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OBJETIVOS

I. Apresentar referência teórica 
introdutória sobre o Ciclo da Política 
Pública que possibilite uniformizar 
conceitos, classificações e nomenclaturas, 
otimizando o conhecimento sobre  
avaliação das políticas públicas;

II. Explicitar os esforços realizados pelas 
entidades de controle externo para 
melhorar seu desempenho nas ações de 
avaliação das políticas públicas:  Normas 
Brasileiras de Auditoria do Setor Público 
(NBASP);

III. Informar da atuação dos Tribunais de 
Contas, tomando como referência 
algumas das Auditorias realizadas.



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 

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 dos Tribunais 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 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) - 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 ao ACOMPANHAMENTO 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



O CICLO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS



INDICADORES NO 
CICLO DAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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POLÍTICAS 
PÚBLICAS E 
PROGRAMAS DE 
GOVERNO

Indicadores de 
Gestão do Fluxo 
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AVALIAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS



AVALIAÇÃO NO CICLO 
DAS 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 
(Eficiência)

Avaliação  
Impacto

PROBLEMAS E DEMANDAS SOCIAIS

AVALIAÇÃO CUSTO EFETIVIDADE



AVALIAÇÃO NO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TIPOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação de demanda

Avaliação diagnóstica (ex-ante ou linha de base) 
e de desenho

Avaliação de implementação ou de processo 
(eficiência)

Avaliação de resultados e de impacto

Avaliação de custo-efetividade

MOMENTO NO TEMPO

Antes do programa ser elaborado

Antes do programa ser implementado

Durante a implementação do programa

Após a implementação do programa

Após a implementação do programa

ATENÇÃO! Pesquisas de avaliação devem fazer 
parte de todas as etapas do ciclo de política 
pública.



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 foco na:

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

• Efetividade da política 
pública: - NBASP 9020 –
Avaliação de Políticas 
Públicas
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A resistência na 
administração pública, 
devido à predominância 
de uma cultura 
autoritária. As 
autoridades públicas 
ficam constrangidas 
com a perspectiva de 
serem analisadas as 
suas ações, e reagem 
através de: proibições 
diretas, ou colocação de 
dificuldades 
burocráticas: 
desinteresse no 
levantamento de dados, 
tornar inacessíveis as 
fontes, falta de apoio

A prevalência de 
delineamentos de 
pesquisa que não 
“controlam” as variáveis 
antecedentes, 
processuais e de 
resultados, e que 
produzem inferências 
espúrias, atribuindo ao 
programa a 
responsabilidade de 
resultados (bons ou 
ruins) não provocados 
por ele, mas por outros 
fatores

LIMITES DA AVALIAÇÃO

Muitos programas e 
ações não são 
desenhados para serem 
avaliados

Poucos dados 
disponíveis e quando 
existentes, bastante 
limitados e com 
periodicidade irregular



Incorporar, de forma 
aberta, todos os atores 
envolvidos e mapear as 
suas percepções, 
devolvendo-lhes as 
informações recebidas

Constituir sistemas de 
informações, de 
acessibilidade garantida 
e atendendo às 
peculiaridades dos 
programas sociais, para 
gerar um mínimo de 
factibilidade à avaliação

AÇÕES NECESSÁRIAS

Assumir a avaliação 
como atividade regular 
da instituição, 
implantando uma 
cultura de avaliação

Fortalecer e aprimorar 
os sistemas de 
informações gerenciais 
existentes, a fim de 
construir indicadores

Sua execução por órgão 
independentes (como 
garantia de rigor 
metodológico e 
isenção), e, na medida 
do possível, mesclando 
técnicas quantitativas e 
qualitativa

Ampliar o escopo da 
avaliação, considerando 
o contexto da macro 
políticas e utilizando 
modelos dinâmicos que 
incluam as estruturas 
organizacionais, os 
distintos recursos de 
apoio mobilizados e as 
características sociais, 
culturais e econômicas 
dos atores



AUDITORIAS 
OPERACIONAIS
TCE BA

Implementaçã
o – 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 
(Eficiência)

Avaliação  
Impacto

Ampliação das análises relacionadas ao planejamento 
governamental – Resolução no 164/2015 

PPA

2012-2015

2016-2019
• Avaliação do 

desenho:

Sistemática de 
elaboração, 
acompanhamento, 
monitoramento  e 
avaliação do PPA

• Resolução no

038/2016 e 
Acórdão no

02/2018

Projeto de 
Lei PPA 

2016-2019

• Avaliação do 
desenho:

Instrumento 
de referência 
para a  
elaboração 
do PPA 2016-
2019

• Resolução no

039/2016 e 
Acórdão no

02/2018

Projeto de Lei e 
PPA 

2020-2023

• Avaliação do 
desenho e do 
processo  
(implementação):

 Desempenho 
dos Programas 
de Saúde, 
Educação e 
Segurança 
Pública 

• Resolução no

066/2020



FONTES DE DADOS



OBRIGADA!

tbraga@tce.ba.gov.br 71 3115 4683


