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OBJETIVOS
I. Apresentar contexto e referência teórica introdutória que possibilite uniformizar conceitos, classificações e nomenclaturas  sobre indicadores e monitoramento das políticas públicas;
II. Explicitar os esforços realizados pelas entidades de controle externo para melhorar seu desempenho nas ações de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas: Projeto Integrar, Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP);
III. Informar da atuação dos Tribunais de Contas em um contexto de crise sanitária, social e econômica, tomando como referência suas ações de monitoramento das iniciativas em curso para a gestão e implementação das políticas públicas.



Fim do processo 
inflacionário, que 
reduziu as receitas 
financeiras dos 
governos e expôs os 
problemas das finanças 
públicas

Contexto internacional 
de promoção da reforma 
de Estado e de seu 
aparelho administrativo, 
Nova Gestão Pública

CONTEXTO – acompanhamento e monitoramento
Crise fiscal, que 
diminuiu a capacidade 
de gasto dos governos e 
aumentou a pressão por 
maior eficiência 

Aprofundamento da 
democracia, que trouxe 
novos atores sociais e 
reivindicações aos 
governos

Redução da ajuda 
externa e a pressão dos 
organismos 
internacionais de 
fomento pela aferição 
dos resultados dos 
programas sociais por 
eles financiados 

Longa crise econômica 
brasileira, que aumentou 
a desigualdade social e a 
busca por programas 
sociais públicosDesestruturação da 

função de planejamento, 
que deixou os 
governantes sem 
elementos de informação 
e avaliação



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 – acompanhamento e monitoramento
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



POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO
Indicadores de Gestão do Fluxo de Implementação da Política Pública
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A equipe de auditoria aplica 
conhecimentos sobre 
indicadores com três objetivos 
principais: 
• analisar a qualidade dos 

indicadores existentes; 
• medir aspectos do 

desempenho que 
subsidiarão a avaliação do 
objeto de auditoria;

• recomendar a utilização de  
indicadores de desempenho 
necessários ao bom 
gerenciamento das ações, 
quando insuficientes ou 
inexistentes. 



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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Custo da apuração de 
múltiplos indicadores 
para se obter um quadro 
da eficiência e da 
efetividade de um 
programa

Inadequação ou baixa 
confiabilidade dos 
sistemas de informação

DIFICULDADES PARA O USO DE INDICADORES NA AUDITORIA
Carência de 
conhecimento 
acumulado e 
disseminado sobre o 
acompanhamento das 
políticas e programas na 
administração pública

Dificuldade de 
estabelecer nexo entre o 
indicador e o fenômeno 
que se deseja medir

Dificuldade de observação e 
mensuração de objetivos, 
metas, insumos, processos 
produtos e resultados. 

Pouco uso de 
informações de 
monitoramento e 
avaliação para 
retroalimentar o 
processo decisório dos 
programas



INDICADOR
Condições necessárias ao MONITORAMENTO

Conhecimento sobre a teoria do programa: relação de causa (problema) e efeito (solução proposta)
Problemas do programa ou projeto estejam bem definido
Ações bem desenhadas e programadas na etapa de planejamento
Objetivos, metas, ações identificados por indicadores precisos e detalhados
Preferencialmente conhecer o Modelo Lógico (ML) do programa: insumos, atividades, produtos, resultado e impacto
Existência de condições técnicas e informacionais
Registro das informações

MONITORAMENTO – Controle Externo



ELABORAÇÃO DO PAINEL DE MONITORAMENTO

Definição do programa a ser monitorado, seus objetivos, suas ações, sua lógica de intervenção

Especificação dos eixos analíticos e definição das unidades de análise

Coleta de dados e indicadores do contexto, que permitam acompanhar a conjuntura que influencia o desenvolvimento do programa

Coleta dos indicadores do programa

Construção do painel de indicadores na forma de gráficos para análise comparativa no tempo e território



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
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FONTES DE DADOS



OBRIGADA!

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


