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OBJETIVO

I. Tratar da atuação dos Tribunais 
de Contas no âmbito da 
avaliação de políticas públicas 
destacando:
 As ações do Controle Externo no 

contexto da Pandemia;

 As Normas Brasileiras de 
Auditoria do Setor Público 
(NBASP) 9020

 O Projeto Integrar



CONTEXTO Histórico

Contenção dos 
gastos públicos

Ampliação da 
flexibilidade 

gerencial

Melhoria da 
eficiência e da 
produtividade

Acompanhamento 
do planejamento 

social

Maximização da 
transparência e 

responsabilização 
do gestor

Monitoramento e Avaliação 
das Políticas Públicas



Necessidade de 
diagnósticos e tomada de 
decisões com base em 
evidências de forma 
rápida e assertiva, ao 
mesmo tempo em que o 
tema da implementação 
da política adquire 
grande relevância

CONTEXTO da Pandemia

A crise sanitária e 
econômica diminui a 
capacidade de gastos 
dos governos em 
diversas áreas 
aumentando a pressão 
por maior eficiência

Este contexto traz impactos no ciclo 
de políticas públicas: definição da 
agenda e processo decisório; 
capacidade de planejamento; regras 
de operação cotidiana da política; 
tempo de resposta das prioridades 
elencadas

Os estudos em políticas 
públicas, os mecanismos 
de acompanhamento, 
monitoramento e 
avaliação, mostram-se 
definitivamente  
necessários por suas 
análises, diagnósticos e 
também denúncias



ATUAÇÃO dosTribunais de Contas

Legislação Constituição 1988 – Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 
compete:
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 
comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

Lei Complementar no 101/2000 – Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o 
auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do 
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar [...]

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando 
constatarem: [...] V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou 
indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Lindb - Decreto Lei nº 4.657/1942 (Lei no 13.655/2018) - Art. 20. Nas esferas 
administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.  

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida 
imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, 
inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)



INDICADOR

Fortalecer sua ATUAÇÃO PEDAGÓGICA E PREVENTIVA e 
estimular boas práticas, contribuindo, assim, para o 
aperfeiçoamento da gestão e da governança, Carta de Foz do Iguaçu, 
nov. de 2019.

Produzir atividades de fiscalização que tenham impacto na vida das 
pessoas, especialmente a AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS de 
educação e saúde com base na observância das Normas Brasileiras de 
Auditoria do Setor Público. (NBASP), Carta de Foz do Iguaçu, nov. de 2019.

Reforçar o valor da fiscalização ao ampliar a previsão de recomendações 
baseadas em EVIDÊNCIAS sobre questões importantes e estratégicas do 
parlamento, do governo e da administração pública, Carta de Moscou, set. de 
2019.

ATUAÇÃO dos Tribunais de Contas



ATUAÇÃO dos Tribunais de Contas



AVALIAÇÃO no Ciclo de 
Políticas Públicas

Implementação
– Produção e 
oferta de 
serviços 

Avaliação –
Análise de 
resultados e 
impactos.

Formulação –
Diagnóstico e 
desenho de 
programas

Definição da 
Agenda –
Percepção e 
definição das 
questões 
públicas

Avaliação  
Demanda

Avaliação  
Desenho

Avaliação  
Processos 

Avaliação  
Resultado 

Impacto

PROBLEMAS E DEMANDAS SOCIAIS

AVALIAÇÃO CUSTO EFETIVIDADE



CLASSIFICAÇÃO das Pesquisas de Avaliação

Avaliação 
Diagnóstica

• Não 
experimental

• Descritivo
• Antes da 

intervenção
• Quali-Quanti

Avaliação de 
Implementação

• Não 
Experimental

• Descritivo
• Durante a 

intervenção
• Quali-Quanti

Avaliação de 
Impacto

• Experimental ou 
Quase-
experimental

• Explicativo
• Após a 

intervenção
• Quantitativa



ATUAÇÃO dos 
Tribunais de Contas

A equipe de auditoria aplica 
conhecimentos com o objetivo 
de: 

• Avaliar a economicidade, a 
eficiência e a eficácia da 
política pública: NBASP 3000 –
Norma para Auditoria Operacional

• Avaliar a efetividade da
política pública: método 
experimental ou não 
experimental, com vistas a 
encontrar as relações 
explicativos do fenômeno -
NBASP 9020 – Avaliação de 
Políticas Públicas

Compromisso
objetivos 
definidos

Insumo
recursos 
alocados

Processo
ações 

desenvolvidas

Produto -
Output
bens e 

serviços 
providos

Resultado 
– Outcome

objetivos 
atingidos
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(NBASP 3000)

EFICÁCIA
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EFETIVIDADE
(NBASP 9020)



ATUAÇÃO dos 
Tribunais de Contas

• Acordo de Cooperação entre 
a OCDE,  o TCU, o IRB, a 
Atricon e os Tribunais de 
Contas

• Busca aperfeiçoar a estratégia 
de controle externo de 
políticas e programas públicos 
descentralizados, se apoiando 
em referenciais analíticos de 
uso de indicadores de 
resultado e de governança 
multinível



OBRIGADA!

tbraga@tce.ba.gov.br


