
RELATÓRIO 
 

Em cumprimento ao determinado no Ato nº 90/2016, item f, 
relativo ao compromisso do servidor de "disseminar os 
conhecimentos adquiridos nos eventos externos custeados pelo 
TCE/BA, por meio de explanações ou relatórios", o servidor 
Juvenal Alves Costa, Auditor Estadual de Controle Externo, lotado 
junto à Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, apresenta 
o relatório a seguir: 
 

"Reunião técnica e Encontro Nacional de Corregedorias & 
Ouvidorias dos Tribunais de Contas.", realizado no exercício de 

2019. 
 
No dia 02 de outubro de 2019, na Escola Superior de Contas Benedicto 
Sant’Ana da Silva Freire, no TCE/MT, foi realizada a Reunião Técnica 
das Ouvidorias dos Tribunais de Contas 2019, cujo objetivo foi o 
compartilhamento de práticas e experiências, a promoção de 
atualização em matéria normativa, bem como a discussão e debate 
acerca de temas afetos a atuação das Corregedorias e Ouvidorias.  
A Ouvidoria do TCE/BA esteve presente, na pessoa deste Auditor 
Estadual de Controle Externo. Realizamos os trabalhos de elaboração 
da Carta Compromisso das Ouvidorias dos Tribunais de Contas do 
Brasil – 2019.  
As ouvidorias reuniram-se para a elaboração do documento e traçaram 
um conjunto de diretrizes que visam ao aprimoramento e ao 
fortalecimento das Ouvidorias no âmbito dos Tribunais de Contas e foi 
elaborado com base em normas e resoluções de vários foros 
deliberativos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil Atricon, apontando parâmetros para o bom desempenho das 
Ouvidorias no seu papel de ouvir e responder às demandas da 
sociedade. 
Toda a matéria desse encontro poderá ser acompanhada junto ao sítio 
eletrônico, podendo ser encontrada:  
http//www.atricon.org.br/imprensa/destaque/corregedoria-e-
ouvidoriasd-dos-tcs-apresentamcarta-compromisso/ 
 

• Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias 
Nos dias 03 e 04 de outubro de 2019 foi realizado o Encontro Nacional 
de Corregedorias e Ouvidorias, na sede do Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso, em Cuiabá. O evento proporcionou o 
intercâmbio de experiências e cases de sucesso na busca do 
aprimoramento e fortalecimento das Corregedorias e Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas.  



Na oportunidade, foi feita a leitura, debate e assinatura da Carta 
Compromisso das Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil, que 
contou com a assinatura do representante da Ouvidoria do TCE/ BA, 
este Auditor Estadual de Controle Externo, Juvenal Alves Costa.  
A Carta trouxe práticas modernas para a promoção do controle social e 
ratificou o desenvolvimento da transparência na gestão do controle 
externo e dos jurisdicionados, bem como a aplicação da Lei de Acesso 
à Informação LAI) e da Lei dos Usuários dos Serviços Público.  
Durante o evento, foi lançado pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna 
de Macedo, vice-presidente de Desenvolvimento do Controle Externo 
da Atricon e Ouvidor do TCE-ES, o livro “Ouvidorias dos Tribunais de 
Contas: o aprimoramento de suas atividades, uma publicação da 
Editora do TCE de Mato Grosso PubliContas. Trata-se do cumprimento 
do “projeto 1.2 – Plano de Gestão 2018-2019 da Atricon, cujo 
propósito é oferecer subsídios para o aprimoramento e a padronização 
das as ações e atividades das Ouvidorias do Tribunais de Contas do 
Brasil. 
A matéria encontra-se na mídia, podendo ser encontrada: 
http://www.atricon.org.br/wp-
content/uploads/2019/10/publicaton_carlos_ranna.pdf  
Foram proferidas diversas palestras e relatadas experiências 
envolvendo a ouvidoria como instrumento de fortalecimento de 
controle social, o aprimoramento de suas atividades, a transparência 
necessária ao combate da corrupção e a indicação de ações positivas 
direcionadas, também, para a sociedade civil organizada, em busca de 
desenvolvimento de programas de integridade e accountability e a 
aplicação da Lei nº 13.460/2017 como desafio da administração 
pública. 
 
Em, 13 de agosto de 2020 
Juvenal Alves Costa – Auditor Estadual de Controle Externo. 
	


