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Editorial

Caros leitores,

É um prazer para a 
Controladoria-Geral 
da República do Peru, 
em sua qualidade de 
Presidência da 
OLACEFS para o 
triênio 2019-2021, 
apresentar a 25ª 
edição da Revista 

Nelson Shack Yalta
Presidente

Organização Latino-Americana e do
Caribe de Entidades Fiscalizadoras

Superiores

Fiscalizando, publicação anual especializada em 
fiscalização superior e controle governamental cujo 
objetivo reside na promoção de conhecimentos e 
experiências dentro de nossa Organização 
Regional.

Esta edição inclui artigos de pesquisa das SAIs da 
Argentina, Costa Rica, Colômbia, México, Peru, 
República Dominicana e do membro associado de 
Tocantins (Brasil), distribuídos em artigos de pesquisa 
enviados pelos links da OLACEFS e os 3 artigos 
vencedores da International Research Competition 
do CAJ 2018.

Os temas apresentados na 25ª edição da Revista 
Controle são focados na Agenda 2030, 
participação cidadã, combate à corrupção, big 
data, obras públicas, associações público-privadas, 
entre outros.

Esta publicação está comprometida com a troca 
de experiências, a livre participação e a aquisição 
de capacidades para alcançar nosso propósito de 
ser uma organização líder no controle 
governamental.
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A ENTIDADE DE FISCALIZACAO SUPERIOR COMO 
COLABORADOR NA PROMOÇÃO DE ESTADO DE DIREITO.

 Os povos e comunidades originais no marco da agenda 2030

Autora: Tamara Goldberger
EFS Argentina

Resumo: O artigo discute 
regulamentações espaciais nacionais 
utilizadas em políticas públicas para 
"povos" e "comunidades" indígenas. 
Aponta para as implicações do uso 
dessas categorias, as formas pelas 
quais cada uma afeta as políticas 
públicas e seus ciclos, e descreve a 
relação única e o alinhamento entre 
alguns dos padrões com a categoria de 
"povo" ou "comunidade". Também 
elabora sobre a importância de 
considerar as recomendações das 
Nações Unidas e da Organização 
Internacional do Trabalho sobre a 
inclusão da Convenção 169 da OIT e da 
Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas em 
situações ligadas a aspectos da agenda 
2030 e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Nos casos de entidades fiscalizadoras 
superiores, envolveria o atendimento 
tanto aos acompanhamentos aos 
Estados em relação à elaboração e 
inclusão dos ODS dentro de sua 
agenda, quanto às auditorias realizadas 
em qualquer política pública vinculada 
com povos e/ou comunidades 
indígenas, ou aqueles impactados. O 
caso levantado, para um determinado 
grupo, considera o papel 
desempenhado pelas Entidades 
Fiscalizadoras Superiores como 
colaboradores na promoção do Estado 
de Direito.

Palavras-chave: Agenda 2030, 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, Povos Indígenas, 
Comunidades Indígenas, Convenção 
169 da OIT, Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas, Meio Ambiente, Políticas 
Públicas.
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Agenda 2030 e Convenção 169 da 
OIT
A Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e as Nações Unidas explicitaram 
suas recomendações para que os 
governos incorporem tanto a Convenção 
sobre povos indígenas e tribais 
(Convenção 169 da OIT) quanto a 
Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP). 
Esses pedidos específicos, que fazem aos 
Estados, fazem parte da importância 
ligada a essas duas ferramentas. No caso 
da Argentina, as diferenças surgem como 
resultado da aplicação da Convenção 169 
da OIT, respeito à aplicação apenas da lei 
interna que normalmente abrange a 
política indígena na Argentina, 23.302. O 
resultado da comparação dá consistência 
e coerência às recomendações dos 
organismos internacionais, que também 
estão detalhadas neste resumo. 
A Convenção sobre Populações Indígenas 
e Tribais de 1957 (número 107) foi o 
primeiro instrumento internacional a 

Auditor de Campo; Departamento de Controle de Gestão Ambiental, Gestão de Planejamento e Projetos Espe-
ciais. Auditoria Geral da Nação. Argentina. Graduada em Ciências Antropológicas (Universidade de Buenos 
Aires). Diploma de Curso Superior em "Conflitos Ambientais e Planejamento Participativo", Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO).
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abordar as condições de vida dos povos 
indígenas globalmente. Agora é 
considerado superado porque, em 1989, 
a Conferência aprovou uma nova 
Convenção, número 169. Este último 
baseia-se no reconhecimento das 
aspirações dos povos indígenas de 
assumir o controle de suas próprias 
instituições e modos de vida e seu 
desenvolvimento econômico, no âmbito 
dos Estados em que vivem. A Convenção 
é apoiada pelos princípios da igualdade, 
consulta, participação e cooperação, e é 
um marco para a democracia 
participativa, a paz social e o 
desenvolvimento sustentável (OIT, 
2015-1).

Vale ressaltar que, a nível internacional, 
houve uma adoção muito recente da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Nesse contexto, a OIT tem 
feito uma nova tentativa de fortalecer 
sua ação como forma de "contribuir para 
iniciativas para superar a exclusão e a 
discriminação contra povos indígenas e 
tribais e alcançar o objetivo de 
desenvolvimento inclusivo e sustentável 
para todos." ( ILO, 2015, 2) Além disso, 
a OIT considera que existe "uma grande 
falta de consciência do conteúdo e 
implicações da Convenção entre 
formuladores de políticas e tomadores 
de decisão, entre os constituintes da 
OIT, e entre os povos indígenas e 
especialmente no nível local" (ILO, 
2015, 3). Assim como a consulta e a 
participação dos povos indígenas são 
decisivas para alcançar a coerência nas 
políticas públicas e melhorar os 
resultados que os governos entregam à 
população; alcançar objetivos acordados 
pelas múltiplas partes interessadas; 
conciliar interesses através de acordos e 
criar ambientes mais favoráveis para o 
desenvolvimento sustentável. No 
entanto, a OIT aponta lacunas na 

implementação das disposições da 
Convenção no que diz respeito: consulta 
e participação no caso de projetos de 
desenvolvimento específicos e em 
planos de desenvolvimento e políticas 
públicas (OIT, 2015, 4). 

A Agenda 2030 e o UNDRIP

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável vê um quadro baseado nos 
princípios dos direitos humanos, 
igualdade, não discriminação, 
sustentabilidade e participação dos 
titulares dos direitos. Inclui seis 
referências diretas aos povos indígenas. 
No entanto, as Nações Unidas 
identificam desafios significativos para 
os povos indígenas exercerem seus 
direitos nos direitos no marco dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, particularmente a nível 
nacional. Em relação à agenda, a 
agência reconhece limitações 
intrínsecas: certas prioridades desses 
povos não se refletem na Agenda 2030, 
incluindo o princípio do consentimento 
livre, prévio e informado; o direito ao 
desenvolvimento com base na 
autodeterminação; a falta de 
reconhecimento jurídico dos povos 
indígenas e seus direitos individuais e 
coletivos; falta de uma abordagem de 
desenvolvimento que leve em conta as 
particularidades culturais e a proteção 
de suas diferentes culturas e modos de 
vida. Por causa dessas ausências, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
argumenta (2017, 2), que, para que os 
povos indígenas não sejam deixados 
para trás, é essencial que o UNDRIP seja 
plenamente respeitado nos esforços 
para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável porque 
constitui um quadro de padrões mínimos 
para a sobrevivência, dignidade, 
bem-estar e direitos dos povos
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povos indígenas do mundo. A ONU 
orienta, então, sobre como garantir a 
inclusão dos povos indígenas na 
implementação da Agenda 2030, 
levando em conta suas diversas 
dimensões: direitos humanos, meio 
ambiente, inclusão social, igualdade, 
participação e progresso econômico. É 
uma nota notável de que existem 73 
metas da agenda mundial que têm 
fortes ligações com a UNDRIP (ONU, 
2017, 3).

Referências explícitas aos povos 
indígenas na Agenda 2030 referem-se 
aos objetivos de dobrar a produtividade 
agrícola dos agricultores indígenas em 
pequena escala (alvo 2,3) e garantir o 
acesso igualitário das crianças indígenas 
à educação ( 4.5). Na Agenda 2030 e 
desde a ONU também inclui um forte 
compromisso de capacitar os povos 
indígenas (ONU, 2014, 3) e envolvê-los 
nas atividades voltadas para alcançar as 
Metas e rever o progresso. A nível 
nacional, os Estados são encorajados a 
incluir as contribuições dos povos 
indígenas em revisões regulares e 
inclusivas dos progressos (ONU, 
2015,38). Das 22 revisões nacionais 
voluntárias discutidas no fórum político 
de alto nível de 2016, apenas sete 
incluíram referências aos povos 
indígenas em seus relatórios.

Os indicadores globais propostos para a 
medição da segurança dos direitos 
fundiários (indicadores 1.4.2 e 5.a.1) 
referem-se ao "tipo de posse", que 
permite capturar a dimensão dos 
direitos territoriais coletivos como 
aspecto essencial para medir a relação 
coletiva dos povos indígenas com 
territórios e recursos. Também de 
particular importância é o indicador 
sobre a percepção das pessoas sobre a  

discriminação por motivos que são
proibidos pelo direito internacional de 
direitos humanos (indicador 10.3.1 e 
16.b.1), que poderia ser usado para 
fazer um monitoramento do progresso 
nas experiências de discriminação dos 
povos indígenas, onde também seria 
possível considerar, em países 
ratificadores, a inclusão da Convenção 
169 no planejamento, implementação e 
avaliação de todas as políticas públicas 
que são destinadas a eles.

Alguns países relataram boas práticas 
em relatórios nacionais: A Noruega 
ressaltou que o Sámediggi (Parlamento 
sami) participaria do acompanhamento 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e que os povos indígenas 
haviam sido consultados durante a 
elaboração da revisão nacional 
voluntária. O relatório finlandês 
observou que um dos membros da 
Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável, com mandato para 
acompanhar a Agenda de 2030, era um 
representante indígena, o presidente do 
Parlamento Sami finlandês. Essas boas 
práticas desencorajam comportamentos 
discriminatórios que, entre outras 
coisas, favorecem a situação da 
desigualdade: a pobreza dos povos 
indígenas é muitas vezes resultado de 
discriminação estrutural. A Agenda 2030 
visa garantir práticas que tendem a 
eliminar a discriminação. A inclusão da 
OIT e da Convenção 169 da UNDRIP 
deve ajudar a ressaltar o estreito vínculo 
que os povos têm com territórios e 
"recursos": para eles, a terra não é um 
ativo econômico e produtivo. É um 
elemento que constitui sua identidade, 
cultura e relação com antepassados e 
gerações futuras. Aí reside a importância 
de garantir seus direitos territoriais 
estabelecidos no direito internacional.
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Disponível em http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/texact.htm 
Recuperado 5/12/2018

Lei 23.302
 
Sancionada e promulgada em 1985, a 
Lei 23.302 foi uma tentativa válida da 
nascente democracia de melhorar o 
destino dos povos nativos. Esta lei 
declara "a atenção e o apoio aos povos 
aborígenes e comunidades indígenas no 
país", e sua defesa e desenvolvimento 
para sua participação plena no processo 
socioeconômico e cultural da Nação, 
respeitando seus próprios valores e 
Modalidades. Para isso, serão 
implementados planos para permitir o 
acesso à propriedade da terra e a 
promoção de sua produção agrícola, 
florestal, mineira, industrial ou artesanal 
em qualquer uma de suas 
especializações, preservando suas 
diretrizes culturais nos planos da 
educação e a proteção da saúde de seus 
membros" (artigo 1º).  Por sua vez, 
define como comunidades indígenas os 
conjuntos de famílias que são 
reconhecidas como tal pelo fato de 
descenderem de populações que 
habitavam o território nacional na época 
da conquista ou colonização e indígenas 
ou índios para os membros dessa 
comunidade. A pessoa jurídica será 
adquirida por registro no Cadastro de 
Comunidades Indígenas e extinta por 
cancelamento" (artigo 2º).

A Convenção 169 da OIT  reconhece 
novos direitos aos povos indígenas. 
Revaloriza e sublinha principalmente os 
aspectos "coletivos" dos povos, desde 
seus modos de organização e

A Convenção 169 foi ratificada na Argentina por meio da Lei nº 24.071, sancionada em 4 de março e promulgada 
em 7 de abril de 1992 (B.O. 10/4/92). O Poder Executivo emitiu o instrumento de ratificação em 17 de abril de 
2000, e depositou o instrumento junto à OIT em 3 de julho de 2000. A Convenção estabelece claramente a 
exigência de que os povos indígenas sejam consultados sobre todas as questões que os afetam. Também promove 
a participação ativa, informada, prévia e gratuita nos processos de desenvolvimento e formulação de políticas que 
os afetam. O artigo 6º marca que a consulta aos Povos Indígenas deve ser conduzida por meio de procedimentos 
cabíveis, de boa fé e através de suas instituições representativas.

representação até a clara categorização 
daqueles que serão considerados 
indígenas. A referência à categoria 
"Povos" sublinha e organiza uma ordem 
territorial e espiritual particular, 
diferente da concessão da categoria 
"comunidades", elemento individual ou 
segmento dessa outra ordem 
importante, o povo. A limitação da Lei 
23.302 é que os preceitos que 
inspiraram estavam dentro das 
disposições da Convenção 107 da OIT 
(1957), onde as comunidades ainda 
eram consideradas para se integrarem 
ao processo socioeconômico da nação, 
sem ter em mente entre outros 
desenvolvimentos, a consulta "prévia, 
gratuita e informada" que foi claramente 
identificada na nova Convenção 169 da 
OIT.

Conclusão

A situação de contemplação apenas da 
Lei 23.302 para que os Estados 
concedam direitos restringe a 
possibilidade de pleno exercício dos 
direitos que emergem pela situação ou 
status dos Povos Indígenas. Além disso, 
vai contra o próprio espírito das 
recomendações de agências 
multilaterais, como a OIT e a própria 
ONU, uma vez que a lei 23.302 não cria 
qualquer poder que possa gerar 
qualquer tipo de representatividade dos 
"povos indígenas".  A Lei 23.302 tem 
validade e suspensão de 33 anos no 
direito interno. A não introdução do 
conteúdo da Convenção 169 da OIT 

3
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pelos Governos - para o 
desenvolvimento e realização de 
normas, planos, projetos e programas 
que afetam ou impactam os povos 
indígenas - em países que a ratificaram, 
é uma questão de enfrentá-lo nos planos 
e processos de auditoria. Essa omissão 
parece ser contrária à legalidade 
constitucional e ao espírito dos próprios 
ODS que se esforçam pela não 
discriminação e pela paz social. Por fim, 
deve-se lembrar que após a sanção da 
Lei 23.302, ocorreu a reforma 
constitucional do ano 94, quando o 
artigo 75 (17) reconheceu a 
preexistência étnica e cultural dos 
"povos indígenas" argentinos. Portanto, 
garantir como auditores que os estados 
que ratificaram a Convenção 169 a 
invocam no desenvolvimento de políticas 
e planos significa proporcionar 
colaboração na promoção do Estado de 
Direito e da paz social, contidos nas 
metas da agenda de 2030. 
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A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO DESDE A 
AUDITORIA E CONTROLE

Autor: Daniel Sáenz Quesada
EFS Costa Rica

Resumo: Com base nos resultados da 
Pesquisa Nacional de Prevenção à 
Corrupção de 2017 e nos resultados da 
implantação do Índice de Gestão 
Institucional (IGI), são identificados os 
parâmetros que determinam o 
comportamento dos agentes envolvidos 
na gestão do Tesouro Público, a fim de 
propor ações e instrumentos de 
prevenção da corrupção, de acordo com 
as iniciativas propostas na Convenção 
das Nações Unidas contra a Corrupção. 
Conclui-se que o fortalecimento dos 
elementos relacionados ao ambiente de 
controle muda de fato esses incentivos e 
que a partir de ferramentas não 
tradicionais de auditoria superior é 
possível prevenir a corrupção na gestão 
do Tesouro Público.

Prevenir a corrupção envolve tomar 
medidas para evitar que fatos ocorram 
na gestão pública. Requer identificar e 
modificar esses incentivos individuais e 
padrões culturais daqueles que 
gerenciam instituições públicas, aqueles 
que comercializam com elas e a mesma 
cidadania ao interagir e controlar a 
gestão do Tesouro Público. A corrupção 
é, portanto, impedida pela criação da 
gestão pública plena e pela promoção da 
cidadania coerente com isso também.

Alguns dados interessantes obtidos a 
partir de uma Pesquisa Nacional de 
Prevenção à Corrupção , realizada pelo 
SAI da Costa Rica em 2017, dão pistas 
sobre alguns riscos que devem ser 
trabalhados para prevenir a corrupção. 
Esta pesquisa incluiu um módulo 
dedicado exclusivamente aos 
funcionários públicos, no qual foram 
consultados se havia uma série de 
elementos relacionados ao ambiente de 
controle em sua instituição e que de 
alguma forma são direcionados para o 
comportamento correto de um servidor 
público. Foram nove fatores relacionados 
ao (1) conhecimento das ideias 
orientadoras da instituição (missão, 
visão e valores), (2) conhecimento do 
código de ética, (3) se foi treinado em 
comportamento ético no serviço público, 

Houve uma pesquisa a 3.208 pessoas pelo telefone, incluindo cidadãos, funcionários públicos e prestadores de bens 
e serviços do setor público. Essas pesquisas de percepção são realizadas com pessoal e recursos do SAI da Costa 
Rica e garantem todo o rigor metodológico necessário para garantir a inferência dos resultados obtidos. Para mais 
detalhes, consulte https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc/index.html 

2
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Geral da República da Costa Rica como Gerente da Secretaria Técnica da Divisão de Controle Operacional e 
Avaliativo, área responsável pela gestão da qualidade dos processos de auditoria superior.

Palavras-chave: prevenção da 
corrupção, índices de gestão, auditoria 
ética, ambiente de controle.

Na Costa Rica e não diferente de outras 
latitudes, os esforços para combater a 
corrupção na gestão das Finanças 
Públicas têm sido focados na detecção e 
punição de eventos de corrupção. O 
progresso em aspectos preventivos 
ainda é incipiente. 
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(4) se conhecia suas funções e 
responsabilidades segundo o manual de 
funções, (5) se ele estava ciente de 
conflitos de interesse, uso indevido de 
propriedade pública ou para evitar 
pagamentos ou presentes por favor 
ilegal, (6) se estava ciente de exercícios 
de avaliação de riscos de corrupção na 
sua instituição (7) se houver 
transparência nas informações 
institucionais, (8) se a participação 
cidadã for dada na tomada de decisões e 
(9) se os processos forem técnicos.

Com base no grau de cumprimento 
desses elementos, foi construído um 
índice de percepção ambiental de 
controle, que poderia estar associado a 
cada pesquisa para encontrar as relações 
entre o nível do ambiente de controle e a 
percepção dos riscos de corrupção na 
instituição.

Para este último, consultamos sobre a 
percepção de um bom trabalho 
institucional para prevenir a corrupção, 
se nos últimos anos eles tivessem 
testemunhado qualquer ato de 
corrupção em sua instituição, se tinham 
confiança nos canais de denúncia e se 
confiavam nos canais de denúncia e se 
confiavam nos processos de aquisição e 
recrutamento.

Os resultados mostram que para 
instituições com um ambiente de 
controle muito baixo, todos os

Segundo funcionários públicos, uma 
ação preventiva de alto efeito para 
prevenir a corrupção é o fortalecimento 
dos elementos institucionais para o 
ambiente de controle. Mais importante, 
porém, é a disponibilidades das 
medidas objetivas que dão maior 
certeza sobre o que precisa ser feito 
para reduzir o risco de corrupção.

Portanto, há um grande benefício de 
gastar tempo e esforço na promoção da 
existência e do conhecimento de um 
quadro estratégico institucional, na 
disseminação forte do quadro ético, na 
formação de servidores públicos em 
comportamento ético, na definição e 
disseminação entre funcionários dos 
seus papéis e responsabilidades, na 
definição e capacitação das regras sobre 
incompatibilidades no serviço público, 
na realização e divulgação de uma 
avaliação de risco de corrupção, na 
promoção da transparência, na 
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funcionários públicos pesquisados 
consideram que um bom trabalho não é 
feito para prevenir a corrupção, 
enquanto em instituições com alto nível 
de ambiente de controle, a confiança é 
total. Da mesma forma, em instituições 
com baixo nível de maturidade 
institucional, é mais comum encontrar 
pessoas que admitam ter testemunhado 
um ato de corrupção, enquanto esse 
percentual é muito menor em 
instituições com maior maturidade 
institucional. 



promoção de maior participação cidadã 
na tomada de decisões e na tecnificação 
dos processos internos.

Nesse sentido, a Controladoria-Geral da 
República da Costa Rica possui dois 
instrumentos que tiveram um grande 
impacto no fortalecimento do controle 
interno nas instituições públicas para 
promover a integridade, ou seja, na 
forma como os incentivos certos são 
criados sobre os vários operadores em 
um sistema de auditoria e controle.

Um primeiro instrumento são os Índices 
de Gestão, ferramentas de 
autoavaliação que se aplicam a todas as 
instituições públicas entre dezembro e 
fevereiro de cada ano. A 
Controladoria-Geral envia um 
questionário a cada hierarquia 
institucional com cerca de 110 variáveis 
sobre aspectos que uma instituição 
pública deve cumprir e que estão 
cobertas pelas leis, regulamentos de 
menor escalão e práticas saudáveis. 
Dessas variáveis, aproximadamente um 
terço visa melhorar a eficiência 
institucional, um terço para promover a 
transparência nas informações públicas 

e um terço em aspectos relacionados à 
prevenção da corrupção. As respostas 
são enviadas à Controladoria-Geral por 
meio de certificação assinada pela 
Hierarquia Institucional e a instituição 
deve ter um dossiê demonstrando a 
existência dos elementos relatados 
como cumpridos.

Tradicionalmente, a instituição verifica 
as 20 maiores instituições ou aquelas 
que obtiveram as maiores qualificações. 
Além disso, mais de 60 unidades de 
auditoria interna verificam os registros 
de sua própria instituição. Se a 
conformidade com qualquer variável 
fosse relatada e não houver evidência 
nos arquivos, essa classificação cairia.

A partir dos resultados já verificados, 
uma classificação é obtida pela 
instituição e uma lista institucional é 
criada com o grau de conformidade, que 
é publicado pela Controladoria-Geral. 
Isso cria uma competição saudável 
entre as instituições públicas para obter 
a melhor posição e uma classificação 
mais alta.

Trata-se de um instrumento de fácil
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Você pode obter o Guia e os instrumentos no link abaixo: 
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/auditoria-etica.html 

Controladoria-Geral da República da 
Costa Rica. Pesquisa Nacional de 
Percepção da Corrupção 2017. 
Fevereiro de 2017. Em 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/doc
sweb/enpc/index.html
Nações Unidas. Escritório sobre 
Drogas e Crime. Convenção contra a 
Corrupção. Nova Iorque, 2004. Em  
https://www.unodc.org/documents/
mexicoandcentralamerica/publication
s/Corrupcion/Convencion_de_las_NU
_contra_la_Corrupcion.pdf
Controladoria-Geral da República da 
Costa Rica. Relatório Anual 2016. 
Capítulo I. Prevenção da corrupção: 
prioridade estratégica para o bem 
comum. Em
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/doc
sweb/documentos/publicaciones-cgr/
memoria-anual/2016/memoria-anual
-2016.pdf 

aplicação, baixo custo e de alto lucro, 
criando os incentivos necessários para 
fortalecer o controle interno nas 
instituições, mas sobretudo para 
melhorar a eficiência, promover a 
transparência e prevenir Corrupção. 
Portanto, há um trabalho muito 
interessante para os órgãos de controle 
externo que consiste na criação de 
mercados onde não existem, ou seja, na 
criação dos incentivos necessários para 
promover ações de controle positivas 
para a gestão pública.

Outra ferramenta útil que também visa 
fortalecer o ambiente de controle das 
instituições, foi o Guia de Auditoria da 
Ética , que é uma ferramenta que 
permite determinar a eficácia e 
identificar oportunidades para melhoria 
da integridade.

Para facilitar isso, a Controladoria-Geral 
da Costa Rica emitiu em 2008 um "Guia 
Técnico para o Desenvolvimento das 
Auditorias da Ética", que é uma 
orientação técnica para a realização de 
auditorias éticas. O guia estabelece 
conceitos, escopos e metodologias, e 
contribui para o desenvolvimento 
sistemático das auditorias éticas e o 
aprimoramento constante dos sistemas 
institucionais de controle interno. Não é 
obrigatório, mas é oferecido a auditores 
internos, á administração ativa e 
qualquer profissional, como opção para 
executar esse tipo de auditoria.

De acordo com os dados obtidos pelo 
Índice de Gestão Institucional, até 
janeiro deste ano, o 57% das 
instituições relatam ter realizado pelo 
menos uma auditoria ética nos últimos 
cinco anos, seja pela própria 
administração, da auditoria interna ou 
através de um auditor externo. 

Bibliografia 
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O BIG DATA E O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA 
AUDITORIA SUPERIOR DA FEDERAÇÃO 

Resumo: As novas tecnologias foram 
rapidamente incorporadas em nossas 
sociedades. As Entidades de Auditoria 
Superior não são estranhas ao seu 
impacto, por isso a Auditoria Superior da 
Federação (ASF) as utiliza para melhorar 
seu trabalho de auditoria, o que facilitou 
a detecção de irregularidades durante as 
auditorias e, de essa maneira, aumentar 
a importância de seu trabalho e 
melhorar o processo de prestação de 
contas.

públicas, onde seu potencial de inovação 
tem sido reconhecido analisando e 
relacionando uma grande quantidade de 
dados em pouco tempo. Isso facilitou a 
detecção de possíveis fraudes e atos de 
corrupção, realizar auditorias de 
desempenho e avaliar resultados e, em 
geral, obter informações e prever sobre 
o desenvolvimento de tendências ou 
problemas sistêmicos que enfrentam os 
governos (Van Ooijen, 2019).

Existem ferramentas tecnológicas que 
facilitam e contribuem tanto para a 
eficiência quanto para o trabalho de 
auditoria e controle do governo, 
incluindo:  

O blockchain é a combinação de várias tecnologias que geram redes seguras e permitem que transações 
confiáveis   sejam realizadas entre várias pessoas ou organizações, que usam tecnologias de registro distribuído 
(DLT) para proteger as informações verificadas, através de blocos que formam um cadeia, cada bloco é 
fechado com um tipo de assinatura criptográfica, que permite abrir o próximo bloco; Dessa forma, certifica-se 
que as informações criptografadas não foram manipuladas, o que gera confiança na transação, permite uma 
transferência segura de valores e dados entre as partes, sem a necessidade de recorrer a uma autoridade que 
garanta a autenticidade das informações. informações, por exemplo.

A tecnologia blockchain , que pode 
ser usada em processos de 
auditoria, nos quais deve ser 
estabelecida uma cadeia de custódia 
para as evidências digitais 
necessárias e coletadas. 

O uso da nuvem aumenta a 
acessibilidade das informações em 
tempo real e diminui os tempos de 
resposta para ferramentas e 
aplicativos para fazer auditorias.

1
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Introdução

As novas tecnologias foram rapidamente 
incorporadas em nossas sociedades, 
transformando nossos modos de 
comunicação e quase todos os aspectos 
da vida humana. Os governos não estão 
isentos de sua influência e as integraram 
no desenvolvimento de suas atividades 
cotidianas. 

Entidades de Auditoria Superiores não 
são estranhas ao impacto de novas 
tecnologias; estes ganharam inegável 
relevância na revisão das contas 
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Finalmente, inteligência artificial que 
permite processar grandes 
conjuntos de dados para detectar 
padrões de comportamento 
irregulares. Além disso, com base 
nesses padrões, podem ser gerados 
modelos preditivos baseados em 
"machine learning" que permitem a 
identificação de comportamentos 
adicionais.

A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o 
Banco Mundial acreditam que o uso 
dessas tecnologias fará a diferença no 
combate aos processos de corrupção e 
prestação de contas. Em relação ao uso 
do blockchain, a OCDE acredita que essa 
tecnologia tem o potencial de 
transformar o funcionamento do setor 
público, incluindo a supervisão do 
governo, pois suas características podem 
aumentar a transparência e a 
rastreabilidade de ativos, dados e ativos 
financeiros (OCDE, 2019).

O Fórum Econômico Mundial, por meio de 
sua Iniciativa Anticorrupção, reconheceu 
que a tecnologia é o principal motor da 
mudança no combate à corrupção. O uso 
de Big Data, Data Analytics, blockchain, 
aplicativos móveis e sistemas de 
governança digital  são ferramentas 
valiosas para prevenir, detectar, 
investigar e processar a corrupção 
(Fórum Econômico Mundial, 2019).

O uso de novas tecnologias no ASF

Ciente das recomendações das agências  
internacionais e de seus benefícios, a    

2

A governança digital, além do uso de tecnologias de informação na administração pública para agilizar processos, 
visa garantir que as necessidades dos beneficiários sejam atendidas.
O Big Data, ou dados massivos, são caracterizados por seu alto volume, a alta velocidade com que são gerados e 
sua variedade, uma vez que vêm de várias fontes e estão em vários formatos. Em geral, há uma preocupação com 
sua veracidade, dado que há incerteza quanto à sua precisão. The Public Sector Research Centre (2015).

Entidade Superior de Auditoria Mexicana 
(EFS) começou a usar novas tecnologias 
no desenvolvimento de suas atividades 
para maximizar o impacto da auditoria e 
processar, em períodos relativamente 
curtos de tempo, uma maior quantidade 
de informações. Isso é levado em conta 
que no México estima-se que as agências 
federais realizam milhares de transações 
a cada ano, em média: 

200 mil contratos de aquisição;

220 milhões de contas de 
fornecedores para agências 
governamentais;

3 bilhões de notas fiscais de 
fornecedores subcontratados; 

400 milhões de pagamentos 
emitidos pelo Ministério da Fazenda 
e Crédito Público

E em termos de recursos, é nossa 
responsabilidade rever os gastos 
públicos, o que, em média, equivale a 5,6 
bilhões de pesos.

O Big Data e Data Analytics

Segundo a ONU, pelo menos 90% dos 
dados existentes no mundo foram 
gerados nos últimos anos, no entanto, a 
maioria vem de interações cotidianas 
com produtos e serviços digitais, como 
telefones, cartões de crédito e redes 
sociais; isso é o que é conhecido como 
big data .3
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4
Big data, juntamente com dados 
abertos, crowdsourcing, novas 
tecnologias de informação e 
comunicação, internet das coisas e 
inteligência artificial produzem um novo 
conhecimento que complementa os 
dados obtidos pelas estatísticas, 
pesquisas e outros meios integram 
informações de alta qualidade, mais 
detalhadas, oportunas e relevantes que 
permitem que melhores decisões sejam 
tomadas na esfera pública (ONU,2017).

Devemos ter em mente que os dados 
com potencial relevância para as 
instituições públicas vêm de uma 
variedade de fontes e podem ser obtidos 
de várias maneiras; o alto volume, 
variedade e velocidade com que os 
dados que estão sendo produzidos 
requerem novas técnicas e ferramentas 
para processamento e interpretação.

Assim, para gerenciar e analisar essa 
quantidade de informações é 
indispensável o uso de Big Data e Data 
Analytics, o que permite inferir 
relacionamentos, estabelecer 
dependências e fazer previsões de 
resultados e comportamentos. Isso 
permitiu que a ASF tomasse melhores 
decisões sobre o planejamento e 
execução de auditorias, reforçando seus 
resultados na auditoria dos recursos 
públicos. 

Dados de várias fontes de informação 
relevantes foram integrados em um 
repositório comum, chamado "ASF Big 
Data", que permite a análise de grandes 
quantidades de dados durante o 
planejamento e execução da auditoria. 

O orçamento público destinado a 
cada um dos 335 órgãos do governo 
federal, com informações detalhadas 
sobre seu papel, programa, capítulo 
e posição;
O gasto público exercido por cada 
um desses órgãos, vinculado com 
dados de sua função, programa, 
capítulo e posição relacionados.
Os contratos de compras públicas 
por órgãos federais e locais, com 
informações sobre processos de 
aquisição, licitação e aquisição; 
períodos, quantidades; informações 
de fornecedores e o link para 
documentos digitais;
O cadastro unificado de 
fornecedores, com informações 
detalhadas de cada um dos 
fornecedores que prestam seus 
serviços a órgãos governamentais, 
como seus números de identificação 
fiscal, o tamanho de seus negócios, 
setor e produtos. 
E, por fim, os fornecedores 
sancionados e informações sobre 
fornecedores do Serviço de 
Administração de Impostos (SAT) e 
da Secretaria do Serviço Civil (SFP) 
para participar em processos de 
aquisição governamental.
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A primeira fonte de informação são as 
próprias entidades governamentais 
mexicanas, que geram uma grande 
quantidade de informações que, por 
disposição legal, são públicas e 
acessíveis em seus sites na internet. A 
instituição coleta e atualiza 
periodicamente as seguintes 
informações:
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Dados abertos são dados que podem ser usados livremente, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa e 
estão sujeitos, apenas, à exigência de atribuição e a serem compartilhados da mesma forma que aparecem. 
Dietrich, et al. (s.f.).
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A segunda fonte de informação vem das 
informações coletadas através da 
assinatura de convênios para troca de 
informações junto ao Tesouro da 
Federação (TESOFE) e ao Serviço de 
Administração Tributária (SAT) para 
exportar as informações de suas bases 
dados para o ASF. Esses acordos 
permitem o acesso a novas fontes de 
informação, consideradas como big 
data: 

Notas fiscais, contem informações 
(cliente, nome e número de 
identificação do fornecedor, data, 
quantidade, impostos, número de 
nota fiscal eletrônica) em dois níveis 
do fornecedor para o governo, ou 
seja:

Primeiro nível, incluindo 
fornecedores, que faturam 
diretamente para uma agência 
governamental, e
Segundo nível, refere-se aos 
fornecedores, que faturam a outro 
fornecedor que fatura diretamente 
a uma agência governamental

Os pagamentos ao Tesouro da 
Federação são outra fonte de 
informação. Neste caso, a grande 
maioria dos pagamentos 
governamentais por órgãos federais 
são processados pelo Tesouro, as 
informações para cada pagamento 
são registradas em um banco de 
dados que é exportado para o ASF.

Adotar uma abordagem colaborativa 
para o gerenciamento de informações 
possibilita a consolidação de 
habilidades, promove a 
interoperabilidade e evita uma 
duplicação dispendiosa.

Por fim, a terceira fonte de informação é 
a notícia gerada pelas próprias
entidades auditadas. A ASF tem um 
serviço interno que revisa todas as 
notícias relevantes geradas pela mídia, 
respeito ao governo mexicano. A análise 
de notícias se concentra em uma fonte 
interna que contém um resumo de 
notícias, data, fonte, agência 
governamental relacionada e link de 
notícias.

Assim, o big data da SAI do México é 
formado por um repositório unificado, 
que inclui os bancos de dados descritos 
acima, ou seja, as fontes comuns e o big 
data, propriamente dito, que é 
conhecido como arquitetura de big data.

Como as informações coletadas dessas 
três fontes têm diferentes padrões de 
qualidade e formato de informação, 
antes da análise de dados, os processos 
de classificação e depuração são 
realizados com ferramentas 

Para realizar processos analíticos, é 
necessário padronizar os nomes 
tributários nacionais e o número de 
identificação de agências e 
fornecedores, já que nem todas as 
fontes de informação possuem 
número de identificação fiscal, ou os 
nomes de organismos ou 
fornecedores estão incompletos, ou 
apenas usam abreviaturas. Também 
é importante estandardizar o 
formato das datas e quantidades.

Também é necessária a depuração 
de dados com o objetivo de excluir 
registros duplicados ou informações 
incompletas, como nomes e 
endereços.
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Posteriormente, são realizados 
diferentes tipos de cruzamento de 
dados, o que resulta em informações 
relevantes, por exemplo:

Notícias sobre fornecedores e 
agências governamentais. 
Provedores que usam empresas 
fantasmas para fins de faturamento. 
Um exemplo final de cruzamento de 
dados são os pagamentos das 
agências, com informações sobre 
pagamentos feitos pelo TESOFE.

Além do crossover de dados, é realizada 
uma análise dos dados. Por exemplo, 
em:

podem ser comparados anualmente 
e envolvem valores consolidados 
totais por entidade, tipo e processo 
de aquisição, bem como 
fornecedores com valores maiores.  
Contratos que parecem ser uma 
irregularidade, que pode ser 
identificada por valor, tipo de 
aquisição ou por notícias relevantes 
relacionadas ao assunto.
Confronta as tendências 
orçamentárias e de compras; 
utilizando o orçamento de despesas 
reportadas, as despesas são 
comparadas com os valores 
contratados com estimativas anuais 
para verificar sua razoabilidade. 
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Fornecedores com transações 
inexistentes, ou seja, não 
identificados e autorizados pelo SAT, 
e contratos existentes com uma 
agência governamental.
Fornecedores que participam de 
compras quando já foram 
previamente desqualificados por 
qualquer irregularidade.

Em transações com fornecedores 
sancionados, aquisições e notas 
fiscais para empresas sancionadas 
pelo SAT ou SFP, que são analisadas 
de forma consolidada.
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Tendências de compras. Estes 

O uso da Inteligência Artificial em 
auditoria superior

Por outro lado, o ASF utiliza ferramentas 
de inteligência artificial, que permitem



rever conjuntos de grandes bancos de 
dados heterogêneos, e identificar 
diversos padrões que poderiam indicar 
possíveis irregularidades no gasto de 
fundos públicos. 

Por exemplo, um dos poderes da 
instituição de auditoria é monitorar o 
uso da chamada "despesa federalizada", 
ou seja, recursos públicos, de origem 
federal, exercidos pelos governos dos 
entes federados e municípios, por meio 
de suas diversas unidades e entidades, 
bem como outras instituições de nível 
subnacional ou municipal, como 
universidades estatais.

O cumprimento dessa atribuição é 
altamente complexo, devido à grande 
quantidade de informações que 
precisam ser analisadas. Anteriormente, 
este trabalho foi realizado por meio de 
amostras estatísticas, que foram 
revisadas de acordo com as capacidades 
materiais e humanas da instituição. 
Agora, por outro lado, temos 
inteligência artificial que nos permite 
rever informações muito rapidamente e, 
assim, acelerar os resultados da 
auditoria.

Utilizando ferramentas tecnológicas, por 
exemplo, na auditoria dos recursos 
federais destinados a um ente federado, 
foram identificados padrões entre 
algumas unidades locais, vários de seus 
municípios e empresas fantasmas, bem 
como valores faturados para cada uma 
dessas empresas para cada um desses 
órgãos públicos. Ou seja, obtivemos 
informações detalhadas, precisas e 
relevantes sobre quanto as diferentes 
empresas fantasmas faturaram a cada 
unidade do governo estadual e para 
quais municípios e quais órgãos.

Assim, utilizando essas ferramentas na 
auditoria, contribuímos para o processo 
de prestação de contas e promovemos a 
participação do cidadão, fornecendo às 
pessoas informações verdadeiras e 
objetivas sobre o trabalho do governo e 
emitindo recomendações para sua 
melhoria, permitindo gerar um impacto 
positivo no cotidiano de todos os 
mexicanos. 

Novas oportunidades e conclusões 

O SAI do México tem como um de seus 
principais objetivos fortalecer sua 
proximidade com o público. A partir da 
transformação digital, é possível 
estabelecer novas pontes e canais de 
comunicação com as pessoas, de modo 
que a Aplicación Ciudadana (Aplicativo 
Cidadão) ASF foi disponibilizado ao 
público, o que permite que os cidadãos 
conheçam as atividades da Auditoria e, 
em relatórios individuais de cada uma 
das auditorias realizadas em órgãos 
governamentais. 

O uso de novas tecnologias e big data 
tem dado os seguintes resultados:   

Maior confiabilidade e precisão no 
planejamento e execução de 
auditoria. 
A travessia de dados facilita e agiliza 
a detecção de irregularidades, como 
contratos celebrados com 
fornecedores sancionados, 
pagamentos e faturas com 
comportamento suspeito. 
Os mecanismos de transparência e 
prestação de contas são reforçados. 
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Nesse sentido, o ASF enfrenta uma 
tarefa a ser desenvolvida. A 
regulamentação mexicana lhe dá o 



direito de exigir qualquer informação 
das agências governamentais, mas é 
necessário formalizar uma exigência 
oficial com cada um, por fonte de 
informação. Para facilitar e fazer 
eficiente esse processo, a SAI mexicana 
está trabalhando em uma proposta de 
reforma legislativa para simplificar as 
regras para a troca de informações 
digitalmente.

Além disso, está prevista a inclusão de 
novas fontes de informação no 
repositório de big data, tais como: mais 
níveis de fornecedores, informações de 
servidores públicos do governo, 
inclusão de informações de mídia social 
e sistema de registro dos beneficiários.

Por fim, o ASF avalia a ampliação do uso 
de ferramentas de inteligência artificial 
com a capacidade de reconhecer 
padrões e linguagem natural para 
extrair informações relevantes sobre 
comportamento irregular, redes de 
relacionamento, compras 
superfaturadas, localizações e 
informações bancárias dos licitantes 
para detectar riscos potenciais e 
melhorar a detecção de irregularidades 
durante os processos de auditoria. 

Concluindo, o trabalho de maior 
controle será capaz de melhorar seu 
escopo e impacto social, graças ao uso 
de big data, dados abertos, análise de 
dados, crowdsourcing, novas 
tecnologias de informação e 
comunicação, internet das coisas e 
inteligência artificial, graças à geração 
de informações de alta qualidade, 
detalhadas, oportunas e relevantes para 
melhorar o processo de prestação de 
contas e, assim, combater a corrupção 
de forma mais eficiente. 
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SUPERVISORES CIDADÃOS DE CONTROLE, O EXERCÍCIO DO 
CONTROLE SOCIAL QUE REVOLUCIONA OS MECANISMOS DE 

PREVENÇÃO E DETECÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS

Autor: Abraham Flores Vargas
EFS Peru

Resumo: A corrupção no Peru 
tornou-se o principal problema do país 
de acordo com várias pesquisas a nível 
local nos últimos anos, neste contexto 
um dos cenários mais recorrentes 
desses atos ocorre na execução de 
obras públicas que despertou muito 
interesse na cidadania. O programa de 
monitores cidadãos de controle permite 
mitigar esses riscos na execução de 
obras públicas, trabalhando de forma 
coordenada com o cidadão para 
detectar em tempo hábil as situações de 
descumprimento regulatório que 
colocam em risco a qualidade das obras 
e sua execução correta.

primeira impressão dos trabalhadores 
de construção civil e dos cidadãos foi 
surpresa ao ver que a obra é controlada 
pelos cidadãos com a presença do 
governo, esse mecanismo de controle 
social permite realizar supervisões na 
execução de obras públicas de forma 
articulada com a sociedade civil, 
conseguindo ampliar significativamente 
o número de obras controladas sob a 
cobertura da Controladoria.

No Peru, a direção técnica na execução 
de obras públicas cabe ao morador da 
obra, que deve ser engenheiro 
licenciado e qualificado com pelo menos 
dois anos de experiência nesse tipo de 
infraestrutura. O profissional que 
representa a entidade executora é o 
supervisor da obra, que tem os mesmos 
requisitos do morador e supervisiona 
entre outros aspectos: o cronograma, 
custo, segurança, saúde ocupacional, 
normas técnicas e qualidade do 
trabalho. O engenheiro representante e 
o supervisor de uma obra são 
profissionais essenciais durante a 
construção, a ausência de qualquer um 
deles coloca esses projetos em risco 
desde que não se possa determinar se a 
obra foi construída segundo as normas 
de qualidade estabelecidas na 
engenharia de cada projeto. Um 
problema recorrente na execução de 
obras públicas é a ausência do 
engenheiro ou do supervisor da obra; os 
supervisores cidadãos de controle 
verificam, entre outros aspectos, a 
presença desses profissionais. 

Revista Fiscalizando Nª 25 / Artigos de Pesquisa

Palavras-chave: Supervisor 
cidadão, controle social, vigilância 
cidadã, monitoramento de obras, 
participação cidadã, detecção, 
controle, controle do cidadão.

Supervisores cidadãos de controle

Em Huancavelica, localizada a mais de 
3600 m.a.s.n.m., duas supervisoras 
cidadãs de controle (MCC) chegam após 
uma extensa caminhada e 
acompanhadas por funcionários da 
Controladoria Geral da República do 
Peru (CGR). O trabalho que visitam é 
uma infraestrutura de água e 
saneamento que envolve a construção 
de reservatórios de água que 
beneficiarão 49.570 habitantes. A

19

Engenheiro civil. Mestre em Gestão da Construção Civil e Mestre em Engenharia Rodoviária, mais de dez anos de 
experiência na execução e supervisão de obras públicas e privadas nos três níveis de governo tendo como áreas 
de gestão de projetos, gestão de projetos de infraestrutura rodoviária e implementação de planos e programas 
no setor de transportes. Atualmente, atua na Controladoria Geral da República do Peru, como Especialista do 
Programa de Supervisores Cidadãos de Controle da Subgestão da Participação Cidadã. 
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Os supervisores cidadãos previamente 
treinados pela Controladoria visitam 
essas obras de forma coordenada, 
usando implementos de segurança e 
com a cobertura do seguro de 
acidentes. Essa experiência moderniza 
e inova o trabalho que a Controladoria 
vinha fazendo com o público, 
fortalecendo assim seu papel de auditor. 
Respeito às obras, o cidadão nunca 
tinha trabalhado de forma articulada, 
tornando-o um aliado estratégico. 

Os primeiros resultados são 
motivadores: até o momento os 
supervisores cidadãos de controle 
visitaram mais de 562 obras públicas, 
identificaram mais de 875 situações de 
não conformidade entre as quais se 
destacam: a ausência do engenheiro ou 
supervisor do trabalho, deficiências 
técnicas, não cumprimento das normas 
de segurança e saúde ocupacional, 
trabalhos de má qualidade e até duas 
penalidades por descumprimento dos 

Visita de supervisores cidadãos de controle na obra: melhoria e ampliação do sistema 
de água potável no bairro de San Cristóbal, Huancavelica, Peru.

prazos de execução contratual.
Essa prática inovadora revolucionará os 
mecanismos de prevenção e detecção 
das entidades de auditoria superiores, 
ampliando substancialmente a 
cobertura dessas entidades.   

Antecedentes

Durante o verão de 2017, o Peru foi 
duramente atingido pelo Fenômeno do 
Menino Costeiro, que foi caracterizado 
por fortes chuvas e as inundações dos 
principais rios na encosta do Pacífico, 
produzindo transbordamentos e 
inundações principalmente no norte do 
país; além desse fenômeno, foram 
feitos muitos esforços para reconstruir a 
infraestrutura que caiu, desenvolvendo 
uma iniciativa chamada Reconstrução 
com Mudanças, que compreende mais 
de 20 mil obras em 13 das 24 regiões do 
país. Este é o contexto, no qual a 
Controladoria-Geral da RepúblicaPeru 
desenvolveu vários mecanismos
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para monitorar essa significativa soma 
de dinheiro público que, segundo as 
primeiras estimativas, ultrapassou 19 
bilhões de soles. Um desses 
mecanismos, caracterizado por ser 
inovador, foi o chamado Supervisor 
Cidadão de Controle na reconstrução 
com mudanças, que até o momento é 
aplicado em obras com orçamentos que 
vêm, tanto da reconstrução com 
mudanças quanto de outras fontes de 
financiamento.

Materiais e métodos

Para implementar esse mecanismo, foi 
construído o marco regulatório 
necessário para institucionalizar a 
prática e trabalhar articuladamente com 
o público. Em fevereiro de 2019, foi 
adotada a Diretiva No. 
004-2018-CG/DPROCAL "Participação 
Voluntária dos Supervisores Cidadãos 
de Controle na Reconstrução com 
Mudanças", instrumento que permitiu 
que o mecanismo fosse implementado  

nas 22 regiões do país.  Promover um 
cidadão para fazer visitas regulares a 
uma obra pública foi um grande desafio. 
Com o marco regulatório implementado, 
foi necessário garantir a segurança e 
integridade dos cidadãos e, para isso, 
foi necessário fornecer-lhes 
implementos de proteção pessoal, bem 
como uma apólice de seguro pessoal 
contra acidentes. As visitas feitas por 
esses cidadãos também são feitas em 
estreita coordenação com a Polícia 
Nacional do Peru, a fim de evitar 
qualquer risco durante as visitas na 
obra. 

Processo para a implementação do 
MCC

O processo começa com o convite 
para aspirantes a supervisores de 
cidadãos, para os quais redes 
sociais (chamada de massa) e 
convites são usados em 
universidades e institutos (chamada 
local).

1)

Figura 1.- Processo do MCC

FONTE.- Produzido pelo autor.
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A Controladoria analisa o 
cumprimento dos requisitos 
exigidos pelas normas aprovadas 
(sem registro policial ou judicial, 
não pertencente a partidos políticos, 
entre outros). Cidadãos elegíveis 
são treinados e avaliados.
Voluntários que aprovam o curso da 
Controladoria são credenciados 
como  Supervisores Cidadãos de 
Controle.
Antes da visita nos locais das obras, 
os cidadãos recebem um kit de 
proteção pessoal e seguro de 
acidentes pessoais.

2)

3)

4)
Resultados

Até o momento, 562 obras foram 
visitadas em 22 regiões do país, 

FONTE.- Subgestão de Participação Cidadã, data de corte: 
16.07.2019.

FONTE.- Preparado com base nas informações da Subgestão da 
Participação Cidadã.
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Os supervisores cidadãos de 
controle visitam os trabalhos de 
forma inócua.
As informações coletadas pelos 
supervisores são enviadas ao 
Departamento da Controladoria por 
meio de mecanismos informáticos.
A Controladoria está ciente das 
situações de descumprimento 
relatadas pelos supervisores e 
procedem de acordo em cada caso.

5)

6)

7)



TABELA 1.- Situações de não conformidade notadas

FONTE.- Subgestão da Participação Cidadã.

Discussão dos resultados

O Programa de Supervisores Cidadãos 
de Controle identificou 875 situações de 
não conformidade em áreas onde a 
Controladoria não havia chegado. Essa 
prática ampliou a cobertura do Sistema

Nacional de Controle. O mecanismo 
identifica eventos irregulares 
precocemente, permitindo que esse 
órgão de auditoria superior tome 
medidas preventivas e corretivas 
imediatas, aliviando o excesso das 
reclamações nessas áreas.

Os dados de campo deste relatório foram 
coletados a partir de julho de 2019, o 
mecanismo foi implementado em duas 
novas regiões e, no final do ano, o 
número de obras visitadas pelos 
supervisores cidadãos de controle 
provavelmente triplicou a cobertura da 
CGR.

Conclusões

Os Supervisores Cidadãos de Controle 
revolucionam mecanismos de prevenção 
e detecção em obras públicas. Trabalhar 
articuladamente com o cidadão 
representou um enorme desafio logístico 
e econômico para a Controladoria, 
porém mostra resultados imediatos que
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com o objetivo de fazer visitas ao local 
em todo o Peru. O orçamento total das 
obras visitadas pelos Supervisores 
Cidadãos de Controle ultrapassa 1,5 
bilhão de soles e os resultados desse 
mecanismo no campo da detecção são 
conclusivos. A prática conseguiu 
identificar 875 situações de 
descumprimento comunicadas à 
Controladoria através de 562 relatos de 
visita ao local preparadas pelos MCCs.

As situações notadas pelos supervisores 
cidadãos colocam em risco a qualidade 
das obras que são executadas, até o 
momento, 562 obras foram visitadas 
com um orçamento acumulado que 
ultrapassa 150 milhões de soles. 

Situações de descumprimento Quan�dade Porcentagem 

(%) As informações no Infobras estão desatualizadas. 133 15% 

As normas de segurança não são atendidas durante a construção. 128 15% 

O supervisor de construção não foi encontrado. 95 11% 

O engenheiro não foi encontrado. 76 9% 

O caderno não foi encontrado. 69 8% 

Deficiências técnicas. 59 7% 

A resolução de aprovação do E.T. não foi verificada. 59 7% 

Outras. 88 10% 

O progresso programado e/ou executado não foi verificado. 47 5% 

A carteira de trabalho não está devidamente assinada. 31 4% 

A ata de recepção da obra foi verificada. 23 3% 

O excesso de material (desmontado) da obra não foi removido. 21 2% 

O avanço executado está abaixo do avanço programado. 17 2% 

A quan�dade de execução financeira não foi indicada. 16 2% 

A obra não culminou dentro do período estabelecido. 13 1% 

TOTAL 875 100% 

 



beneficiam diretamente a população. O 
grande número de situações de não 
conformidade notadas pelos 
Supervisores Cidadãos tem contribuído 
substantivamente para o Sistema 
Nacional de Controle dando origem até 
mesmo ao início de outros serviços de 
controle a partir da intervenção desses 
supervisores. 

Os riscos identificados pelos 
supervisores cidadãos de controle 
também servirão de insumo para a 
melhoria do marco regulatório quanto à 
execução de obras públicas. Os 
problemas identificados nas obras 
visitadas são recorrentes e 
comprometem a gestão desses 
trabalhos em termos de eficiência, 
eficácia, qualidade e conformidade 
regulatória.

Bibliografia

Controladoria-Geral da República do 
Peru (2018). Diretiva nº 
004-2018-CG/DPROCAL "Participação 
Voluntária dos Supervisores Cidadãos 
de Controle na Reconstrução com 
Mudanças", aprovada pelo RC nº 
044-2018-CG.
Autoridade de Reconstrução com 
Mudanças (2017). Plano Abrangente 
de Reconstrução com Mudanças. 
Lima-Peru.
Controladoria-Geral da República do 
Peru (2017). Plano de Ação de 
Controle da Reconstrução com 
Mudanças. Lima-Peru.
Instituto Peruano de Estudos (2019). 
Pesquisa urbana rural nacional a 
partir de julho de 2019, publicada 
pelo jornal La República, Lima, Peru.
Jornal El Comercio – IPSOS (2019). 
Pesquisa Urbana Rural Nacional de 
abril de 2019, publicada pelo jornal El 
Comercio, Lima, Peru.

Revista Fiscalizando Nª 25 / Artigos de Pesquisa 24



O CONTROLE EXTERNO E INTERNO NA DETECÇÃO DOS 
CRIMES FINANCEIROS

Autor: Dennys Salazar
EFS Peru

Resumo: Tendo como referência as 
grandes fraudes globais que ocorreram 
ao longo do século passado e no início 
do século atual, a intervenção do 
governo é avaliada através de regras 
que regem o controle interno e o efeito 
esperado dessas medidas, 
estabelecendo a "avaliação de riscos" 
como uma constante em situações 
semelhantes em outras partes do 
mundo.

Nesse sentido, e com ênfase em uma 
abordagem preventiva a ela, essa 
situação surge no país e na esfera 
pública no âmbito da teoria econômica 
do crime -dissuasão criminosa do 
controle anticorrupção- e através da 
aplicação de mecanismos de controle 
que dissuadam e reduzam a prática de 
crimes. 

Nesse sentido, deve-se notar para o 
caso específico de um funcionário, que a 
decisão de cometer um crime tem como 
parâmetro a conduta, verificada através 
do Código de Ética que define sua ação 
funcional e que resulta no 
comportamento emanado deles.

Contexto

Enquanto o crime organizado 
representa uma das principais ameaças 
à estabilidade jurídica e ao 
desenvolvimento socioeconômico, 
sendo uma modalidade comum em 
crimes contra a administração pública; 
também não é menos verdade que, à 
luz dos resultados dos últimos anos, 
estes acabaram sendo revelados.
  
Enquanto isso, isso tem sido agravado 
pela resposta imediata ou esporádica 
dos estados aos eventos apresentados, 
promovendo uma série de situações 
alternadas que levaram à ineficiência 
dos resultados e revelam deficiências 
nos controles estabelecidos.  

De fato, os crimes ocorridos mostram 
um denominador comum e estão 
associados a conspirações, fraudes e 
manobras financeiras que afetam as 
empresas e, em alguns casos, chegam a 
entidades públicas que podem estar 
envolvidas.

Em suma, são esses crimes que 
compõem um dos principais problemas 
enfrentados pelos estados através de 
suas administrações e que na busca de 
fornecer uma solução para eles optou 
por implementar medidas preventivas 
que contribuam para a detecção precoce 
de essas irregularidades.
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Essa tarefa dentro das etapas do 
processo administrativo está vinculada à 
fase de controle, especificamente ao 
componente de Avaliação de Riscos, cujo 
conteúdo do qual afirma: “(…). A 
avaliação de risco consiste em identificar 
e analisar fatores que possam afetar o 
cumprimento dos objetivos e, com base 
nessa análise, determinar como os riscos 
devem ser administrados e controlados, 
(...)"

Assim, as intervenções realizadas nesse 
sentido foram limitadas por uma análise 
da situação interna, sem considerar na 
análise a situação externa que, a longo 
prazo, determina o resultado de uma 
gestão, refletida na realização de seus 
objetivos. 

Dessa forma, ter uma empresa mais 
regulamentada que supervisiona as 
operações das empresas, representaria

um dos maiores desafios para a auditoria 
desenvolvida nas empresas, que têm 
sido frequentemente afetadas durante 
parte do século passado e início deste 
século.

Como exemplo que ilustra esta situação, 
temos a originada em 2001 nos EUA com 
o caso Enron Corp., que envolveu a 
empresa de auditoria ArthurAndersen e 
que produziu uma grave crise de 
impacto global, desacelerada apenas por 
medidas legislativas.

Nesse contexto, as medidas tomadas 
pelos órgãos governamentais visavam 
evitar que essa situação acontecesse 
novamente, tudo à luz das mudanças na 
ordem orgânica junto com uma melhora 
nos controles internos; os quais levaram 
ao estabelecimento de órgãos 
autônomos e novas regras para garantir 
um controle interno eficiente e eficaz.

Tabela nº 1 Lista de objetivos e ações 
regulamentadas pela Lei Sarbanes - Oxley 

Fonte:http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Document
s/boletines/auditoria-control/b5.pdf
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n° Objetivos Ações 

1 Estabelecer novos padrões para comitês corporativos e 
comitês de audiência.  

Indicar a responsabilidade da 
administração de estabelecer 
e manter uma estrutura de 
controle interno adequada e 
procedimentos para relatórios 
financeiros; e 

2 Estabelecer novos padrões contábeis e penalidades 
criminais para gestores corporativos.  

penalidades penais e civis por 
violações do mercado de 
ações 

3 Estabelecer padrões independentes para auditores 
externos. 

Serviços de avaliação, 
pareceres jurídicos e outros 
pareceres. 

4 Estabelecer uma empresa pública de contadores 
(PCAOB) sob a segurança e troca de comissões de 
supervisores (SEC) para registrar companhias públicas 
de contadores.  

Estabelecer e/ou adotar 
padrões de auditoria, controle 
de qualidade, ética, 
independência e outros 
padrões. 

5 O CEO e o CFO certificarão perante os organismos 
supervisores os balanços financeiros e afirmarão que 
apresentam razoavelmente a posição financeira da 
empresa. Eles estarão sujeitos a sanções penais se 
houver algum erro material e intencional nos balanços 
financeiros 

Estabelecer e manter 
controles e procedimentos, 
que garantam que 
informações relevantes, 
incluindo as das subsidiárias 
que compõem a empresa, 
sejam comunicadas. 

 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/auditoria-control/b5.pdf


É uma lei federal dos Estados Unidos. Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 
(30 de julho de 2002)
Crise hipotecária subprime ou hipotecas de lixo
Gary Becker, G.S. Becker, “Crime and punishment: an economic approach,”Journal of Political Economy, 
vol.76, pp.169–217,1968.

1

Assim, como parte dessas medidas, os 
controles foram implementados através 
da promulgação da Lei Sarbanes Oxley , 
criada em resposta às múltiplas fraudes, 
corrupção administrativa, conflitos de 
interesse, negligência e má conduta de 
alguns profissionais e executivos no caso 
Enron.

As normas foram formuladas em vista 
dos objetivos da Tabela n°1.

No entanto, essas medidas não 
conseguiram evitar a crise global de 
2008 , causada pela inadequada gestão 
de riscos e políticas de compensação de 
grandes bancos; agravado por um 
sistema de incentivos, baseado em 
práticas de titularização de dívidas 
insolventes que eram vendidas como 
produtos rentáveis.

É neste ponto que chegamos a concluir 
que a investigação de fraudes se deve a 
maus controles na administração, 
encontrando situação semelhante em 
várias latitudes, independentemente de 
ideologias, nacionalidades e crenças.
 
Agora, se fazemos um paralelo da 
situação apresentada no setor público do 
país; isso é menor em termos de 
valores, mas maior em frequência e na 
modalidade que indicamos no início 
deste documento.

Nesse sentido, deve-se notar que os 
métodos utilizados para este fim foram 
avaliados com foco nas consequências e 
não na prevenção, sendo observados a 
partir do objeto da auditoria dos 
balanços financeiros, sendo uma análise

estática da situação financeira de uma 
entidade.

Deve-se notar, portanto, que os 
controles preventivos representam uma 
ferramenta que coloca em serviço na 
verificação de deficiências e possíveis 
irregularidades em torno da destinação 
dos recursos representa um elemento de 
relevância para a detecção de possíveis 
crimes financeiros. 

Teoria econômica do crime
Dissuasão criminal do controle 
anticorrupção

A política criminal de controle 
anticorrupção está ligada ao conjunto de 
mecanismos gerados pelo sistema de 
controle na detecção de crimes ocorridos 
em ambiente de organização criminosa, 
a fim de deter o comportamento dos 
agentes públicos privados.

Nesse sentido, para a aplicação dos 
elementos do modelo teórico de 
dissuasão criminal apresentado por Gary 
Becker (1968), em seu trabalho “Crime 
and punishment: an economic 
approach.” , através da seguinte 
abordagem:
Qual é o grau de racionalidade e 
dissuasão dos mecanismos de 
controle da corrupção aplicados 
pelo Estado, no que diz respeito ao 
comportamento dos cidadãos?, 

Para responder à pergunta acima, há um 
aspecto que deve ser considerado, que o 
comportamento de um cidadão está 
associado a um ambiente de estímulo de 
acordo com as circunstâncias, enquanto 
a conduta é um conjunto de ações em 

2

3
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que uma pessoa em relação aos outros  , 
de acordo com uma norma moral, social 
ou cultural, ou seja, comportamento 
cidadão, para o caso em questão nos 
referimos especificamente a um 
funcionário público que está 
comprometido com um Código de Ética.
   
É neste ponto que o comportamento de 
um indivíduo levanta possibilidades 
diante do ambiente que é apresentado, 
avaliando os riscos de cada decisão 
tomada, sendo a possibilidade de 
ocorrência de um evento adverso a 
situação que, em última análise, defina 
sua decisão. 
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Resumo: Um Sistema de Gestão é 
definido como um conjunto de 
elementos relacionados, orientados de 
forma de trabalho baseada em 
processos, com uma política articulada 
para atingir objetivos, em busca da 
qualidade de um produto ou serviço.  A 
Câmara de Contas da República 
Dominicana, com base nos dispositivos 
da Lei 1-12 da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento (END), no Eixo 
Estratégico Nº. 1 "Estabelecer um 
modelo de gestão da qualidade 
certificável, que garanta procedimentos 
funcionais, eficazes e ágeis na prestação 
de serviços públicos e leve em conta sua 
articulação no território e as 
necessidades dos diferentes grupos 
populacionais", é chamado a adotar um 
Sistema de Gestão da Qualidade, no 
Marco do Projeto de Cooperação 
Triangular México - Espanha - República 
Dominicana "Transferência de Boas 
Práticas de Governança em Sistema 
de Gestão da Qualidade e Avaliação 
de Desempenho".

Autora:
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Um Sistema de Gestão é um conjunto de 
elementos relacionados, orientados de 
forma baseada em processos, 

com uma política articulada para atingir 
objetivos, em busca da qualidade de um 
produto ou serviço. 

Dada a sua importância, a Câmara de 
Auditores da República Dominicana 
(CCRD), com base nas disposições da 
Lei 1-12 da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento (NDS), no Eixo 
Estratégico Nº. 1 "Estabelecer um 
modelo de gestão da qualidade 
certificável, que garanta procedimentos 
funcionais, eficazes e ágeis na prestação 
de serviços públicos e leve em conta sua 
articulação no território e as 
necessidades dos diferentes grupos 
populacionais", baseia-se na adoção de 
um Sistema de Gestão da Qualidade 
(CSG).

Este sistema faz parte do Projeto de 
Cooperação Triangular 
México-Espanha-República Dominicana, 
chamado: "Transferência de Boas 
Práticas de Governança em Sistema de 
Gestão da Qualidade e Avaliação de 
Desempenho", produto do acordo 
firmado com a Auditoria Superior de 
Puebla, com o objetivo de alinhar 
políticas de trabalho, processos e 
recursos para atingir os objetivos 
definidos no Plano Estratégico 
Institucional e na melhoria do 
desempenho global. 
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A implementação do Sistema de Gestão 
da Qualidade no CCRD baseia-se em 
padrões internacionais aprovados pela 
ISO (Organização Internacional para a 
Padronização), especificamente ISO 
9001:2015. 

Com a adoção de um Sistema de Gestão 
da Qualidade há uma série de benefícios 
inerentes, dos quais podemos destacar 
os seguintes: a) implementar uma 
metodologia de trabalho orientada para 
os processos definidos com vistas a 
alcançar os objetivos, b) estudar os 
processos de trabalho existentes e 
orientá-los para atender às 
necessidades dos clientes, c) definir 
como executar nossas tarefas cotidianas 
e como elas devem ser realizadas de 
forma eficiente, eficaz e econômica com 
os recursos que temos e d) desenvolver 
um estratégia baseada no conhecimento 
dos objetivos definidos e considerar os 
recursos humanos, econômicos e de 
infraestrutura disponíveis para nós.

O projeto de implementação do GSC é 
categorizado como um projeto 
bem-sucedido, pois vem deixando as 
capacidades técnicas implementadas, e 
ao longo do tempo terá um alto impacto 
na instituição, identificando 
processos-chave e documentando estes.   
 

Durante o processo de implementação 
trabalhamos com o desenvolvimento de 
um Mapa de Processos que incorpora o 
Ciclo de Deming (PHVA), 
Planejar-fazer-verificar-atuar, a matriz 
de interação dos processos, identificação 
de stakeholders, análise das restrições 
associadas ao Plano Estratégico 
Institucional, identificação de riscos, 
desenho do modelo de processo, Plano 
de Qualidade e Manual de Qualidade. 

Um dos principais elementos é a política 
de qualidade do CCRD "Exercer controle 
superior externo de acordo com as 
normas e normas aplicáveis, com 
recursos humanos éticos altamente 
qualificados e infraestrutura adequada, 
dentro de um quadro de melhoria 
contínua, fomentando a sustentabilidade 
ambiental e a boa governança, para 
atender as partes interessadas."  Para 
alcançar o escopo da implementação 
dessa política, foram definidos sete (7) 
objetivos e seu respectivo plano de 
ação.

Os objetivos definidos são: 

Realizar a auditoria dos recursos 
públicos de acordo com as normas 
vigentes, em tempo hábil e eficaz.

1)
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Promover a ética e a integridade no 
nível de toda a mania do emprego, 
observando as boas práticas 
nacionais e internacionais aplicáveis, 
para o desenvolvimento de funções 
de auditoria.

Promover uma cultura de 
sustentabilidade ambiental ao nível 
de todos os servidores do CCRD por 
meio de jornadas educativas e ações 
de responsabilidade social.

Garantir a efetividade e a 
sistemicidade dos processos 
institucionais, por meio da 
implementação, avaliação e controle 
do Sistema de Gestão da Qualidade.

Gerenciar efetivamente as 
competências técnicas dos 
servidores da entidade.

Adaptar e manter a infraestrutura, a 
fim de garantir o funcionamento 
efetivo do GSC. 

Melhorar continuamente os 
processos necessários, a fim de 
garantir a satisfação das 
necessidades das partes 
interessadas.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Durante o processo também projetamos 
e implementamos um plano de 
divulgação com o objetivo de 
disseminar, em todos os níveis 
organizacionais e stakeholders externos, 
os elementos definidos.

Ciente da importância de ter 
ferramentas de gestão que contribuam 
para o fortalecimento institucional, o 
CCRD continua documentando os 
processos e completando os elementos 
correspondentes a fim de alcançar a

melhoria contínua em termos de 
qualidade, eficiência, eficacia, escopo 
de objetos e satisfação das partes 
interessadas. 
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3Resumo: Este artigo, elaborado com a 
utilização da técnica da revisão 
bibliográfica e análise empírica da 
situação da crise financeira, política, 
orçamentária e social instaurada no 
Brasil, desde os anos de 2010, 
demonstrou que há uma necessidade de 
se alargar os instrumentos de 
comunicação entre as Cortes de Contas e 
a sociedade civil organizada. Desde já 
se consigna que os Tribunais de Contas 
vêm mantendo constantes e profícuos 
diálogos com a sociedade em geral, 
inclusive com documentados resultados 
obtidos a partir do controle social 
efetivado em parceria com a 
comunidade, buscando-se ampliar o 
debate sobre a necessidade do 
incremento das interações entre os 
Tribunais de Contas e a sociedade civil 
organizada, sendo este um dos inúmeros 
desafios para o Século XXI, sobretudo 
com a Associação Tocantinense de 
Municípios  (ATM) e a União dos 
Vereadores do Estado do Tocantins 
(UVET).
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Asimismo, se ha demostrado que desde 
Também se demonstrou que, desde a 
sua primeira previsão constitucional, 
houve a evolução das competências dos 
Tribunais de Contas, com o especial 
destaque para a Constituição de 1988, 
que passou a instrumentalizar as Cortes 
de Contas, tanto para o exercício de 
funções de fiscalização, quanto de 
promoção de ações democráticas, tal 
qual a inclusão do cidadão no exercício 
do controle externo, como ocorre com o 
controle social realizado em parceria 
com a sociedade.

1

2

3
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Foi ressaltado que os Tribunais de 
Contas, bem como todos os outros 
instrumentos de controle, tanto devem 
atuar para prevenir, e, se for o caso, 
responsabilizar pessoas naturais ou 
jurídicas que causem prejuízos ao 
erário, como também devem evitar a 
prática de infantilizar a Administração 
Pública, como lecionado pelo professor e 
Ministro do Tribunal de Contas da União, 
Bruno Dantas (2018), substituindo a 
legitimidade democrática, conferida pelo 
voto, pelas decisões proferidas por 
órgãos técnicos e/ou jurídicos, 
afastando-se a possibilidade de 
utilização da discricionariedade 
administrativa.

Por outro lado, também foram 
apresentados conceitos e números que 
apontam que a sociedade atual é cada 
vez mais complexa, plural, conectada e 
multifacetada, gerando demandas, 
problemas e desafios de toda ordem, 
inclusive, sendo considerada como 
líquida pelo pensador Zigmunt Bauman, 
trazendo o desafio de se alinhar 
discursos para a promoção da cidadania, 
dos direitos e também do controle das 
ações estatais.

Assim, o ponto fulcral deste artigo é 
demonstrar a possibilidade de se alinhar 
a intensificação do diálogo das Cortes de 
Contas com a sociedade civil 
organizada, buscando-se promover o 
experimentalismo democrático, ou seja, 
devem-se criar condições para que os 
problemas sejam resolvidos através de 
consensos criados pela Administração 
Pública e a sociedade.

A SOCIEDADE LÍQUIDA TEORIZADA 
POR ZIGMUND BAUMAN: o 
reconhecimento da atualidade 
brasileira

O momento atual do Ocidente já 
recebeu vários nomes, como

pós-moderno, para Jurgen Habermas 
(2012), complexo, tal qual idealizou 
Antony Giddêns (2007), de risco, como 
teorizou Ulrich Beck (2011), ou como 
uma modernidade líquida, segundo 
idealizou Zygmunt Bauman (2017).

O ponto comum em cada um dos 
teóricos citados é que a sociedade 
ocidental atual enfrenta problemas de 
reconhecimento dos direitos essenciais 
de seus cidadãos e impõe desafios para 
a proteção do ser humano e do próprio 
planeta.

O que mais difere a teoria de Bauman 
(2017) de todas as outras é que a 
sociedade presencia um momento 
“líquido”, em que há dispersão das 
relações pessoais e sociais, sendo que 
estas, se amoldam a cada circunstância 
que estão presentes na atualidade. “Os 
fluídos mostram, em linguagem 
simples, é que os líquidos 
diferentemente dos sólidos, não 
mantém sua forma com facilidade. Os 
fluídos, por assim dizer, não fixam o 
espaço e nem perdem o tempo” (p. 8), 
ou seja, há uma realidade 
multifacetada, onde os desejos, as 
crenças e intenções são cada vez mais 
diferenciadas entre si. 

Como resultado de uma sociedade 
líquida, há também o desafio de atender 
a um conjunto de direitos cada vez mais 
complexos e que a cada momento 
podem se chocar entre si, causando um 
efeito de confrontação ou mesmo de 
judicialização. Trazendo insegurança e 
por vezes inconformidade com as 
instituições necessárias, clássicas e 
sólidas, como o Estado e seus órgãos.

Em decorrência da pluralidade de 
valores, a sociedade civil também se 
amolda a diversos espectros; como 
exemplo, há a convivência em espaços 
muito próximos de associação de  
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garimpeiros e organizações não 
governamentais de proteção ao meio 
ambiente natural. Como consequência 
há uma crise de identidade e de 
legitimidade dos argumentos, gerando 
a dúvida: quem fala pela sociedade 
atual? A resposta de Zigmunt Bauman é 
todos! 

Registrando-se que a sociedade civil 
organizada é o conjunto de entes 
personalizados ou não, que compõe a 
esfera não estatal e atuam 
subsidiariamente ao Estado, para a 
concretização dos direitos, garantias e o 
controle previsto na Constituição 
brasileira, tal como aponta a literatura 
nacional e internacional, sobre este 
assunto de relevância para a 
atualidade. Assim, como não há 
condições procedimentais de se realizar 
plebiscitos, referendos ou mesmo 
audiências públicas, em todos os 
momentos é necessário se estabelecer 
canais de comunicação com este 
seguimento da sociedade.

Sendo essa comunicação uma das 
propostas do Tribunal de Contas do 
Estado do Tocantins (TCE), que investe 
recursos humanos e financeiros para 
aprimorar a sua comunicação com a 
Associação Tocantinense de Municípios  
(ATM) e a União dos Vereadores do 
Estado do Tocantins (UVET), sendo que 
ambas são entidades representativas, 
sem fins lucrativos, que podem 
reverberar informações para os 
gestores e toda a sociedade 
tocantinense.

A estratégia consiste em estreitar as 
relações com estas instituições, tendo 
em vista que elas representam 139 
prefeitos, quase 1.400 vereadores e, 
assim, o TCE se aproxima das 
lideranças locais de uma população 
estimada, no ano de 2018, de 
1.555.229 pessoas, que podem atuar  
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de forma cidadã para a proteção dos 
recursos públicos. Porém, frisa-se que 
este estratagema não exclui nenhum 
outro mecanismo de aproximação com 
as autoridades locais ou mesmo com os 
cidadãos, muito ao contrário, divulga 
seus meios de inserção social, como a 
Ouvidoria do TCE e os projetos de 
incentivo ao controle social, como o 
Grupo de Estudos em Direito 
Administrativo (GEDA) e Formação de 
Agentes Públicos (FORMAP), que 
atendem mais de cinco mil pessoas por 
ano.

Para tanto, são realizadas reuniões 
periódicas com os líderes e membros da 
ATM e UVET, na sede do TCE do 
Tocantins e também em locais 
devidamente agendados, buscando 
sanar dúvidas e fortalecer os laços de 
comunicação e confiança entre as 
entidades. Destaca-se também que 
além desses encontros institucionais, 
que o TCE disponibiliza cursos de 
capacitação gratuitos para os seus 
jurisdicionados, disseminando 
conhecimento sobre as suas ações em 
termos regionais, inclusive, com 
programas específicos, tal como  
FORMAP, bem como os projetos: 
“Agenda Cidadã” e “Conhecendo o TCE”, 
que, somados, atendem a mais de 10
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mil pessoas por ano, no Estado do 
Tocantins.

Com estas ações a Corte de Contas do 
Estado do Tocantins se aproxima da 
sociedade líquida e além de ouvir as 
suas demandas, se aprimora com as 
contribuições da sociedade civil 
organizada e participações individuais 
que venham a acontecer durante a 
execução de suas tarefas, reconhecendo 
“(...) que é essencial que criemos 
mecanismo de participação direta do 
povo, dos cidadãos, no Poder do Estado, 
superando gradualmente a ultrapassada 
e pouco democrática dicotomia liberal 
entre Estado e sociedade” (QUADROS, 
2009, p. 101).

trazendo desafios para a ação estatal e, 
consequentemente, para a 
concretização dos direitos e garantias 
fundamentais.

OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O 
DESAFIO DE EFETIVAR OS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS E 
REALIZAR O CONTROLE EXTERNO

Com o reconhecimento dos paradigmas 
do Estado liberal e social, houve o 
estabelecimento da necessidade de 
fomento do controle das ações estatais 
e principalmente das atividades da 
própria Administração Pública, 
criando-se órgãos internos e externos 
de controle, como por exemplo, os 
Tribunais de Contas, que 
paulatinamente ganharam relevância e 
passaram a responsabilizar os gestores 
públicos e os próprios entes estatais por 
ilegalidades, desvios de finalidade ou 
cometimento de crimes contra o erário, 
no Brasil.

Não se deve olvidar que historicamente 
apenas com a segunda constituição 
brasileira, ou seja, a Constituição 
Republicana de 1891, houve o 
reconhecimento do Tribunal de Contas, 
com o seu status constitucional, sendo 
que as suas funções foram descritas na 
obra original do invulgar jurista Rui 
Barbosa (1934), escrita há mais de um 
século, mas são ainda bastante 
relevante porque, segundo o autor, as 
Cortes de Contas são:

(...) um sistema protetor da ordem 
jurídica contra abusos do poder na 
administração e na legislatura, 
sistema pelo qual se defendem os 
atos do Poder Legislativo contra os 
do Executivo e as disposições da 
Constituição contra as leis que as 
transgridem (1934, p. 448)
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Essas ações buscam estabelecer 
condições para que a Administração 
Pública seja mais eficiente e desta 
maneira os direitos, deveres e garantis 
fundamentais sejam efetivadas, com a 
colaboração de agentes estatais e, 
principalmente com o auxílio da 
sociedade civil.

Assim, seguindo a trilha de Bauman 
(2017), em um ambiente de sociedade 
líquida é necessário que todas as 
instituições busquem se preparar para 
se comunicar e agir em situações que 
se desenvolvem sem precedentes,
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Constata-se que dos seus primórdios à 
atualidade, o controle externo vem 
constantemente evoluindo, chegando-se 
à conclusão de que “em virtude das 
prerrogativas e das garantias que lhe 
foram atribuídas pela Constituição 
Federal de 1988, os órgãos de controle 
posicionam-se como peças-chave para o 
desenvolvimento das instituições” 
(DANTAS; DIAS. 2018, p. 105).

Frisa-se que os Tribunais de Contas, 
sejam da União, dos Estados, bem como 
dos Municípios, exercem, além da 
função de fiscalização, a prerrogativa de 
promover a indução do desenvolvimento 
da Administração Pública e da própria 
sociedade, podendo desenvolver 
diálogos interinstitucionais e com a 
sociedade líquida.

De forma didática, os instrumentos de 
controle interno e externo devem atuar 
cada vez mais contundentes contra 
ilegalidades e desvios do erário, 
evitando danos e responsabilizando as 
pessoas naturais ou jurídicas que 
causem prejuízo à população, como os 
graves casos de corrupção que são 
documentados no Brasil, mas não 
podem substituir a legitimidade 
democrática conferida pelo voto, ou na 
lição do Ministro Bruno Dantas: 

A hipertrofia do controle gera a 
infantilização da gestão pública. 
Agências reguladoras e gestores 
públicos em geral têm evitado tomar 
decisões inovadoras por receio de 
terem atos questionados. Ou pior: 
deixam de decidir questões simples 
à espera de aval prévio do TCU. Para 
remediar isso, é preciso introduzir 
uma dose de consequencialismo. 
(DANTAS, 2018, p. 4).

dos particulares e tampouco da 
Administração Pública em sentido 
amplo, incluindo os órgãos de Controle, 
como, por exemplo, os Tribunais de 
Contas. Assim, as Cortes de Contas 
devem atuar como indutores da 
legalidade e regularidade e também 
têm o desafio para o Século XXI de 
promover o aperfeiçoamento da 
democracia, com a proposição de 
diálogos interinstitucionais com a 
sociedade civil organizada, ou ainda 
conforme demostra a doutrina sobre 
esse assunto:

A transposição ao Estado 
Democrático de Direito trouxe aos 
tribunais de contas alargamento do 
feixe de finalidades da atividade de 
controle externo que, deixando de 
lado unicamente o foco na 
legalidade, fundado na técnica 
positivista, formalista de subsunção 
à lei do objeto do controle, ganha 
novo colorido com a finalidade de 
também sindicar a legitimidade e 
economicidade da despesa pública, 
inclusive da aplicação de 
subvenções e renúncia de receitas, 
consoante previsto no art. 74 da 
Constituição Federal. (ELIAS, 2011, 
45).
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Prosseguindo com os questionamentos 
feitos a partir dos modelos estatais, 
liberais e sociais, busca-se concretizar 
o paradigma do Estado Democrático de 
Direito, em que basicamente 
objetiva-se, além da concretização dos 
direitos, garantias fundamentais e o 
controle dos recursos públicos, a 
inserção da necessidade de 
participação dos cidadãos como um 
critério de legitimidade das ações 
estatais, devido ao fundamento 
republicano da cidadania, tal como 
previsto no artigo, 1°, inciso II, da 
Constituição Cidadã.

Portanto, a sociedade atual não pode 
coadunar com nenhum excesso, nem
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Deve-se lembrar ainda que o atual 
modelo do Estado Democrático de 
Direito (EDD) é um paradigma 
constitucional em construção; seus 
contornos ainda não estão totalmente 
definidos, sendo marcado 
principalmente pelo dever de se fazer o 
reconhecimento da cidadania e 
dignidade da pessoa humana, 
enquanto alicerces de toda a ação 
estatal, bem como ele é distinguido dos 
seus antecessores por recorrentes 
dificuldades consensuais,  já que 
atualmente a sociedade é complexa, 
antagônica e até mesmo líquida, como 
teorizou Bauman (2003), 
amoldando-se às mais variadas 
situações.

Um dos principais progressos científicos 
reconhecidos no EDD é o entendimento 
que ele é um meio para a efetivação da 
cidadania participativa e inclusiva, com 
a inserção das pessoas nos processos 
de tomadas de decisão e geração de 
resultados das atividades públicas, tais 
como os conselhos representativos e, 
desta maneira, atuam na cristalização 
dos direitos e garantias fundamentais, 
com a participação da sociedade civil 
organizada, atuando como “uma chave 
interpretativa do Direito Constitucional 
democrático contemporâneo e suporte 
teórico para a interpretação e aplicação 
adequadas do Direito Constitucional 
brasileiro vigente” (CATTONI, 2002, p. 
25).

A efetivação dos direitos fundamentais 
no EDD é um dos desafios da 
atualidade e principalmente do Século 
XXI, até mesmo para o controle feito 
pelos Tribunais de Contas, já que 
grupos sociais buscam a primazia da 
distribuição de recursos financeiros, 
que são cada vez mais escassos. Ainda 
que sejam investidos vultosos valores 
oriundos do erário, como demonstra   

quadro exposto a seguir, com base nas 
informações públicas divulgadas pelo 
Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento (SIOP) do Governo Federal, 
incluindo os dados até o final do ano de 
2018.

Constata-se, com os apontamentos 
oficiais, que entre os anos de 2014 a 
2018, houve o investimento federal de 
exatamente os seguintes valores na 
área da cultura, educação, saúde e 
segurança pública R$ 
1.105.560.612.513, 25; ou seja, foram 
arremetidos para a Administração 
Pública um trilhão, cento e cinco 
bilhões, quinhentos e sessenta 
milhões, seiscentos e doze mil, 
quinhentos e treze reais e vinte e cinco 
centavos, para a promoção destes 
direitos fundamentais, gerando 
imensos desafios de planejamento, 
execução e controle, com a inclusão, 
por parte dos Tribunais de Contas. 

Adiantamos que apesar do alto valor 
executado no orçamento federal e dos 
consideráveis avanços já presenciados 
pela sociedade brasileira, aqueles 
direitos ainda necessitam de melhorias 
no Estado Brasileiro, ocorrendo uma 
sensação de que a Administração 
Pública ainda precisa ser mais eficiente, 
necessitando da manutenção e 
aprimoramento da atuação dos 
Tribunais de Contas, enquanto agente 
de controle externo dos bens, recursos 
e interesses públicos, como positivou a 
Constituição Republicana de 1988, 
quando “(...) possibilita a averiguação 
das aspirações da sociedade na 
realização das despesas públicas, seus 
interesses e priorização” (SCARR, 
MACEDO SCARR, 2018, p. 1254).

Portanto, do modelo de Estado 
Absoluto dos séculos XV a XVII ao 
contexto atual, houve uma mudança 
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estrutural devido a fatores, como a 
mundialização (SILVA, 2015) e 
globalização (BAUMAN, 1999), que 
proporcionaram avanços nas áreas de 
telecomunicações e transportes, mas 
também desafios como o aumento da 
volatilidade dos mercados nacional e 
internacional, impulsionado por estes 
fatores. Já se teorizou que deve 
ocorrer um Estado Constitucional 
Democrático Cooperativo, que se 
articula em rede com agentes públicos 
e privados, no contexto interno e 
internacional, como lecionou Peter 
Haberle (2003), atuando em um tecido 
de proteção aos direitos, garantias e 
controles fundamentais da 
Administração Pública e da sociedade 
líquida.

Um exemplo da necessidade de 
atuação em rede, com desempenho de 
agentes estatais e sociais, é a alocação 
de recursos públicos pela União, 
ressaltando que aquele ente federativo 
tem o maior orçamento público do 
Brasil, devendo fomentar o 
desenvolvimento de áreas essenciais 
como saúde, educação, segurança 
pública e cultura, tal como demonstra 
o gráfico abaixo, elaborado a partir dos 
dados públicos disponibilizado no SIOP, 
que aponta em tempo real os 
investimentos estatais, sendo, 
portanto, um exemplo de ferramenta 
de compliance, accountability e de 
governança.

Salienta-se que foram escolhidos para 
exame neste capítulo os direitos 
fundamentais: cultura, educação, 
saúde e segurança pública, por 
caracterizarem os maiores orçamentos 
da União e por demonstrarem os 
espantosos valores destinados, na 
casa dos milhões de reais, a sensação 
de falta de investimentos nestas áreas 
tão sensíveis para a sociedade   
   

brasileira e principalmente sente-se o 
déficit de concretude que se apresenta 
neste tocante a estes direitos, 
deixando a sensação de que: ainda há 
muito a se fazer! 

Seguindo, se extrai do quadro, uma 
das considerações necessárias ao se 
analisar os dados constantes no 
material elaborado com os dados do 
SIOP, é que houve a aplicação de 
recursos, contudo há necessidade de 
revisão das técnicas de administração 
e gestão pública, principalmente pela 
ótica do princípio constitucional da 
eficiência e do dever fundamental de 
prestar contas, que impõe a atuação 
prévia, concomitante e superveniente 
efetuada pelos Tribunais de Contas.

Nesta parte do texto, resta claro que 
ocorreram avanços na construção 
estatal e da própria Administração 
Pública brasileira, nos últimos anos, 
sendo que a gestão pública vem se 
alinhando ao modelo do EDD, 
inclusive, com um complexo e 
presente sistema de controle interno e 
externo, com participação da 
sociedade líquida. Assim, os Tribunais 
de Contas, ao mesmo tempo em que 
devem fazer uma fiscalização contra 
ilegalidades, tem o desafio de 
fomentar o diálogo democrático com a 
sociedade civil organizada, tal como 
ocorre com a Corte de Contas do 
Tocantins, que vem se afinando 
institucionalmente com a ATM e UVET.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Século XXI traz vários desafios para 
toda a estrutura estatal e social. Neste 
artigo, discorreu-se sobre a 
possibilidade de se intensificar a 
comunicação entre os Tribunais de 
Contas e a sociedade civil organizada, 
que é em regra, a destinatária das    
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políticas públicas que efetivam os 
direitos, deveres e garantias 
fundamentais.

Para tanto, foram apresentados 
sinteticamente os principais 
fundamentos da evolução do Estado 
Ocidental, do seu início até o 
momento hodierno, passando pelo 
Estado Absolutista, Liberal, Social e 
Estado Democrático de Direito, para 
se reconhecer que cada um deles 
possui características próprias, mas 
todos eles se identificam com a 
concretização dos direitos e garantias 
fundamentais, bem como com o 
controle das ações estatais.

Demonstrou-se que o Tribunal de 
Contas foi reconhecido 

constitucionalmente pela Constituição 
Republicana de1891 e recebeu maior 
atenção pela atual Constituição 
Cidadã, com competências 
fiscalizadoras e também de promoção 
da cidadania, com o incentivo do 
controle social, que tem 
documentados resultados e 
principalmente pode auxiliar no 
controle concomitante que 
atualmente vem sendo bastante 
debatido nas Cortes de Contas.

Porém, se reconheceu que as formas 
de controle tanto interno, quanto 
externo, como são exercidas pelos 
Tribunais de Contas, devem ser 
utilizadas de maneira a incentivar a 
construção de um espaço público 
democrático e não serem usadas para
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infantilizar a Administração Pública tal 
como demonstrado por Dantas (2018).

Desta maneira, os Tribunais de Contas 
devem agir de maneira preventiva, 
concomitante e superveniente para 
coibir imoralidades, ilegalidades e 
sobretudo evitar a incorreta aplicação de 
recursos públicos, mas não deve cercear 
a autonomia e discricionariedade dos 
gestores públicos que têm legitimidade 
democrática para estabelecer suas 
prioridades no contexto do Estado 
Democrático de Direito.

Assim, o ponto central deste capítulo foi 
demonstrar que há um desafio para o 
Século XXI para os Tribunais de Contas, 
no sentido de aprimorar o seu diálogo 
com a sociedade civil organizada, tendo 
como exemplos, os diálogos 
institucionais mantidos com a ATM e 
UVET.
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PARTICIPAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA EQUIPE 
PROFISSIONAL CHAVE NA EXECUÇÃO DE OBRAS 
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Resumo: Nos serviços de controle 
simultâneo, a Controladoria Geral da 
República do Peru, doravante 
denominada Controladoria, identificou 
que a equipe profissional chave, 
responsáveis pela execução das obras 
não participou na execução das obras, 
gerando o risco de afetar a qualidade 
das obras públicas Da mesma forma, o 
regime de contratações não exige a 
definição de sua participação 
(permanente e direta; ou parcial), 
funções, informações geradas nem 
multas e redução das despesas gerais 
variáveis e taxas, no caso de existir 
incumprimento contratual. Por outro 
lado, o aplicativo Infobras da 
Controladoria não exige o registro de 
toda a equipe que participa da execução 
da obra.
 
Nesse sentido, o trabalho de pesquisa 
propõe modificações no regulamento de 
contratações e bases padrão do OSCE, 
com relação às exigências da equipe 
profissional chave durante a execução 
de uma obra pública. Além disso, propõe 
registrar no aplicativo Infobras a equipe 
que participa da execução e supervisão 
de obras públicas, o que permitirá 
melhorar o controle do cidadão e alertar, 
no momento oportuno, com respeito à 
simultaneidade de sua participação na 
execução de duas ou mais obras; e a 
documentação imprecisa apresentada 
durante os processos de contratação 
pelos licitantes responsáveis das obras 
públicas.

A contratação de obras públicas no Peru 
é atualmente realizada com base na “Lei 
de Contratações do Estado Lei nº 
30225” e seu regulamento, que exigem 
exclusivamente como parte do executor 
da obra, a presença permanente e 
direta do “residente de obra”, que deve 
ser um engenheiro ou arquiteto, de 
acordo com o tipo de obra a ser 
contratada, exigindo que ele tenha dois 
anos de experiência na especialidade, 
definindo suas funções e informações 
geradas durante a execução da obra, 
conforme resumido na seguinte tabela 
nº1.

É importante ressaltar que o OSCE, 
através da Diretiva Nº 
001-2017-OSCE/CD  padronizou as 
bases da licitação pública para a 
contratação da execução das obras, 
especificando que a informação da 
equipe profissional chave seriam 
fornecidas através do perfil e cargo, em 
estrita relação às despesas gerais da 
documentação técnica, enfatizando que:

Pode-se solicitar só o grau 
acadêmico de bacharel ou título 
profissional, isto é, não se pode 

Bases e solicitação de expressão de interesse padrão para os procedimentos de seleção a serem 
convocados no âmbito da Lei nº 30225. Aprovado pela Resolução Nº 001-2017-OSCE/CD de 31 de 
março de 2017, modificada por meio da  Resolução N° 017-2017-OSCE/CD e por meio da 
Resolução N° 015-2018-OSCE/PRE de 16 de março de 2018.

1

Palavras-chave: Equipe 
profissional chave, obras públicas, 
participação, funções, informações 
geradas, multa e Infobras.

1
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Tabela nº 1
Participação do residente de obra na execução de obras públicas

Fonte: Regulamento da lei de contratações do estado. 
Elaborado por: Equipe de pesquisa 

solicitar outros treinamentos (como 
cursos, seminários, diplomado, 
palestras ou outros), títulos 
(segunda especialidade) ou graus 
acadêmicos (mestrado, doutorado 
e/ou pós-doutorado).
A experiência deve estar relacionada 
com suas funções e honorários 
estabelecidos nas despesas gerais. 
Além disso, a existência no mercado 
desses profissionais deve ser 
verificada.
É proibido solicitar anos de afiliação 
profissional ou exercício profissional

Cabe assinalar que, esse requisito de 
qualificação de pessoal é muito 
importante, pois faz parte das 
exigências mínimas, quer dizer, caso a 
empresa não acredite em um dos 
profissionais e/ou não atenda ao perfil, 
não poderá acessar à seguinte etapa da 
avaliação. Portanto, será desqualificado 
e não participará do processo de 
seleção.

Além dessa regra, em 2006 foi aprovado 
o Regulamento Nacional de Edificações, 
que descreve os cargos de gerente de 
projeto e responsável de obra (ou 
comumente chamado de residente de 
obra) para obras de edificação e 
habilitação urbana, como mostrado a 
tabela n°2.  

Em relação ao indicado, pode-se concluir 
que os regulamentos de contratação não

determinam que o requerimento de 
profissionais defina especificamente sua 
participação na execução da obra, 
funções e informações geradas pela 
equipe profissional chave; o que é 
coerente com as disposições das regras 
de controle interno que definem 
claramente o trabalho e as funções dos 
profissionais, bem como a obrigação de 
gerar informações para facilitar a revisão 
do que foi executado, para o qual é 
proposto o seguinte: 

Participação na execução das obras:
a) Permanente e direto, corresponde à 
participação exclusiva na obra, não 
podendo prestar serviços em mais de 
uma obra por vez, como: residente, 
supervisor de obra ou outra 
especialidade, além de realizar 
funções públicas ou privadas. Além 
disso, especificar o período mínimo de 
trabalho e/ou funções das quais deve 
participar, o que for maior.
b) Parcial, corresponde à participação 
não exclusiva na obra, pelo que 
poderá prestar serviços em mais de 
uma obra por vez, em qualquer tipo 
de especialidade. Deve ser detalhado 
o período mínimo de trabalho e/ou 
funções das quais deve participar.

Funções, descrever as funções a 
serem realizadas em conformidade 
com sua especialidade e/ou suporte 
técnico, se aplicável, realizar
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PERFIL 
PARTICIPAÇÃO NA 

OBRA 
FUNÇÕES 

INFORMAÇÕES 
GERADAS 

Engenheiro ou arquiteto, 
profissional com colegiatura, 
habilitado e especializado. 
Dois anos de experiência na 
especialidade. 

Permanente e direto. 
Não poderá prestar 
serviços em mais de 
um trabalho ao 
mesmo tempo.  

Representa ao 
contratado como 
responsável 
técnico. 

Registro no caderno de 
obra.  
Avaliação de custos e 
despesas gerais variáveis 
para seu pagamento e 
outros.  

 



CARGO / PERFIL 
PARTICIPACIÓN 

EN OBRA 
FUNCIONES 

INFORMACIÓN 
GENERADA 

Gerente de proyecto: Título 
profesional, capacitación y 
experiencia 
Colegiado y habilitado 
 

No detalla • Administrar la ejecución del 
proyecto y resolver las 
contingencias 

• Disponer de profesionales 
calificados para el 
desarrollo del Proyecto 

• Definir las eventuales 
modificaciones del 
Proyecto. 

Profesional responsable de 
obra: Título profesional de 
Arquitecto o de Ingeniero Civil 
En caso de obras 
especializadas, el Profesional 
Responsable deberá contar 
con la especialización 
correspondiente. 

Directo • Ejecutar directamente la 
obra, administrar los 
procesos constructivos y 
cumplir con los requisitos 
de calidad.  

• Resolver las contingencias 
en la ejecución de la obra.  

• Registro del cuaderno 
de obra. 

• Firmar las actas de 
inicio y de entrega de la 
obra. Elaborar y 
organizar la información 
de los procesos 
constructivos.  

 

Tabela nº 2
Participación del gerente de proyecto profesional responsable de obra en la 

ejecución de obras

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - G.030 Derechos y responsabilidades
Elaborado: Equipo de investigación
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referências regulatórias competentes, 
como segurança e proteção, impacto 
ambiental, ministério do meio 
ambiente, cultura ou outro aplicável, 
que determinem as funções do 
profissional responsável.

Informações geradas, descrever a 
documentação gerada e devidamente 
assinada em conformidade com suas 
funções, como testes de qualidade de 
materiais, testes de qualidade do 
trabalho, relatórios, reportes,

Então, após revisar cinco processos para 
a seleção de diferentes tipos de obras e 
orçamento, determinou-se que o 
requerimento das entidades não define 
objetivamente: 1) a participação na 
obra, 2) as funções, 3) as informações 
geradas 4) a entrega das informações 
geradas da equipe profissional chave 
durante a execução da obra, conforme 
mostrado na tabela a seguir:

Fonte:  Sistema eletrônico de contratações do estado e apêndice nº 2
Elaborado por:  Equipe de pesquisa

Tabela nº 3
Equipe profissional chave na execução de obras públicas

atas ou outros, gerados para cada 
avaliação de obra, bem como a 
oportunidade e/ou prazo de entrega.
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TIPO DE OBRA HOSPITAL 
PLANTA DE 

TRATAMENTO  
RODOVIA ESCOLA SANEAMENTO 

LICITAÇÃO PÚBLICA 
Licitación-1-

2015-GR.TACNA 
Licitación-4-

2017-VIVIENDA 
Licitación-9-

2016-GRTACNA 
Licitación-5-

2017-GRTACNA 
Licitación-4-2017-
EPSTACNA 

ORÇAMENTO 80 milhões de 
dólares 

28 milhões de 
dólares 

5 milhões de 
dólares 

4 milhões de 
dólares 

0.8 milhões de 
dólares 

EQUIPE PROFISSIONAL 12 13 12 8 7 
PERFIL  Sim e treinamento Sim Sim Sim Sim 

PARTICIPAÇÃO NA OBRA: 
Tempo integral ou parcial 

Segundo a 
proposta (não 
definido pela 
entidade)  

Não detalha  Sim, não 
determina 
período 

Não detalha Não detalha 

FUNÇÕES Não detalhadas Não detalhadas Descrição 
parcial  

Não detalhadas Não detalhadas 

INFORMAÇÕES GERADAS 
Não detalhada Não detalhada Descrição 

parcial 
Não detalhada Não detalhada 

ENTREGA DE 
INFORMAÇÕES GERADAS 

Não solicitada  Solicita os 
trabalhos 
realizados  

Não solicitada Não solicitada Não solicitada 
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Em conformidade com o acima exposto, 
recomenda-se modificar a base padrão 
da Diretiva Nº 001-2017-OSCE/CD, 
aprovada pela Resolução Nº 
064-2018-OSCE/PRE e publicada no 
jornal El Peruano em 9 de agosto de 
2018, no capítulo III Requerimento com 
o seguinte texto:

“Da mesma forma, nessa seção, deve 
ser registrada a equipe profissional 
chave para a execução da obra, 
detalhando os cargos, perfil mínimo, 
participação na obra, funções e 
informações geradas, em estrita 
conformidade com a documentação 
técnica (concordante com o 
desagregado da análise de despesas 
gerais do da documentação técnica) 
(…)”.

Além disso, no que se refere às 
informações geradas pela equipe 
profissional chave inseridas na

“O contratado deverá apresentar ao 
inspetor ou supervisor, no último dia 
de cada período previsto nas bases, 
as informações geradas e a 
assistência da equipe profissional 
chave que participou, de acordo com 
o capítulo III Requerimento das 
bases integradas, durante o referido 
período. Caso contrário, serão 
deduzidas as despesas gerais 
variáveis correspondentes aos 
profissionais que tiveram que 
participar, bem como a multa 
correspondente”. 

Em relação à multa, sugere-se 
modificar o capítulo III, Requerimento 
das bases padrão:

entidade, é recomendável modificar o 
artigo 166. -Avaliações e medições do 
Regulamento da Lei de Contratação, no 
seguinte sentido:

“Nessa seção, além da penalidade por pagamento atrasado, as seguintes 
penalidades devem ser incluídas:
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Penalidades 

N° Casos de aplicação da 
penalidade  

Forma de cálculo Procedimento 

1 (…)   

3 Se o contratante ou sua equipe não 
enviar as informações geradas e a 
assistência da equipe profissional 
chave que participou durante esse 
período ao inspetor ou supervisor 
no último dia de cada período 
previsto nas bases. 

Cinco por mil 
(5/1000) do valor da 
avaliação do período 
para cada dia do 
referido 
impedimento. 

De acordo com o relatório do 
[DETERMINAR INSPETOR 
OU SUPERVISOR DA OBRA, 
CONFORME O CASO]. 

4 Se qualquer membro técnico da 
Equipe Profissional Chave não 
participar da execução da obra nos 
períodos estabelecidos no 
requerimento.  
  

Cinco por mil 
(5/1000) do valor da 
avaliação do período 
para cada dia e por 
cada profissional.  

De acordo com o relatório do 
[DETERMINAR INSPETOR 
OU SUPERVISOR DA OBRA, 
CONFORME O CASO]. E 
anotação do caderno de obra 
de cada dia e do profissional 
que não participou de cada 
período avaliado”. 

 



Revista Fiscalizando Nª 25 / Vencedores do Concurso CAJ 2018 - 1° lugar

Por outro lado, desde a revisão até o 
registro da equipe profissional chave no 
aplicativo Infobras da Controladoria Geral 
da República, informou-se o  

registro dos dados do residente e 
supervisor ou inspetor da obra, conforme 
detalhado:

Tabela nº 5
Publicação da equipe profissional chave na execução de obras públicas

Fonte: Sistema eletrônico de contratações do estado 
Elaborado por: Equipe de pesquisa

Nesse sentido, sugere-se modificar o 
ponto “d. Dados do residente da obra” do 
Manual do Usuário - Sistema de 
informações de obras públicas para as 
entidades, de março de 2015 - Versão 
4.0, com o seguinte texto:

“d. Dados da equipe profissional 
chave para a execução da obra
Nessa seção, registra-se a equipe 
profissional chave que participa 
durante a execução da obra.
Primeiro, os seguintes dados serão 
registrados: 
(…)
Posteriormente, os seguintes campos 
serão preenchidos: � 
C.I.P/C.A.P/OUTRO (Colégio de 
Engenheiro de Peru/ Colégio de 
Arquitetos de Peru/ Outro)� Profissão 
� Especialidade � Data de início do 
contrato � Data de término do 
contrato y � Participação . � 
Participación . 

1

2

2 3

Dados de acordo com a participação na 
obra de cada profissional consignado no 
capítulo III Requerimento das bases 
integradas do processo de seleção (obra 
por administração indireta do orçamento) 
ou cronograma de participação da equipe 
profissional chave da Entidade (obra por 
administração direta do orçamento).
Determinar se for Permanente e direto 
(Corresponde à participação exclusiva na 
obra, nesse sentido, você poderá prestar 
serviços em mais de uma obra por vez, 
em qualquer tipo de especialidade, como 
residente ou supervisor de obra ou com 
outra função privada ou pública. Deve-se 
detalhar o período mínimo de trabalho 
e/ou funções das quais deve participar) 
ou Parcial (Corresponde à participação 
não exclusiva na obra, nesse sentido, 
você poderá prestar serviços em mais de 
um trabalho por vez, em qualquer tipo de 
especialidade. Deve-se detalhar o 
período mínimo de trabalho e/ou funções 
das quais deve participar)”. 

Deve-se especificar que, no caso de 
definir a participação de forma 
Permanente e direta, o sistema 
informático não permitirá o registro do 
mesmo profissional em outra obra, 
durante o período definido.

Registrar o cargo de acordo com a 
oferta técnica do contratante (obra por 
administração indireta do orçamento) 
ou da equipe da Entidade (obra por 
administração direta do orçamento)

1.

2.

3.
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TIPO DE OBRA HOSPITAL 
PLANTA DE 

TRATAMENTO 
RODOVIA ESCOLA SANEAMENTO 

LICITAÇÃO 
PÚBLICA 

LP-1-2015-
GOB.REG.TACNA 

LP-4-2017-
VIVIENDA 

LP-9-2016-
GRTACNA 

LP-SM-5-2017-
GOB.REG.TACNA 

LP-4-2017-
EPSTACNA 

RESIDENTE SIM NÃO SIM SIM SIM 
SUPERVISOR SIM NÃO SIM SIM NÃO 
EQUIPE 
PROFISSIONA
L CHAVE  

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
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É importante ressaltar que as propostas 
de modificação dos regulamentos e 
aplicativos atuais não envolvem maiores 
despesas em sua implementação, pelo 
contrário, teriam o seguinte impacto:

As despesas gerais variáveis da 
equipe profissional chave das 
entidades serão acreditadas, o que 
evitará o pagamento por tarefas não 
realizadas.
Isso permitirá que o Sistema Nacional 
de Controle identifique, em menor 
tempo, a documentação 
supostamente falsa ou imprecisa 
apresentada pelos contratados nos 
processos de seleção, a fim de alertar 
riscos através de seus serviços de 
controle.
Melhorar o controle social nas obras 
públicas, visto que elas acessam a 
informações da equipe profissional 
que participa da execução de suas 
obras.

Bibliografia

Ley de contrataciones y adquisiciones 
del estado, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
vigente a partir del 29 de diciembre 
de 2004.
Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1017, vigente a partir 
del 1 de febrero de 2009.
Ley de Contrataciones del Estado Ley 
Nº 30225, vigente a partir del 9 de 
enero de 2016.
Directiva Nº 001-2017-OSCE/CD 
Bases y solicitud de expresión de 
interés estándar para los 
procedimientos de selección a 
convocar en el marco de la Ley N° 
30225.

Reglamento Nacional de 
Edificaciones, publicada el 8 de junio 
de 2006, vigente a partir del 9 de 
junio de 2006.
Normas de Control Interno, aprobado 
mediante resolución de Contraloría Nº 
320-2006-CG, vigente a partir de 4 de 
noviembre de 2006.
Infobras - Manual de usuario - 
Sistema de información de obras 
públicas para las entidades de Marzo 
2015 – Versión 4.0.
Portal web del sistema de 
contrataciones del estado – SEACE - 
http://portal.osce.gob.pe/osce/conte
nt/accesos-al-seace. 
Portal web del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - 
OSCE - www.osce.gob.pe/. 
Portal web del Sistema Nacional de 
Información de Obras Públicas – 
INFObras - 
https://apps.contraloria.gob.pe/ciuda
dano/.
Portal web de la Contraloría General 
de la República del Perú - 
http://www.contraloria.gob.pe/wps/w
cm/connect/cgrnew/as_contraloria/a
s_portal 

Veja a versão 
estendida deste 
artigo. Clique aqui 

para acessá-la. 

47

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2019/11/1er-lugar-concurso-CAJ-2018-1.pdf


Revista Fiscalizando Nª 25 / Vencedores do Concurso CAJ 2018 - 2° lugar

MIGRACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL EN OBRAS 
PÚBLICAS AL SICOP: UN EJERCICIO DE VALOR AGREGADO  

Resumo: Esse documento apresenta 
uma proposta para que as Entidades de 
Fiscalização Superior (SAI) orientarem 
seus controles sobre compras públicas 
em direção aos sistemas eletrônicos de 
compras de cada país, obtendo as 
vantagens da tecnologia para seu 
trabalho, mas também para evidenciar 
seus produtos e resultados de uma 
maneira melhor. No caso de Costa Rica, 
é adotado o caso incipiente do projeto 
de ingresso de controles prévios em 
termos de contratação administrativa 
para o Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), que é a plataforma 
nacional de compras públicas 
eletrônicas; e como esse projeto está 
enquadrado dentro de um controle de 
valor agregado que deve ser gerado 
pelas SAI nacionais sob vários eixos 
conceituais que dependem das 
tecnologias de informação e 
comunicação para atingir os objetivos 
do país. 

Autor: 
Elard Gonzalo Ortega Pérez

EFS Costa Rica

Introdução

Na Costa Rica, entre 13 e 15% do PIB é 
investido em compras públicas, o qual é 
muito similar ao destinado no resto do

Esse documento é um resumo do documento “Controles prévios em relação a compras públicas: utilizando a 
plataforma nacional de compras públicas para agregar valor à fiscalização”, apresentado no contexto do 
Concurso de Pesquisa do CAJ de 2018. Por motivos de espaço, algumas das citações bibliográficas foram 
reduzidas ou eliminadas. A análise não faz parte de nenhum documento oficial da Controladoria Geral da 
República de Costa Rica (CGR), mas constitui uma proposta conceitual de como o uso do SICOP deve ser 
articulado para os processos de impugnação e controle prévio da CGR; desde a perspectiva de quem participa 
como líder de projeto na Divisão de Contratação Administrativa.
CENTRO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, Abrindo mercados para mulheres comerciantes, 2015, pp. 40. 

mundo. Assim como em outros países, 
esse investimento deve ser aproveitado 
de forma estratégica para alcançar os 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável sob a aplicação de critérios 
ambientais, sociais, de inovação, MPME, 
de mulheres , entre outros. Dessa 
forma, em conformidade com os 
grandes montantes e a relevância 
desses objetivos, é necessário definir os 
controles transparentes, oportunos, 
eficientes e independentes que 
garantam o bom investimento de fundos 
públicos, a livre concorrência e a 
igualdade dos participantes.

Referencial teórico

2

A prestação de contas e o uso 
inteligente de controles 

a)

No caso da contratação pública de Costa 
Rica, a CGR conta com competências 
prévias em autorizações especiais, como 
a promoção de um procedimento de 
exceção, bem como a aprovação de 
contratos. Da mesma forma, possui 
competências com respeito aos recursos 
contratuais, similares às exercidas pelos 
Tribunais de Recursos Contratuais, no 
caso da Espanha; ou pelo Government 
Accountability Office dos Estados Unidos 
da América. Nesse sentido, 
procedimentos de licitação de maior

Palavras-chave: Controles 
prévios, sistemas eletrônicos de 
compras, controles eficientes, 
controles de valor agregado, 
políticas públicas e governos 
nacionais.

1

1

2
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valor e a impugnação de atos finais, 
tanto de adjudicação quanto em casos 
de concursos sem vencedor ou 
infrutuosos.   

Esses tipos de controles exercidos pela 
CGR foram reconhecidos pela OCDE 
como controles que avançam para a 
integração de eficácia, eficiência e 
economia, refletindo as boas práticas de 
um sistema eficaz de supervisão do 
desempenho dos processos de 
contratação pública e das instituições .  
Dessa forma, as SAI têm como função 
fiscalizar o investimento de fundos 
públicos e a transparência na atividade 
de contratação pública. Mas, 
atualmente, também  têm o desafio de 
reinventar a maneira pela qual as 
informações sobre a forma como as 
informações são geradas em relação à 
execução das políticas e procedimentos, 
para alertar também quais práticas 
podem ser corrigidas e assim ter 
maiores possibilidades de atingir os 
objetivos de infraestrutura, saúde 
pública, educação, segurança dos 
cidadãos, etc. No mesmo caso, o 
encadeamento dos controles 
subsequentes sob sistemas de alerta, 
sinalizadores vermelhos ou de outro 
tipo, pode melhorar muito sua 
oportunidade, caso se consiga projetar 
sua aplicação dentro dos procedimentos 
de contratação promovidos 
eletronicamente. No entanto, para os 
fins desta análise, se enfatizará com 
respeito aos controles prévios.

Além de fornecer informações sobre 
projetos específicos de interesse 
nacional, as informações sistematizadas 
das recusas ou autorizações de 
procedimentos de exceção, bem como
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3

OCDE, Entidades Fiscalizadoras Superiores e o bom governo: supervisão, informação e visão, Estudos da OCDE 
sobre governação pública, Paris, 2017, pp. 128.

a aprovação de contratos, permitem 
monitorar os tempos e o cumprimento 
de condições ou termos. Também, no 
caso da quantidade de recursos, dos 
montantes envolvidos, dos tempos 
desde o convite até a impugnação, os 
tempos de resolução e a quantidade de 
adendas ou esclarecimentos 
apresentados sobre as resoluções; tudo 
isso não apenas garante o 
monitoramento de possíveis 
deficiências institucionais ou por 
setores do governo, mas também 
responde a uma pergunta fundamental 
no exercício de prestação de contas: 
Quem controla aqueles que 
controlam?

Utilizar a tecnologia não é 
opcional

b)

Com a reforma do artigo 40 e a adição 
do artigo 40 à Lei de Contratação 
Administrativa (Lei Nº 9395, de 23 de 
agosto de 2016, que modifica 
precisamente a Lei Nº 7494 e que 
entrou em vigor em setembro de 
2017), é obrigatório que toda atividade 
contratual regulada pela Lei de 
Contratação Administrativa ou 
qualquer outro regime especial seja 
processada através do SICOP. Com 
isso, foi aberta a possibilidade de que 
os controles prévios e as competências 
de fiscalização em geral sobre as 
compras públicas também sejam 
integrados a essa plataforma 
eletrônica, facilitando as abordagens 
estratégicas que a CGR projetou a 
partir das tecnologias de informação. A 
inclusão de processos de controle 
prévio no SICOP permite a 
consolidação da plataforma e o uso 
mais eficiente dos recursos das 

3
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entidades fiscalizadas; permitindo 
uniformizar o registro de informações 
que são realizadas em vários sistemas, 
como o Sistema de Informação de 
Atividade Contratual (SIAC) da CGR. 
Portanto, o uso do SICOP permite que, 
progressivamente, a fiscalização 
reduza não apenas os custos, mas 
também faça uso mais eficiente dos 
recursos e ajude a consolidar uma 
plataforma exclusiva para a CGR, as 
entidades fiscalizadas e os próprios 
cidadãos. 

Objetivos e desenvolvimento 

No projeto de ingresso de processos 
sobre contratação administrativa, foi 
visualizada a migração dos processos 
de autorização, aprovação e matéria 
recursiva. A metodologia de trabalho 
com o Reitor do SICOP será realizada 
por meio de sessões de trabalho com a 
CGR, nas quais participará a 
Radiográfica Costarricense S.A. 
(RACSA), empresa pública que assumiu 
a operação do Sistema. As interfases 
dos operadores na CGR serão 
executadas no princípio sob quatro 
etapas fundamentais: a. definição de 
requerimentos, b. desenho c. 
desenvolvimento, provas de conceito e 
plano piloto, d. produção. 

Na definição de requerimentos, não só 
deve considerar-se aqueles dados 
indispensáveis de acordo com os 
regulamentos para a validade e o 
exercício de competências, mas 
também as informações estratégicas 
para a toma de decisões que se espera 
se sejam geradas e a proposta 
inovadora de um sistema que deve ser 
considerado permitir agregar valor 
àqueles que interagem com as 
questões complexas da contratação 
administrativa e com as competências 
da CGR. De forma transversal ao 

projeto, corresponde à CGR articular 
com o Reitor do Sistema e RACSA; os 
esquemas de capacitação para os 
funcionários, a definição de planos de 
contingência e a resolução de questões 
jurídicas associadas ao controle da 
informação nas condições mínimas 
requeridas para uma SAI, 
responsabilidades pelo 
armazenamento e disponibilidade das 
informações (tempos de resposta, 
entre outros).  

Así entonces, conceptualmente la 
arquitectura de los módulos debe tener 
en consideración una relación entre 
EFS, Gobierno Nacional y Sociedad 
Civil, en donde la información sensible 
que se genera a partir de los módulos o 
interfases de la CGR, garantiza 
necesariamente esa rendición de 
cuentas que se materializa en esta 
propuesta específica como se puede 
aprecia en la Figura 1.  

Eixo de Sociedade Civila)

Para consolidar essa demanda de 
informação, é necessário propor uma 
série de requerimentos mínimos dos 
desenvolvimentos tecnológicos que 
serão feitos:

Acesso à informação sobre os 
controles exercidos pela CGR.

i.

Na definição de requerimentos, é 
necessário realizar cenários de teste 
piloto com os usuários da sociedade 
civil, que permitam definir que a 
operação e a estruturação dos 
requerimentos garante um acesso 
simples às informações; com a ideia 
de que o princípio democrático de 
livre acesso à informação pública 
não será deixado sob um postulado 
teórico. Além disso, a definição 
simples das interfases de consulta 
deve permitir que o usuário acesse  
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Revisa políticas y prácticas para la 
consecución de objetivos
Analiza problemas y sectores para la 
toma de decisiones oportuna
Implementación de mejores prácticas

Mejora en la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa
Divulgación a la Sociedad Civil de los resultados y la información

Valor agregado de controles que permite corregir prácticas oportunamente

Acceso a la información de procesos
Parametrización y capacitación
Interoperabilidad con otras 
plataformas
Aplicativos móviles

Figura 1. Actores Relevantes
Utilización de SICOP para la rendición de cuentas

as informações de várias formas. O 
uso de sistemas eletrônicos implica, 
para a CGR, o regulamento interno 
que garante a administração de 
riscos para que informações de 
qualidade sejam fornecidas de 
forma adequada. A informação deve 
ser fornecida em tempo real para 
que tanto uma empresa que faz 
parte de um processo quanto um 
cidadão não tenham informações 
diferentes dentro do processo, o 
qual poderá ser consultado em 
qualquer lugar. Por sua vez, o 
desenvolvimento de módulos e 
interfaces requer respeito por parte 
do princípio de neutralidade 
tecnológica como princípio 
substantivo no uso de tecnologias, 
não apenas em termos de 
compatibilidade com o software de 
navegação na rede, mas também 
em termos de formatos de 
armazenamento da informação.

Parametrização dos processosii.

A parametrização de aqueles 
módulos ou interfases para interpor 
recursos permitirá que o Sistema

informe sobre os prazos e as 
disposições legais, sem prejuízo de 
que o usuário possa continuar com a 
gestão por sua própria decisão. 
Essas possibilidades podem ser de 
extraordinária relevância para as 
MPME na interposição de recursos 
de objeção ou contra o ato final 
perante a CGR, de forma que o 
próprio Sistema informe o usuário 
sobre possíveis erros, de acordo 
com os regulamentos. Isso reduz as 
possibilidades de rejeição devido à 
inadmissibilidade aberta dos 
recursos, mas, principalmente, 
estende-se a possibilidade de 
controle de atos que, em outros 
casos, justificaria uma rejeição da 
gestão recursiva.

O uso de aplicativos móveisiii.

Na atualidade, a CGR usa um 
aplicativo que permite navegar 
pelas informações associadas a 
notícias, apresentar denúncias e 
acessar a relatórios de auditoria 
emitidos recentemente, que podem 
ser facilmente obtidos na App Store 
de Apple ou no Google Play. O uso 
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do SICOP exige que o RACSA 
desenvolva a médio prazo um 
aplicativo que permita aos usuários 
utilizar seus smartphones para 
realizar suas consultas sobre 
trâmites, apresentar gestões e 
receber notificações, entre muitas 
outras possibilidades. 
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b) Eixo de Governo

A partir de uma leitura do Plano 
Nacional de Desenvolvimento 
2015-2018, estruturado pelo Governo 
da República para o período anterior, 
conclui-se que praticamente todos os 
projetos ou programas propostos em 
diversas áreas têm como risco o 
processo de contratação administrativa 
e os prazos . O planejamento dos 
projetos exige não apenas ter claros os 
tempos dos procedimentos e os 
controles, mas também entender 
possíveis deficiências na maturidade 
dos projetos e na definição de objetos 
contratuais, além de gerar lições 
próprias aprendidas com a dinâmica da 
avaliação dos resultados de um projeto 
ou mesmo de setores específicos 
compostos por diferentes entidades e 
órgãos públicos, como é o caso do setor 
de saúde, educação ou infraestrutura. 
A informação da CGR no SICOP permite 
ao Governo da República dimensionar 
tendências e práticas na contratação 
pública, implementando também as 
modificações necessárias nas políticas 
e gestão institucional para atingir os 
objetivos de uma melhor forma.  Esses 
dados permitem articular estratégias 
com a própria CGR em relação a como 
modificar as práticas para reduzir o 
tempo e melhorar as possibilidades de 
sucesso dos projetos. 

c) Eixe de fiscalização e prestação 

O documento completo pode ser consultado no seguinte link:
https://www.mideplan.go.cr/component/content/article?id=1273  

4

de contas

O uso da plataforma representa 
vantagens no acesso à informação e na 
divulgação da CGR, mas 
definitivamente gera desafios 
associados à cultura organizacional e 
ao entendimento de que, uma vez que 
os processos eletrônicos sejam 
processados em tempo real, surgirão 
novas demandas de informação que 
devem ser abordadas de forma 
apropriada.   O desenho dos módulos 
deve manter as mesmas informações 
estratégicas apresentadas hoje em 
relação à contratação à Assembleia 
Legislativa nos relatórios anuais. Além 
disso, o uso de alertas inteligentes 
permite que a equipe da CGR gere 
prevenções oportunas ou modifique 
práticas que, posteriormente, poderiam 
significar a nulidade absoluta do 
procedimento e, dessa maneira, 
materializar os riscos mencionados no 
Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Conclusões e recomendações

A incorporação de controles prévios 
com as ferramentas tecnológicas 
existentes para a contratação 
administrativa no âmbito do SICOP 
constitui uma alternativa 
insuperável para a transformação 
da fiscalização integral por meio 
das tecnologias de informação.
A geração de informações de forma 
automatizada apresenta diferentes 
requerimentos por parte de atores 
relevantes, o que implica para a 
CGR a definição de novos esquemas 
de diálogo social e institucional, 
para atender às demandas

1.

2.

4
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complexas de forma oportuna, de 
acordo com os padrões de 
qualidade e confiabilidade que 
mantém. 
O uso do SICOP requer uma 
mudança da cultura organizacional 
de documentação física para 
eletrônica, a capacitação oportuna 
e a administração de riscos técnicos 
e legais.
A implementação de novas 
tecnologias exige que a CGR defina 
uma estratégia de divulgação 
prévia à sociedade civil e aos atores 
relevantes na contratação 
administrativa.
A CGR deve estruturar atividades 
de monitoramento para resolver 
problemas jurídicos e técnicos 
comuns de qualquer primeira fase 
em que as tecnologias sejam 
utilizadas. 
É necessário definir um período de 
avaliação dos processos migrados e 
de como as atividades de 
fiscalização foram desenvolvidas. 
Após a conclusão do período, as 
tarefas de avaliação serão aplicadas 
por meio de metodologias que 
incluem não apenas aos 
funcionários da CGR ou da 
Administração, mas também à 
sociedade civil.

3.

4.

5.

6.
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CONTRATOS DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA SOB O REGIME DE 
ASSOCIAÇÕES PÚBLICO PRIVADAS, UM INSTRUMENTO DE 

VINCULAÇÃO DE CAPITAL PRIVADO AO PÚBLICO. RELAÇÃO COM O 
CONTROLE FISCAL A PARTIR DA ANÁLISE DA ATRIBUIÇÃO DE 

RISCOS 
Autora: 

Sandra Milena Velez Ortiz
EFS ColombiaResumo: Essa pesquisa recolhe uma 

proposta para a análise da atribuição de 
riscos em uma auditoria de desempenho 
que eventualmente é realizada em um 
contrato de concessão sob o regime de 
Associações Público-Privadas, reunindo 
a proposta da experiência internacional 
das Entidades de Fiscalização para sua 
avaliação, visto que não existe um 
sentido claro desde o ponto de vista 
legislativo respeito à questão da 
renegociação nos contratos de 
concessão no âmbito do regime de 
Associações Público-Privadas (APP). 

De acordo com o disposto no artigo 8 da 
Lei 1508 de 2012, define-se as 
Associações Público-Privadas como: 
“…As Associações Público-Privadas são 
um instrumento para vincular um 
capital privado, incorporado em um 
contrato entre uma entidade estatal e 
uma pessoa física ou jurídica de direito 
privado, para a provisão de bens 
públicos e de seus serviços 
relacionados, o que envolve a retenção 
e transferência de riscos entre as

partes e os mecanismos de 
pagamento, relacionados à 
disponibilidade e ao nível de serviço 
da infraestrutura e/ou do serviço…”  
(Negrito e sublinhado fora do texto).

Além das disposições da Lei 1508 de 
2012, a Lei 1682 de 2013 e o CONPES 
3760 de 2013, que são as normas mais 
importantes em relação às concessões 
de Quarta Geração na Colômbia, é 
importante mencionar as características 
mais relevantes de um contrato de 
concessão sob o regime APP:

O risco de desenho e construção é 
assumido pela concessionária e o 
risco de mercado e tarifas são 
assumidos pelo Estado. 
O fluxo de informações disponíveis 
para o Estado não é o mesmo que 
está disponível para o sistema privado 
(assimetria de informação), perante o 
qual o Estado deverá enfrentar 
situações como a seleção adversa, o 
risco moral, o conflito de agências , 
(Villarreal, 2016). Portanto, o Estado 
deve sempre tentar proteger o 
processo e garantir sua transparência.
Elevada alavancagem financeira por 
parte do Banco (tanto por 
empréstimos convencionais quanto 
por financiamento de organizações 
multilaterais). Isso é explicado 

1

O conflito de agência pode ser definido em uma empresa privada, quando o proprietário é ao mesmo tempo o 
administrador, o problema da agência não existe, pois nesse caso os interesses do acionista e do administrador são 
iguais, sendo a mesma pessoa. Por outro lado, quando a empresa tem vários acionistas (principalmente se for 
pública, pelo que a propriedade é atomizada), surge o problema da agência. Nesse caso, com os direitos de 
propriedade da empresa perfeitamente definidos, é do interesse dos acionistas determinar um conselho de 
administração que opere a empresa por meio de um corpo diretivo. Recuperado de: 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Problema-de-agencia-20160321-0014.html

1

Palavras-chave: Riscos, 
assimetria de informação, 
alavancagem financeira, incerteza, 
cláusula penal pecuniária, auditoria 
de desempenho, transferência de 
risco de demanda. 
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porque, de acordo com um estudo do 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, a infraestrutura da 
América Latina e do Caribe é 
tradicionalmente financiada por meio 
de dívida; no entanto, devido à crise 
financeira, o patrimônio ganhou 
terreno no final da última década. 
Porém, é importante ter em mente 
que quase todo o financiamento da 
dívida é de balcão (transações que 
são realizadas diretamente entre 
duas partes sem passar pela Bolsa de 
Valores), um indicativo claro da falta 
de profundidade dos mercados de 
ações da região. (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, 
2015).

Os financiadores (Banca Privada, de 
Inversão, Multilateral), somente 
efetuam desembolsos desde que os 
riscos patrimoniais e socioambientais 
tenham sido mitigados pela 
concessionária. Os financiamentos dos 
contratos de concessão sob o regime 
APP estão compostos por um número 
significativo de contratos, a maioria dos 
quais são garantias mobiliárias sobre 
ações, estabelecimentos comerciais, 
direitos, entre outros.

Conforme os critérios descritos pelo 
Banco Mundial, (Bull, 2017), a fim de 
localizar e mitigar os riscos, quatro 
etapas devem ser realizadas: 

Estabelecer a viabilidade financeira e 
o retorno do investimento do projeto.
Realizar análises qualitativas e 
quantitativas que permitam indexar 
e analisar a sensibilidade de trânsito 
e dos pedágios. 
Estabelecer e mitigar os riscos, que 
podem ocorrer por meio de quatro 
modelos: modelos de risco de 
retenção - alto risco de trânsito e 
baixa viabilidade financeira-,  

rno qual o Estado retém a maior 
parte dos riscos mais significativos; 
modelos de risco compartilhado, 
no qual existe um alto risco de 
trânsito e alta viabilidade financeira, 
na qual o Estado e a concessionária 
compartilham os riscos, e é fornecido 
o modelo de receita mínima 
garantida e os mecanismos para 
compartilhar os ganhos.
Modelo de risk-injection - Risco de 
trânsito razoável e baixa viabilidade 
financeira. Essa figura pode ser 
usada para separar o risco de 
trânsito de outros riscos, a fim de 
evitar que o setor privado dependa 
exclusivamente das receitas de 
pedágios. 
Modelo de Risco - Transferência 
Risco de trânsito razoável e alta 
viabilidade financeira, no qual tudo é 
transferido para o usuário final e são 
fornecidos termos contratuais 
flexíveis. Esse modelo é mais 
apropriado para projetos que 
oferecem baixo risco e alta 
rentabilidade. Os governos devem 
adotar medidas de devida diligência 
para garantir riscos de trânsito 
razoáveis, a fim de evitar uma 
falência ou renegociação. 

Perspectiva do Controle Fiscal em 
relação à Atribuição de Riscos, com 
base na interpretação do artigo 32 
da Lei 1882 de 2018 

O Grupo de Infraestrutura do Banco 
Mundial, sobre o tema de contratação 
de obras de infraestrutura sob o regime 
de Associações Público-Privadas, 
indicou que menos de um terço das 
economias analisadas (135 economias e 
82 países entre os quais encontram-se 
membros da OCDE e da América Latina 
- incluindo Colômbia), adotaram 
metodologias específicas que garantem 
a consistência dos projetos ao longo de
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sua evolução. No entanto, 15% das 
economias analisadas não incluem 
disposições regulamentares específicas 
sobre a questão da renegociação de 
contratos de concessão sob o regime 
APP (Associações Público-Privadas), e 
35% das economias não têm 
regulamentada a rescisão antecipada 
de esses tipos de contratos e a 
materialização dos riscos contratuais 
que podem surgir. (Banco Mundial, 
2018).

Portanto, com a emissão da Lei 1882 de 
2018, que modificou o artigo 32 da Lei 
1508 de 2012, na qual foi feita uma 
modificação em relação à rescisão 
antecipada de contratos de concessão 
de infraestrutura, nos seguintes 
termos:

“…Parágrafo 1. Nos contratos da 
Associação Público-Privada assinados, 
quando uma autoridade judicial declara 
a nulidade absoluta do contrato estatal, 
ou quando uma autoridade 
administrativa ou judicial ou a 
respectiva entidade estatal contratante 
ordena que sua rescisão originada em 
uma causa de nulidade absoluta, na 
liquidação deverá ser reconhecido o 
valor atualizado dos custos, 
investimentos e despesas, executados 
pelo contratado, incluindo juros, menos 
a remuneração e pagamentos recebidos 
pelo contratado em virtude do 
cumprimento do objeto do contrato. 
Esses fatores serão atualizados com o 
índice de preços no consumidor (IPC) 
desde o momento de sua ocorrência até 
o mês imediatamente anterior à data da 
liquidação…
...
O disposto neste parágrafo também 
será aplicável à liquidação dos contratos 
de concessão de infraestrutura de 
transporte previamente assinados em 

vigor da Lei 1508 de 2012…”. 
(Sublinhado fora do texto).

No entanto, um ano após da publicação 
desta pesquisa, o Tribunal 
Constitucional da Colômbia, por meio 
da Sentença C-207 de 2019, 
pronunciou-se sobre a demanda de 
inconstitucionalidade apresentada pela 
Controladoria Geral da República, 
entendendo que, a partir da liquidação 
do contrato de concessão sob o regime 
APP, os reconhecimentos a título de 
devolução serão direcionados ao 
pagamento dos passivos externos do 
projeto com terceiros de boa-fé. Com o 
restante, as devoluções poderão ser 
reconhecidas em favor do contratado, 
ou do membro ou sócio da parte 
contratante, nos casos em que não 
esteja comprovado que atuou-se 
mediante uma conduta dolosa na 
prática de um delito ou de uma infração 
administrativa, originando a anulação 
do contrato devido a um objeto ou 
causa ilegal, ou que tenha participado 
da celebração do contrato tendo 
conhecimento sobre essa ilegalidade. 

Portanto, a partir da Auditoria de 
Desempenho, pretende-se fornecer 
novas perspectivas analíticas e a 
identificação de possibilidades de 
melhora, com base em uma análise dos 
modelos financeiros e do contexto 
jurídico, através do qual é possível 
determinar se existe um equilíbrio no 
modelo financeiro proposto pela 
concessão, ao comparar as receitas ou 
ganhos que o negócio de concessão 
obtém eventualmente como tal 
(receitas de pedágio), frente ao custo 
da dívida dos créditos necessários para 
cobrir as obras, procurando que estes 
não excedam os rendimentos 
arrecadados (Acosta, 2016). 
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Metodologia Proposta para uma 
Auditoria de Desempenho baseada 
na experiência internacional 

No Guia de Auditoria de Desempenho 
aprovado pela Controladoria Geral da 
República, esse processo é definido 
como uma revisão independente, 
objetiva e confiável da gestão fiscal e 
dos resultados e impactos da 
administração pública, a fim de 
determinar se as políticas 
institucionais, programas, planos, 
projetos, ações, sistemas, operações, 
atividades ou organizações dos sujeitos 
supervisionados operam de acordo com 
os princípios de economia, eficiência e 
eficácia; e se houver áreas por 
melhorar. (Controladoria Geral da 
República, 2017).

Para essa investigação, foram 
examinadas as propostas apresentadas 
pela Fundação Canadense de Auditoria 
e Prestação de Contas (Canadian Audit 
And Accountability Foundation), o 
Escritório do Auditor Geral da Índia e o 
Tribunal de Contas da União Europeia, 
cujo relatório foi divulgado em abril de 
2018, no qual foram examinados 12 
projetos de Associação Público-Privada, 
analisado sob o contrato de concessão, 
por um valor de US$ 29,2 bilhões. 
Nesses países, a figura da concessão 
sob o regime APP está em 
funcionamento há mais de 15 anos e 
constitui uma boa referência para uma 
possível avaliação da mesma. 

Os riscos e sua materialização negativa 
durante a execução de um contrato de 

concessão sob o regime APP podem ser 
interpretados da seguinte maneira, 
conforme estabelecido nas conclusões 
do relatório do Tribunal de Contas da 
União Europeia (ver Tabela 1). 

O Escritório do Auditor Geral da Índia 
(Comptroller & Auditor General of 
India, 2009), oferece uma proposta 
metodológica que deve ser levada em 
consideração para examinar o enfoque 
e o escopo da auditoria nos seguintes 
termos:

 Para uma estimativa adequada de um modelo financeiro para um contrato de concessão sob o regime APP, uma 
metodologia de fluxo de caixa a preços circulantes deve ser analisada a partir da oferta econômica aprovada 
pelo concessionário, levando em consideração os valores de CAPEX (investimento) e OPEX (Operação e 
Manutenção), o Custo Médio da Estrutura de Capital e outras variáveis de financiamento macroeconômico 
conforme com a duração da concessão (Aqui, o valor dos fechamentos financeiros concedidos pelos bancos 
multilaterais desempenha um papel fundamental, bem como a proporção que deve-se manter entre dívida e 
patrimônio (capital dos investidores).

Valor e período da concessão, 
aspectos do modelo financeiro 
como: tarifa, níveis de trânsito, 
contribuições estatais, atribuição 
de risco, possibilidade ou não de 
ativação de passivos contingentes. 
Fase de construção da concessão. 
Acordos e compromissos dos 
especialistas para garantir os níveis 
de qualidade e serviço nas 
unidades funcionais. 
Cláusulas contratuais relacionadas 
à operação e manutenção, ao 
retorno do investimento, à 
satisfação dos usuários da via e à 
atribuição de risco de trânsito e 
receitas decorrentes de pedágios. 

1.

2.

3.

4.

Da mesma forma, na auditoria de 
atribuição de risco também deve ser 
levado em consideração, se os fatores 
de avaliação foram adequados caso os 
riscos de trânsito fossem ativados e a 
não obtenção da receita esperada 
resultante da cobrança de pedágios. 
Aqui é fundamental estabelecer se

2

2
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houve ou não estimativas muito 
otimistas na fase de estruturação, o 
que resultaria em receitas menores do 
que as projetadas.

Para o caso colombiano, esses 
contratos de concessão operam sob o 
mecanismo de Financiamento de 
Projetos (Project Finance), que 
consiste em apoiar recursos de dívida 

Tabela 1

com o fluxo de caixa do projeto no 
longo prazo e não com o patrimônio 
dos acionistas (Controladoria Geral da 
República, 2009, pp. 24-25), o qual 
não pode prever com precisão as 
variáveis que podem influenciar no 
longo prazo da execução do contrato, 
em particular os custos totais 
associados ao projeto. 
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RISCO  MATERIALIZAÇÃO DO RISCO A SER 

EXAMINADO NO PROCESSO DE 

AUDITORIA  

 

 

Financiar inteiramente a construção do 

projeto por parte do concessionário pode 

complicar e atrasar o fechamento 

financeiro, aumentar seus custos e expor 

o parceiro privado a aumentar o risco 

financeiro.  

 

Para um dos estudos de caso 

mencionados, a etapa de aquisições foi 

atrasada por três anos. Por consequência, 

o processo foi estendido para 5 anos, 

devido às dificuldades para obter o 

fechamento financeiro.  

A atribuição de riscos poderia ser 

influenciada pelas habilidades de 

negociação das partes envolvidas, com 

resultados insa�sfatórios. A atribuição de 

riscos deve ser influenciada pelo 

tratamento esta�s�co dado ao projeto.  

 

Às vezes, a atribuição de riscos tem sido 

inconsistente ou inadequada, com uma 

transferência excessiva do risco de 

demanda para o parceiro privado. (Na 

Colômbia, o risco de demanda é 

transferido para o Estado).  

 

O parceiro público deve indicar aos 

parceiros privados e financiadores das 

avaliações para os projetos que incluam 

obje�vos que não estejam de acordo com 

o interesse público. O pagamento das 

obras de infraestrutura por unidades, em 

alguns casos, sem ser devidamente 

colocadas no orçamento, pode dissuadir 

a construção de requisitos apropriados 

para os projetos de grande escala.  

(Na análise do orçamento colombiano, o 

tratamento contábil da obrigação gerada 

em um contrato de concessão sob o 

regime APP, está fora do balanço geral).  

Muitos dos projetos auditados sob a 

metodologia APP foram escolhidos sem 

uma análise robusta que demostrasse 

que seu critério de elegibilidade cumpria 

com a maximização do valor por dinheiro 

e que protegia, de forma efe�va, os 

interesses públicos, por meio de vários 

métodos de seleção contratual.  

A fórmula de uma Associação Público-

Privada não impede que o Estado possa 

sofrer as consequências de uma 

formulação de cenários econômicos 

muito o�mistas em relação à demanda 

futura e à infraestrutura planejada.  
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Portanto, a equipe de auditoria deve 
ter os elementos necessários para 
determinar, em conformidade com o 
modelo financeiro deste contrato, que 
existe risco de ativação do passivo 
contingente, (dívida com possibilidade 
de ocorrência se o concessionário não 
atingir os índices de trânsito mínimos 
estimados no modelo financeiro e cuja 
diferença deve ser paga pelo Estado 
caso este concessionário não cumpra), 
conforme previsto no CONPES 3760 de 
2013. O exposto acima, entre outras 
questões, porque dentro da análise de 
elegibilidade do projeto APP não 
existem elementos suficientes que 
demostrem que, numa fase posterior à 
estruturação do contrato, o projeto 
pode manter seu custo-benefício 
usando a metodologia do comparador 
público-privado. (Departamento 
Nacional de Planejamento, pp. 63).
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CONCURSO REGIONAL SOBRE BOA GOVERNAÇÃO EDIÇÃO 2019

“As Entidades Superiores de Controle - SAI- e a 
utilização de novas tecnologias para detectar fraudes 

financeiras”, organizado pela Comissão Técnica de 
Práticas de Boa Governação (CTPBG)

Segundo Prêmio:
Título: “Proposta para a 
identificação da fraude 
financeira através da iniciativa 
Oceano”.

Primeiro Prêmio
Título: "Uso de técnicas de 
machine learning 
(aprendizado automático) 
para detectar fraudes nos 
contratos de obras públicas”
Autor: Jonathan Nabor Lopez 
Espinoza
Controladoria Geral da 
República de Chile.

Autores: Luis Alberto Giraldo Polania, Monica Sanchez Giraldo, 
Manuel Dulce Vanegas, David Hernandez Chinchilla, Miguel Angel 
Sastoque Caro, Jairo Alberto Ríaseos Muñoz.
Controladoria Geral da República de Colômbia.

Terceiro Prêmio:
Título: “Auditoria financeira: Uso de tecnologia e análise de dados 
para a detecção de riscos de fraude nas informações financeiras”.
Autores: Karen Garro Vargas, Milagro Barboza Rojas, Jeizel 
Barrantes Fernandez, Estefany Campos Granados, Marilyn Chacon 
Chavarria, Tatiana Mendez Flores, Alex Ramírez Alpizar.
Controladoria Geral da República de Costa Rica.

Os trabalhos vencedores estão disponíveis no seguinte link: 
https://www.olacefs.com/resultados-del-concurso-regional-sobre-b
uena-gobernanza-edicion-2019/
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CONCURSO DE PESQUISA REGIONAL 2019

“Fortalecendo a fiscalização e o controle do governo em 
benefício da América Latina e do Caribe”, organizado 

pelo Comitê Consultivo Jurídico (CAJ) e pela 
Presidência da OLACEFS

Primeiro Lugar:
Título: “Rumo à formação de 
uma estratégia integral para 
controlar a gestão de riscos de 
desastres e a gestão de 
desastres na América Latina e 
no Caribe”.
Autor: Lic. Carlos Miguel 
Gomez Marquez
Auditoria Superior da 
Federação de México.

Segundo Lugar:
Título: “A abertura dos dados 
do governo e seu benefício
a fim de atingir a transparência e a prestação de contas”.
Autora: Mariela Ninette Gómez Gurdian
Controladoria Geral da República de Nicarágua.

Terceiro Lugar:
Título: "O que você faria? Fortalecendo a integridade institucional por 
meio de treinamentos éticos”.
Autores: Nicolas Lagos Machuca e Tamara Loyola Fuentes
Controladoria Geral da República de Chile.

Terceiro Lugar:
Autora: Cynthia Milagros Nuñez Segura
Trabalho: “Audiências Públicas como mecanismo de participação 
cidadã e seu impacto no controle governamental para a melhoria dos 
serviços públicos”.
Controladoria Geral da República de Peru.

Para conhecer os trabalhos vencedores, acesse o seguinte link:
https://www.olacefs.com/resultados-del-concurso-de-investiga-
cion-regional-2019-promovido-por-el-caj-y-la-presidencia/
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