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P11_FRANCIS-FARIA-1.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P10_CINTIA-LEAL-1.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P9_CARLOS-ROBERTO-ABRELPE-1.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P8_Andre%CC%81-Domingos.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P7_Fernando-Bernardes.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P6_Pedro-Teixeira.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P5_Dio%CC%81rgenes-Oliveira.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P5_Dio%CC%81rgenes-Oliveira.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P4_Carlos-Abrelpe.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P4_Carlos-Abrelpe.pdf


P16: “Viabilidade, Fluxo de Caixa e despesas acessórias em concessões de Saneamento 
Básico”,
com Felipe de Sá Tavares (ANA)

P17: “Transparência e Integridade na aplicação de recursos em Saneamento Básico“,
com Amanda Faria Lima (Transparência Internacional-Brasil)

♦ 26 de outubro (quarta-feira)

• Painel 6 – Atuação dos TCs no Saneamento Básico

P18: “Desafios para o Controle Externo”,
com Victor Marcuz de Moraes (TCU)

P19: “Atuação dos TCs – Casos Práticos – Nota Técnica da Atricon n. 001/2022″,
com Ana Emília Brasiliano Thomaz (TCE-ES)

P20: “Visão do Ibraop sobre os próximos passos dos TCs rumo a efetivação do NMSB”,
com Pedro Jorge Rocha de Oliveira (TCE-SC)

Observação: Todos os Vídeos das Palestras e E-Books, estão disponibilizados no Site do 
IBRAOP.

Heinz Ulrich Ruther

Auditor de Controle Externo

Gerente de Auditoria 1ª CCE-1C

https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P20_PEDRO-JORGE-1.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/2.-PALESTRA_-ANA-EMILIA.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P18_VICTOR-MARCUZ.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P17_AMANDA-FARIA-TI-BR-1.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P16_FELIPE-DE-SA-ANA-1.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/10/P16_FELIPE-DE-SA-ANA-1.pdf
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