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ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DE CONTROLE 
EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O debate em torno dos Tribunais de Contas está cada vez mais presente 

no dia a dia da sociedade, fenômeno esse decorrente de graves denúncias contra 

seus membros.  Diante disso, a sociedade começa a questionar a eficácia, efetividade 

e a necessidade deste importante órgão de controle externo. 

 

Quase que diariamente, a sociedade é surpreendida com matérias 

negativas veiculadas na grande mídia sobre os Tribunais de Contas, a exemplo dos 

fatos noticiados acerca do TCE-RJ e TCE-MT, desacreditando o sistema de controle 

externo como um todo. 

 

Cada vez mais frequentes são as vozes no sentido da extinção dos 

Tribunais de Contas, principalmente, em razão das graves denúncias sobre seus 

membros Julgadores e pela percepção da falta de eficácia e efetividade das ações 

destes órgãos.  

 

Neste ponto, cabe fazer um esclarecimento. Existem 3 (três) pilares 

sustentando o bom andamento do sistema de controle externo nos Tribunais de 

Contas do país: 1º) Os Julgadores, representados pelos Conselheiros e Conselheiros 

Substitutos; 2º) Os fiscais da Lei, representados pelos Procuradores de Contas; e 3º) 
Auditoria, representada por nós, Auditores de Controle Externo (Agentes da 

Fiscalização).  Dessa forma, percebe-se que o controle externo não funciona 

adequadamente sem que haja sinergia e maior independência entre esses 3 (três) 

pilares.  
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Afinal, quem instrui não julga e quem julga não instrui, base do Devido 

Processo Legal, de modo que quem administra deve se restringir a dar o suporte aos 

que exercem a atividade-fim da instituição, sem interferir nas suas atividades e sem 

se confundir com as mesmas (instrução e julgamento). Essas são premissas básicas.  

 

Nós, os Auditores de Controle Externo do TCE-SP (aqui denominados 

Agentes da Fiscalização), nomenclatura defendida pela AudTCE/SP e ANTC (e por 

todas as outras entidades estaduais e nacionais, representativas dos servidores e 

membros de TCs), nos preocupamos com esta situação e entendemos que os TCs 

devem ser aperfeiçoados, não reinventados ou transmutados em órgãos estranhos à 

nossa cultura.  

 

Entretanto, uma instituição formulada praticamente no Século XIX não 

pode chegar ao Século XXI sem que haja evolução nas suas estruturas de 

funcionamento. A tecnologia evoluiu, o Direito evoluiu, a Administração evoluiu, mas a 

Lei que regula os TCs pouco ou nada evolui.  Ante esse contexto, não há mais 

espaço para protelarmos mudanças urgentes e necessárias, sob pena de 

justificarmos nossa própria extinção como instituição. 

 

Tendo em vista esta preocupação e entendendo ser nossa 

responsabilidade chamar a atenção para as imperfeições que detectamos no TCE/SP, 

procuramos diagnosticar os problemas internos e propor soluções, a começar pela 

organização e estruturação de nossa carreira. A carreira daqueles que instruem os 

processos, para que possam ser julgados dentro do Devido Processo Legal, por quem 

deve se ater à nobre missão de julgar, provavelmente a mais complexa de todas. 
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2. DO DIAGNÓSTICO 
 

Iniciamos a coleta de informações, com nossos associados, a partir da 

fundação ocorrida em 10/06/2017; e para embasar nossas conclusões utilizamos as 

boas práticas adotadas em outros Tribunais de Contas (benchmarks), debates nos 

canais próprios disponibilizados pela ANTC, debates promovidos internamente à 

AudTCE/SP e consulta aos associados. 

 

Para diagnosticar os principais problemas do TCE/SP utilizamos a seguinte 

metodologia:  

 

a. Identificar o problema; 

b. Definir qual foi o critério utilizado para identificação do problema e boas 

práticas relacionadas; 

c. Estudar as causas dos problemas; 

d. Identificar os efeitos dos problemas; 

e. Mapear a(s) área(s) afetada(s); 

f. Estabelecer a complexidade do problema; 

g. Propor soluções para o problema; e 

h. Projetar os benefícios esperados. 

 

Além disso, para facilitar o entendimento, buscamos separar as demandas 

por temas, quais sejam: a) Estrutura Organizacional do TCE/SP; b) estrutura e 

metodologia de trabalho no Órgão de Auditoria (Fiscalização); e c) Transparência. 
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Assim sendo, a pauta (resumo baseado no diagnóstico dos problemas) foi 

fruto de árduo trabalho desenvolvido pela Diretoria da AudTCE/SP, sempre 

dialogando com os associados e com Auditores de outros Tribunais de Contas, 

buscando adotar critérios objetivos para fundamentar as demandas apresentadas. 

 
3. DA PAUTA 
 

TEMA: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TCE/SP 
 
3.1.  Problemas identificados: inadequação das nomenclaturas de “Agente da 

Fiscalização”, “Agente da Fiscalização – Administração” e “Auditor”. 
Solução: definir novas nomenclaturas para os cargos de “Agente da 

Fiscalização”, “Agente da Fiscalização – Administração” e “Auditor”. 
Nomenclatura sugerida: Auditor de Controle Externo, Analista Administrativo 

e Conselheiro Substituto, respectivamente. 
Benefícios esperados: uniformização com os demais Tribunais de Contas e 

fortalecimento do sistema de controle externo. 
 

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE 
AUDITORIA (FISCALIZAÇÃO) 

 

3.2.  Problema identificado: fiscalizações “in loco” e emissão de pareceres, na 

instrução processual, por servidores não ocupantes da carreira de Agente da 

Fiscalização (Auditor de Controle Externo).  
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Solução: edição de Atos Normativos que estabeleçam de forma clara que as 

fiscalizações “in loco” e emissão de pareceres, na instrução processual, devem 

ser realizadas por servidores de nível superior, pertencentes à carreira de 

Agente da Fiscalização (Auditor de Controle Externo).  
Benefícios esperados: primar pela qualidade e profundidade dos trabalhos 

apresentados e, ao mesmo tempo, evitar possíveis questionamentos de ordem 

técnica ou legal por parte dos jurisdicionados.  
 

3.3.   Problema identificado: inadequação do dimensionamento de pessoal no 

Órgão de Auditoria.  
Solução: estabelecer, via Ato Normativo, um quadro ideal de Agentes da 

Fiscalização (Auditores de Controle Externo) nas DF´s, DCG e UR´s, com a 

distribuição dos Agentes da Fiscalização (Auditores de Controle Externo) por 

áreas de formação, considerando, sempre, um mínimo de 05 (cinco) Agentes 

da Fiscalização (Auditores de Controle Externo), incluído o Agente Chefe 

(Auditor). 
Benefícios esperados: realização dos trabalhos de Auditoria com maior 

celeridade/qualidade e fortalecimento do sistema de controle externo.  
 

3.4.   Problema identificado: inexistência de critérios para escolha dos cargos de 

direção e chefia no Órgão de Auditoria.  
Solução: edição de Ato Normativo que estabeleça critérios claros e objetivos 

para a escolha dos ocupantes dos cargos de direção e chefia no Órgão de 

Auditoria e realização de concurso interno para o provimento dos cargos em 

comissão de direção e chefia na área da Fiscalização (Auditoria), com 
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proposta de extensão desta modalidade de seleção para todos os cargos em 

comissão de todos os setores do TCE/SP. 
Benefícios esperados: melhoria do clima organizacional no Órgão de 

Auditoria. 
 

3.5.   Problema identificado: cargos de direção e chefia no Órgão de Auditoria 

sendo exercidos por Auxiliares (cargo de nível médio).  
Solução: edição de Ato Normativo que estabeleça que os cargos de direção e 

chefia no Órgão de Auditoria sejam ocupados exclusivamente por Agentes da 

Fiscalização concursados (Auditores de Controle Externo).  
Benefícios esperados: valorização da carreira de Agente da Fiscalização 

(Auditor de Controle Externo), com o consequente fortalecimento do sistema 

de controle externo.  
 

3.6.    Problema identificado: número de viaturas insuficientes para o desempenho 

das atividades de Auditoria.  
Solução: aquisição de novas viaturas para atender, principalmente, as 

Unidades Regionais, localizadas no interior do Estado; ou, alternativamente, 

mas não de forma excludente, regulamentação do pagamento de indenização 

por quilômetro rodado. 
Benefícios esperados: melhoria na execução dos trabalhos de campo 

realizados, com a devida valorização nas condições gerais de trabalho dos 

Agentes da Fiscalização (Auditores de Controle Externo).  
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3.7.    Problema identificado: ausência de pesquisa de clima organizacional na área 

de Auditoria, com monitoramento dos resultados e planos de ação para 

aperfeiçoamento.  
Solução: realização anual de pesquisa de clima organizacional na área de 

Auditoria, com a criação de uma Comissão Permanente (formada por 

representantes da Administração da Casa e Agentes da Fiscalização lotados 

na área da Fiscalização) para acompanhar os trabalhos de pesquisa e 

monitoramento dos resultados encontrados, assim como propor melhorias e 

aperfeiçoamentos.  
Benefícios esperados: melhorar o índice de satisfação dos Agentes da 

Fiscalização (Auditores de Controle Externo) que trabalham na atividade-fim 

desta E. Corte e, consequentemente, melhorar e aperfeiçoar a atividade de 

controle externo.  
 

3.8.   Problema identificado: inadequação do Planejamento de Auditoria (não há 

Programa de Auditoria, avaliação de risco e custo/benefício do controle). 
Solução: aumentar o tempo para realização do Planejamento de Auditoria, o 

qual deve ser adequado para o atingimento dos objetivos.  
Benefícios esperados: melhoria na qualidade dos Relatórios de Auditoria, de 

modo a se tornarem mais eficientes, eficazes, efetivos e subsidiarem o 

controle social. 
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3.9.   Problema identificado: não utilização da técnica de Amostragem.  
Solução: aplicação da técnica de Amostragem, com o uso de uma Matriz de 

Risco e Controle, para a seleção dos Órgãos Jurisdicionados a serem 

auditados / fiscalizados anualmente. 
Benefícios esperados: otimização dos recursos humanos e materiais 

existentes, melhores planejamentos das Auditorias, aprofundamento em temas 

relevantes, com a consequente melhoria na qualidade dos trabalhos 

apresentados, e descongestionamento dos Órgãos Julgadores da Casa.  
 

3.10.   Problema identificado: inadequação das Auditorias de Obras Públicas.  
Solução: aproveitamento dos atuais Agentes da Fiscalização (Auditores de 

Controle Externo), com formação em Engenharia Civil, existentes para 

atuarem exclusivamente nas auditorias de obras públicas e criação de uma 

Diretoria de Auditoria de Obras Públicas.  
Benefícios esperados: auditoria de obras públicas feita com maior rigor e 

qualidade, avaliando-se a adequada execução dos serviços de obras, tendo 

como consequência um resultado mais satisfatório para a sociedade; e, ainda, 

não dando margem a possíveis questionamentos sobre a legalidade e técnica 

dos trabalhos de Auditoria realizados.  
 

3.11. Problema identificado: não aproveitamento dos Agentes da Fiscalização 

(Auditores de Controle Externo) em trabalhos de auditorias especializadas, 

voltados para as respectivas áreas de formação desses servidores.  
Solução: aproveitamento dos atuais Agentes da Fiscalização (Auditores de 

Controle Externo) para atuarem, preferencialmente, em trabalhos de auditoria 
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onde se exija conhecimentos afetos às suas respectivas áreas de formação.  

Adequando-se, caso seja necessário, os modelos de relatórios a esta 

realidade, bem como fazendo a distribuição espacial ideal dos Agentes da 

Fiscalização (Auditores de Controle Externo) pelas diversas áreas da 

fiscalização. 
Benefícios esperados: melhor distribuição e aproveitamento dos recursos 

humanos para a realização da atividade-fim do TCE/SP, bem como a melhoria 

na qualidade dos trabalhos apresentados, tendo em vista a especialização e 

aprofundamento dos assuntos tratados.  

 

3.12.  Problema identificado: limitação do teletrabalho (Home Office) a dois dias na 

semana, com a disposição de regras restritivas no âmbito da área da 

Fiscalização, além daquelas já dispostas na Resolução nº 5/2016, para a sua 

aplicação. 
Solução: ampliação do Teletrabalho nos termos já propostos pelo SindContas, 

sendo que qualquer aperfeiçoamento/mudança/interpretação referentes à 

Resolução nº 5/2016 devem ser realizados apenas por Ato da Presidência do 

TCE/SP, na forma do disposto no referido normativo, após ampla consulta a 

todas as partes interessadas. 
Benefícios esperados: melhoria na qualidade e condições de trabalho no 

TCE-SP; economia de recursos públicos nas dependências do TCE-SP; e 

contribuição para a Sociedade como um todo (trânsito, transporte público, 

etc.).  
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3.13. Problema identificado: falta de atratividade e motivação para os Agentes da 

Fiscalização (Auditores de Controle Externo), lotados nas áreas de auditoria 

que realizam a fiscalização "in loco" (DFs, DCG e URs); gerando sentimento de 

desvalorização e desmotivação em relação aos demais servidores lotados em 

outros setores da Casa. 
Solução: melhorar as condições de trabalho nas DF´s, DCG e UR´s, 

adotando-se todas as propostas de mudanças nas metodologias de trabalho já 

expostas nesta pauta e a criação, por meio de Lei, de uma Gratificação de 

Fiscalização (GF) a ser paga a todos os Agentes da Fiscalização (Auditores de 

Controle Externo) que realizam atividades de fiscalização "in loco". Tal 

gratificação deverá corresponder a 20% do valor do vencimento do Grau I do 

Nível I do Cargo de Agente da Fiscalização (Auditor de Controle Externo).  
Benefícios esperados: valorização da carreira de Agente da Fiscalização 

(Auditor de Controle Externo), com o consequente fortalecimento do sistema 

de controle externo.  
 

TEMA: TRANSPARÊNCIA 
 
3.14. Problema identificado:  ausência de detalhamento da remuneração de 

membros e servidores.  
Solução: publicação da remuneração de membros e servidores com 

informações detalhadas, tais como Cargo de Origem, Vantagem Fixa, 

Vantagem Pessoal, Provimento, Cargo em Comissão / Função e melhor 

detalhamento da rubrica "indenizações". 
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Benefícios esperados: fortalecimento do controle social, transparência no uso 

de recursos públicos por parte do TCE/SP e cumprimento da LAI - Lei de 

Acesso à Informação.  
 

3.15.   Problema identificado: não publicação da lotação dos servidores.  
Solução: publicação da lotação de todos os servidores (comissionados ou 

efetivos) que pertençam aos quadros do TCE/SP.  
Benefícios esperados: fortalecimento do controle social, transparência no uso 

de recursos públicos por parte do TCE/SP e cumprimento da LAI - Lei de 

Acesso à Informação. 
 

3.16.   Problema identificado:  ausência de publicação dos Relatórios de Auditoria.  
Solução: publicar os Relatórios de Auditoria, assim que realizados, no site do 

TCE/SP.  
Benefícios esperados: fortalecimento do controle social, transparência das 

ações fiscalizatórias e cumprimento da LAI - Lei de Acesso à Informação.  
 
4. DAS CONCLUSÕES 
 

Acreditamos ser nossa responsabilidade chamar a atenção da alta 

administração para os relevantes problemas detectados e propor melhorias, com o fim 

de tornar o TCE/SP um órgão de excelência entre os Tribunais de Contas do país. 
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Atendidas essas propostas, o TCE/SP certamente avançará em qualidade, 

transparência e efetividade, o que irá contribuir para rechaçar eventuais propostas de 

extinção desse importante órgão. 

 

Diante do exposto, a Diretoria se coloca a disposição para debater os 

temas apresentados e espera que as propostas, aqui apresentadas, sejam atendidas 

na íntegra, pelo que se propõe a retomar esta pauta, nos momentos que considerar 

oportuno, esperando obter a atenção de V. Exa. para os representantes da classe dos 

Auditores de Controle Externo do TCE-SP, agora devida e formalmente organizados 

no TCE-SP, bem como integrados à rede de Associações de Auditores de Controle 

Externo dos Tribunais de Contas brasileiros, que se congregam em torno da ANTC. 
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ANEXO 

DIAGNÓSTICO 
 



Curto prazo Médio prazo

Inadequação da 
nomenclatura 

"Agente da 
Fiscalização".

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de Contas 
(TCU, TC-DF, TCE-PE...).

Não diferenciação das 
carreiras que desempenham 

funções administrativas 
(atividade-meio) das funções 
de Auditoria (atividade-fim).

Ausência de 
uniformização dos 

Tribunais de Contas.
Auditoria Pequena

Alterar a Lei que 
rege a carreira de 

"Agente da 
Fiscalização", 

mudando a 
nomenclatura para 

"Auditor de Controle 
Externo".

Estabelecer as 
bases para a 

criação de Lei 
específica do Órgão 

de Auditoria.

Uniformização dos 
Tribunais de 

Contas e 
fortalecimento do 

Sistema de 
Controle Externo.

Inadequação da 
nomenclatura 

"Agente da 
Fiscalização - 

Administração".

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de Contas 
(TC-DF, TCE-ES...).

Não diferenciação das 
carreiras que desempenham 

funções administrativas 
(atividade-meio) das funções 
de Auditoria (atividade-fim).

Ausência de 
uniformização dos 

Tribunais de Contas.
Administrativa Pequena

Alterar a Lei que 
rege a carreira de 

"Agente da 
Fiscalização - 

Administração", 
mudando a 

nomenclatura para 
"Analista 

Administrativo".

-

Uniformização dos 
Tribunais de 

Contas e 
fortalecimento do 

Sistema de 
Controle Externo.

Inadequação da 
nomenclatura 

"Auditor".

Resolução Atricon n. 
03/2014, que previu, 

como uma das diretrizes 
dos tribunais de contas: 

"iniciar processo 
legislativo para que o 

cargo de Auditor, previsto 
no § 4º do artigo 73 da 

Constituição Federal, seja 
denominado Ministro 

Substituto, no Tribunal de 
Contas da União, e 

Conselheiro Substituto, 
nos Tribunais de Contas 

dos Estados e dos 
Municípios".

Não diferenciação das 
carreiras que desempenham 
funções de Julgamento das 

funções de Auditoria.

Ausência de 
uniformização dos 

Tribunais de Contas.
Colegiado Pequena

Alterar a Lei que 
rege a carreira de 

"Auditor", mudando 
a nomenclatura para 

"Conselheiro 
Substituto".

-

Uniformização dos 
Tribunais de 

Contas e 
fortalecimento do 

Sistema de 
Controle Externo.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

TEMA: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TCE-SP

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?



Curto prazo Médio prazo

Fiscalizações in 
loco e emissão de 

pareceres, na 
instrução 

processual, por 
servidores não 
pertencentes à 

carreira de 
Agente da 

Fiscalização 
(Auditor de 

Controle 
Externo).

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de 
Contas.

Possível desvio de função, com 
servidores que realizaram 

concurso para nível médio ou 
fundamental realizando 

atividades que deveriam ser 
feitas por servidores de nível 

superior. Servidores 
comissionados (sem vínculo 

efetivo, ou com vínculo efetivo 
de cargo de nível médio ou 
fundamental) realizando 

tarefas que deveriam ser feitas 
por servidores efetivos de 

nível superior.

Possíveis 
questionamentos, por 

parte dos 
jurisdicionados, 

acerca da validade 
técnica ou legal de tais 

pareceres.

Auditoria/Colegiado/MP 
de Contas Pequena

Edição de Atos 
Normativos que 
estabeleçam de 

forma clara que a 
emissão de 

pareceres, na 
instrução processual, 

deve ser realizada 
por servidores de 

nível superior 
pertencentes à 

carreira de Agente 
da Fiscalização 

(Auditor de Controle 
Externo).

-

Primar pela 
qualidade e 

profundidade dos 
trabalhos 

apresentados e, ao 
mesmo tempo, 
evitar possíveis 

questionamentos 
de ordem técnica 
ou legal por parte 

dos 
jurisdicionados.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?



Curto prazo Médio prazo

Inadequação do dimensionamento de pessoal no Órgão de Auditoria.
As atividades desempenhadas no âmbito do Controle Externo, tendo por base a rotina de serviços e atribuições nas DFs, DCG e URs.

Ausência de um quadro de lotação ideal nas DFs, DCG e URs, que atenda as reais necessidades de pessoal dessas áreas.
Dificuldade na execução dos trabalhos de Auditoria programados. Auditoria/Colegiado Média

Realizar um levantamento para verificar se há Agentes da Fiscalização (Auditores de Controle Externo) fora das DFs, DCG e URs  e que não estejam realizando atividades-fim de Controle Externo; caso haja servidores na situação anteriormente descrita, reconduzi-los às atividades-fim de Controle Externo (de preferência nas DFs, DCG e URs).

Estabelecer, via Ato Normativo, um quadro ideal de Agentes da Fiscalização (Auditores de Controle Externo) nas DFs, DCG e URs, considerando-se a futura criação de uma Diretoria de Auditoria de Obras Públicas e a distribuição dos Agentes da Fiscalização (Auditores de Controle Externo) por suas áreas de formação pelas demais DFs, URs e DCG. Considerar um mínimo de 05 (cinco) Agentes da Fiscalização (Auditores de Controle Externo), contando com o Agente (Auditor) na função de Chefe, por cada seção das DFs, DCG e URs.

Realização dos trabalhos de Auditoria com maior celeridade e qualidade e fortalecimento do Sistema de Controle Externo.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?



Curto prazo Médio prazo

Inexistência de 
critérios para a 

escolha dos 
cargos de direção 
e chefia no Órgão 

de Auditoria.

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de 
Contas.

Falta de normatização, com 
regras claras e objetivas, que 
estabeleça os critérios para a 
escolha dos cargos de direção 

e chefia na área da 
Fiscalização (Auditoria).

Instabilidade e mal-
estar no clima 

organizacional da área 
de Fiscalização 

(Auditoria), causada 
por incertezas e 
dúvidas sobre as 
escolhas para os 

cargos de direção e 
chefia.

Auditoria Pequena

Edição
de Ato Normativo 

que estabeleça 
critérios claros e 
objetivos para a

escolha dos 
ocupantes dos cargos 

de direção e chefia 
no Órgão de

Auditoria, 
observando

se o servidor 
realmente tem perfil 
de liderança para o 

exercício da
função.

Realização de 
Concurso Interno 

para o provimento 
dos cargos em 
comissão de 

direção e chefia na 
área da 

Fiscalização 
(Auditoria), com 

proposta de 
extensão desta 
modalidade de 

seleção para todos 
os cargos em 

comissão de todos 
os setores do TCE-

SP.

Melhoria no clima 
organizacional do 

Órgão de 
Auditoria; uma vez 

que os gestores 
terão critérios 

mais claros para 
fazerem suas 

escolhas e, 
também, o pessoal 

na área da 
Fiscalização 

(Auditoria) ficará 
mais tranquilo, 

pois saberá que as 
escolhas dos 

chefes e diretores 
serão feitas com 
base em critérios 

adequados e 
justos, havendo 
chances iguais 

para todos que se 
interessarem e 

preencherem os 
critérios 

requeridos.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA



Curto prazo Médio prazo

Cargos de direção 
e chefia no Órgão 

de Auditoria 
sendo ocupados 
por Auxiliares 
(cargo de nível 

médio).

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de 
Contas.

Falta de normatização, na área 
da Fiscalização (Auditoria), 

que estabeleça os critérios de 
escolha para os cargos de 

direção; e permissão hoje, na 
Lei  1.272/2015, para que os 
Auxiliares ocupem cargos de 

chefia na Fiscalização 
(Auditoria).

Desvalorização e 
desprestígio da 

Carreira de Agente da 
Fiscalização (Auditor 

de Controle Externo) e 
inversão hierárquica.

Auditoria/Colegiado Média

Edição de Ato 
Normativo que 

estabeleça que os 
cargos de direção e 

chefia na 
Fiscalização 

(Auditoria) sejam 
ocupados 

exclusivamente por 
Agentes da 
Fiscalização 

(Auditores de 
Controle Externo).

Envio à Assembleia 
Legislativa de 
Projeto de Lei 

propondo a 
alteração da Lei 

Complementar nº 
1.272/2015, de 

14/09/2015, para 
que seja 

modificado o § 4º 
do artigo 12  

daquele diploma, 
de modo a suprimir 
a possibilidade de 

que Auxiliares 
assumam funções 
de chefia na área 
da Fiscalização 

(Auditoria) .

Valorização da 
Carreira de Agente 

da Fiscalização 
(Auditor de 

Controle Externo), 
com o 

consequente 
fortalecimento do 

Sistema de 
Controle Externo.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA



Curto prazo Médio prazo

Número de 
viaturas 

insuficientes para 
o desempenho 

das atividades de 
Auditoria.

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de Contas 
(TCU, TC-DF, TCE-PE...).

Poucas viaturas disponíveis 
para os Agentes da 

Fiscalização (Auditores de 
Controle Externo) realizarem 

seus trabalhos in loco . 
Problema esse que se agrava 

ainda mais nas Unidades 
Regionais localizadas no 
interior do Estado, onde 

existem grandes distâncias a 
serem percorridas e muitos 

Municípios a serem 
fiscalizados.

Dificuldade na 
realização dos 

trabalhos de campo e, 
em muitos casos, a  

utilização dos veículos 
particulares dos 

Agentes da 
Fiscalização 

(Auditores de 
Controle Externo) na 

realização dos 
trabalhos; 

caracterizando um 
uso e desgaste 

indevidos de bens 
particulares de 

agentes públicos na 
realização dos 

trabalhos do TCE-SP, 
sem que haja a justa e 

devida indenização 
para tal.

Auditoria Média

Compra de novas 
viaturas que 

atendam 
principalmente as 

Unidades Regionais 
localizadas no 

interior do Estado; 
ou, alternativamente, 

regulamentação do 
pagamento de 

indenização por 
quilômetro rodado, 

nos moldes já 
propostos pelo 

SindContas.

_

Melhoria na 
execução dos 
trabalhos de 

campo realizados, 
com valorização e 

melhora nas 
condições de 
trabalho dos 
Agentes da 
Fiscalização 

(Auditores de 
Controle Externo).

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA



Curto prazo Médio prazo

Ausência de 
pesquisa de clima 
organizacional na 
área de Auditoria, 

com 
monitoramento 
dos resultados e 
planos de ação 

para 
aperfeiçoamento.

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de 
Contas.

Desconhecimento aparente 
dos reais anseios, problemas e 

demandas dos Agentes da 
Fiscalização (Auditores de 

Controle Externo) lotados nas 
DFs, DCG e URs.

Conflitos internos, 
sentimentos de 

desvalorização e 
apatia observados em 

alguns locais de 
trabalho.

Auditoria Média

Realização anual de 
pesquisa de Clima 
Organizacional na 
área de Auditoria, 
com a criação de 

uma Comissão 
Permanente 

(formada por 
representantes da 
Administração da 
Casa e Agentes da 

Fiscalização lotados 
na área da 

Fiscalização) para 
acompanhar os 

trabalhos de 
pesquisa e 

monitoramento dos 
resultados 

encontrados, assim 
como propor 
melhorias e 

aperfeiçoamentos.

-

Melhorar o índice 
de satisfação dos 

Agentes da 
Fiscalização 

(Auditores de 
Controle Externo) 
que trabalham na 

atividade-fim 
desta E. Corte e, 

consequentement
e, melhorar e 

aperfeiçoar as 
atividades de 

controle externo.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA



Curto prazo Médio prazo

Inadequação do Planejamento de Auditoria (não há Programa de Auditoria, avaliação de risco e custo/benefício do controle).

Item 3308.5.1 "Planejar e organizar o seu trabalho e elaborar o programa de auditoria com a devida autonomiae abrangência" e Item 4000 - "Planejamento" das Normas de Auditoria Governamental (NAGs) .

Ausência de prazos condizentes para a realização da atividade de Planejamento de Auditoria

A falta de planejamento adequado impacta na qualidade dos Relatórios de Auditoria, sendo menos eficientes, eficazes, efetivos e oportunos.
Auditoria Pequena

Aumentar o tempo para a realização do Planejamento de Auditoria, o qual deve ser adequado para o atingimento dos objetivos.
-

Melhoria na qualidade dos Relatórios de Auditoria, de modo a serem eficientes, eficazes, efetivos e subsidiarem o controle social.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA



Curto prazo Médio prazo

Não utilização da 
Técnica de 

Amostragem.

Item 4107 (NAGs) "A 
metodologia deve, sempre 

que possível, dispor de 
critérios de amostragem, 

baseados na
avaliação do sistema de 

controles internos (SCI) e 
na materialidade das 

operações".

Fiscalização feita em 
todos os Órgão 

jurisdicionados, todos os 
anos, sem que seja feita a 
devida Matriz de Riscos e 
Controle, a fim de que se 

avalie se os recursos 
humanos e materiais 

existentes estão sendo 
utilizados de forma 

otimizada, com vistas a 
uma melhor qualidade e 

aprofundamento dos 
trabalhos de auditoria 

realizados.

A escolha de se realizar um 
censo em todos os órgão 

jurisdicionados, em vez de se 
aplicar a Técnica de 

Amostragem, não parece ser a 
opção mais adequada, tendo em 

vista que muitas equipes de 
fiscalização têm tido 

dificuldades em fechar seus 
roteiros de visitas anuais (pois, 
obviamente, existem limitações 

de recursos humanos e 
materiais para tal empreitada); 

além disso, sendo o tempo 
também um recurso escasso, em 
muitos casos não há como fazer 

um planejamento adequado 
para todas as fiscalizações 

demandadas e também não há 
oportunidade de se aprofundar 

em determinados itens dos 
relátórios de auditoria, o que 

acaba comprometendo a 
qualidade dos trabalhos. Some-
se a isso tudo o fato de muitos 

Relatórios de Contas de 
Prefeituras, Autarquias, 

Sociedades de Economia Mista, 
etc. demorarem um tempo 
considerável para serem 
julgados, pois os Órgãos 

Julgadores da Casa também 
estão sobrecarregados.

Auditoria

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios esperadosProblema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema? Quais os efeitos do problema?

Qual a 
área/setor/in

stância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA

Média

Aplicação da Técnica 
de Amostragem, com 
o uso de uma Matriz 
de Riscos e Controle, 

para a seleção dos 
Órgãos 

Jurisdicionados a 
serem 

auditados/fiscalizados 
anualmente.

-

Otimização dos 
recursos humanos e 
materiais existentes, 
melhor planejamento 

das Auditorias, 
aprofundamento em 

temas relevantes, com 
a consequente 

melhoria na qualidade 
dos trabalhos 

apresentados, e 
descongestionamento 
dos Órgãos Julgadores 

da Casa.



Curto prazo Médio prazo

Inadequação das 
Auditorias de 

Obras Públicas.

Declaração de Lima, VII, 
Seção 21, 4 - "As auditorias 

de obras públicas não 
abrangerão apenas a 

regularidade dos 
pagamentos, mas também 
a eficiência da gestão da 
construção e a qualidade 

da construção".

Muitos trabalhos de Auditoria 
de Obras Públicas têm sido 
feitos por servidores sem 

formação na área de 
Engenharia Civil.

Trabalhos realizados 
sem a profundidade 

de análise necessária. 
Não havendo 

condições técnicas de 
se aferir a adequada 

execução dos serviços 
de obras realizados, 

correndo-se o risco de 
futuras contestações 
de ordem técnica ou 

legal por parte de 
jurisdicionados ou por 

Conselho de Classe 
Profissional.

Auditoria/Colegiado Média

Aproveitamento dos 
atuais Agentes da 

Fiscalização 
(Auditores de 

Controle Externo) 
com formação em 
Engenharia Civil 

existentes na Casa  
para atuarem 

exclusivamente nas 
Auditorias de Obras 

Públicas.

Criação de uma 
Diretoria de 

Auditoria de Obras 
Públicas, que 

deverá ser lotada 
de Agentes da 
Fiscalização 

(Auditores de 
Controle Externo) 

com a devida 
formação e 

especialização para 
trabalharem 

auditando tais 
Obras Públicas.

Auditoria de Obras 
Públicas feita com 

maior rigor e 
qualidade, 

avaliando-se a 
adequada 

execução dos 
serviços de obras 
realizados, tendo 

como 
consequencia um 

resultado mais 
satisfatório para a 

sociedade; e, 
ainda, não dando 

margem para 
possíveis 

questionamentos 
sobre a legalidade 
e eficácia técnica 
dos trabalhos de 

Auditoria 
realizados.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA



Curto prazo Médio prazo

Não 
aproveitamento 
dos Agentes da 

Fiscalização 
(Auditores de 

Controle Externo) 
em trabalhos de 

auditorias 
especializadas, 

voltados para as 
respectivas áreas 

de formação 
desses servidores.

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de Contas 
(TCU, TC-DF, TCE-PE...).

Embora o concurso público 
para Agente da Fiscalização 

(Auditor de Controle Externo) 
exija dos candidatos formação 
em áreas específicas (Direito, 
Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Administração de 
Empresas ou Pública, 

Engenharia Civil e Gestão de 
Políticas Públicas), as vagas 

não são oferecidas para cada 
área de formação; sendo que 

na Área da Fiscalização não se 
fazem trabalhos de auditoria 

especializados, e 
aprofundados, em temas que 
exijam os conhecimentos nas 

áreas de formação 
requisitadas pelo TCE-SP.

Falta de pessoal para 
a realização de 

trabalhos que exijam 
formação e 

conhecimentos 
específicos em 
determinados 

assuntos (exemplo 
clássico é a falta de 

Engenheiros na Casa) 
e comprometimento 

da qualidade dos 
trabalhos 

desenvolvidos na Área 
da Fiscalização.

Auditoria/Colegiado Média

Aproveitamento dos 
atuais Agentes da 

Fiscalização 
(Auditores de 

Controle Externo) 
para atuarem 

preferencialmente 
em trabalhos de 

auditoria onde se 
exijam 

conhecimentos 
afetos às suas 

respectivas áreas de 
formação, 

adequando-se, caso 
seja necessário, os 

modelos de 
relatórios de 

auditoria a esta 
realidade; assim 

como fazendo-se a 
distribuição espacial 

dos Agentes da 
Fiscalização 

(Auditores de 
Controle Externo) 

pela Área da 
Fiscalização, tendo 

em vista esta 
sistemática.

Mudar o Quadro de 
Pessoal em relação 
ao cargo de Agente 

da Fiscalização 
(Auditor de 

Controle Externo) 
para que estes 
cargos sejam 

subdivididos por 
áreas de 

formação/especiali
zação; sendo que as 

vagas para este 
cargo nos próximos 

concurso já 
deverão ser 

oferecidas por 
áreas de 

formação/especiali
zação.

Melhor 
distribuição dos 

recursos humanos 
necessários para a 

realização da 
atividade-fim do 

TCE/SP e melhoria 
na qualidade dos 

trabalhos 
apresentados, 

tendo em vista a 
especialização e 
aprofundamento 

dos assuntos 
tratados.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA



Curto prazo Médio prazo

Limitação do 
Home Office a 

dois dias na 
semana, com a 

criação de regras 
restritivas no 

âmbito da área da 
Fiscalização, além 

daquelas já 
dispostas na 
Resolução nº 

5/2016, para a 
sua aplicação.

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo

A Resolução nº 05/2016 , não 
obstante seja um grande 

avanço na implantação do HO 
no TCE-SP, apresenta algumas 
características restritivas para 
sua implementação (limite de 
dois dias na semana, limite de 

30% do total de servidores 
lotados em cada área e 

possibilidade de realização 
somente por servidores já 

estáveis). Além disso, na área 
da Fiscalização foram criadas 

outras regras ainda mais 
restritivas para se fazer o HO, 

tais quais proibições de se fazê-
lo às segundas e sextas-feiras 
e em semanas com feriados.

Inviabilização, quase 
total, da realização do 
Teletrabalho na área 

da Fiscalização 
(Auditoria)

Auditoria/Colegiado Pequena

Ampliação do 
Teletrabalho nos 

termos já propostos 
pelo SindContas, 

sendo que qualquer 
aperfeiçoamento/mu
dança/interpretação 

referentes à 
Resolução nº 5/2016 
devem ser realizados 

apenas por Ato da 
Presidência do TCE-

SP, após ampla 
consulta a todas as 

partes interessadas.

-

Melhoria na 
qualidade e 

condições de 
trabalho no TCE-
SP; economia de 

recursos públicos 
nas dependências 

do TCE-SP; e 
cotribuição para a 
Sociedade como 

um todo (trânsito, 
transporte 

público, etc.).

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA



Curto prazo Médio prazo

Auditoria/Colegiado Média

Melhorar as 
condições de 

trabalho nas DFs, 
DCG e URs, 

adotando-se todas 
as propostas de 
mudanças nas 

metodologias de 
trabalho já 

expostas nesta 
pauta.

Criação, por meio de Lei, de uma 
Gratificação de Fiscalização (GF) a ser 

paga a todos os Agentes da 
Fiscalização (Auditores de Controle 
Externo) que realizem atividades de 
fiscalização "in loco " nas DFs, DCG e 

URs. Tal gratificação deverá 
corresponder a 20% do valor do 

vencimento do Grau I do Nível I do 
cargo de Agente da Fiscalização 

(Auditor de Controle Externo). Tal 
Gratificação se justifica, 

principalmente, pelo fato de as 
atividades nas áreas mencionadas 

serem deveras árduas, sendo que os 
servidores incubidos das mesmas 
têm cada vez mais (com as novas 

rotinas de trabalho criadas, como por 
exemplo os Acompanhamentos de 

Execuções Contratuais, Fiscalizações 
Ordenadas, Fiscalizações 

Operacionais, IEGM, etc) que se 
deslocarem para trabalhos "in  loco " 

em regiões, muitas das vezes, de 
difícil acesso e até mesmo pondo em 

risco a sua integridade física. 
Também se faz mister mencionar que 
os Agentes da Fiscalização (Auditores 

de Controle Externo) que fazem 
trabalhos de fiscalização/auditoria 

"in loco " devem ser justamente 
indenizados para que possam se 

apresentar perante os 
jurisdicionados com vestimentas 
condizentes com a dignidade do 

Cargo e da instituição a qual 
representam, o TCE-SP.

Valorização da 
carreira de Agente da 
Fiscalização (Auditor 
de Controle Externo), 

com o consequente 
fortalecimento do 

Sistema de Controle 
Externo.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?
Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instânc

ia?

TEMA: ESTRUTURA E METODOLOGIA DE TRABALHO NO ÓRGÃO DE AUDITORIA

Falta de 
atratividade e 

motivação para os 
Agentes da 
Fiscalização 

(Auditores de 
Controle Externo) 
lotados nas áreas 
de auditoria  que 

realizam a 
fiscalização "in 

loco "  (DFs, DCG e 
URs); gerando 

uma situação de 
sentimento de 
desvalorização 

desses servidores 
em relação aos 

demais servidores 
lotados em outros 

setores da Casa.

As atividades 
desempenhadas no 
âmbito do controle 
externo e pesquisa 

realizada em outros 
Tribunais de Contas.

Falta de incentivo, 
por parte da 

Administração da 
Casa, para os 
Agentes da 

Fiscalização que 
realizam as 

atividades de 
fiscalização/auditor
ia "in loco "  lotados 
nas DFs, DCG e URs.

Muitos Agentes da 
Fiscalização 

(Auditores de 
Controle Externo) 

acabam procurando 
formas de se 
afastarem da 

fiscalização "in 
loco " , seja fazendo 

concurso para 
outros órgãos, seja 

procurando 
oportunidades de 
lotação em outros 
locais no TCE-SP. 
Tal situação gera 

um esvaziamento e 
um desprestígio nas 

Áreas de 
Fiscalização 

encarregadas dos 
trabalhos "in loco ".



Curto prazo Médio prazo

Ausência de 
detalhamento da 
remuneração de 

membros e 
servidores.

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de Contas 
(TCU, TCE-PR....).

Informações sobre a 
remuneração de membros e 

servidores feita de forma 
excessivamente resumida.

Desconhecimento, por 
parte da sociedade, 
sobre a real política 
remuneratória da 

Casa,  enfraquecendo 
o controle social.

Colegiado/Auditoria/Ad
ministrativa/MP de 

Contas
Pequena

Publicação da 
remuneração de 

membros e 
servidores com 

informações 
detalhadas, tais 
como Cargo de 

Origem, Vantagem 
Fixa, Vantagem 

Pessoal, Cargo em 
Comissão/Função e 
destrinchamento da 

rubrica 
"indenizações".

-

Fortalecimento do 
controle social e 
transparência no 
uso de recursos 

públicos por parte 
do TCE-SP.

Não publicação da 
lotação dos 
servidores.

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de Contas 
(TCU, TCE-PR....).

Ausência de informações 
sobre a lotação de cada um 

dos servidores 
(comissionados ou efetivos) 

que pertencem aos quadros do 
TCE-SP.

Desconhecimento, por 
parte da sociedade, 

sobre o 
dimensionamento e 

distribuição do 
quadro de pessoal do 

TCE-SP e 
enfraquecimento do 

controle social.

Colegiado/Auditoria/Ad
ministrativa/MP de 

Contas
Pequena

Publicação da 
lotação de todos os 

servidores 
(comissionados ou 

efetivos) que 
pertencem aos 

quadros do TCE-SP.

-

Fortalecimento do 
controle social e 
transparência no 
uso de recursos 

públicos por parte 
do TCE-SP.

Ausência de 
publicação dos 
Relatórios de 

Auditoria.

As atividades 
desempenhadas no âmbito 

do controle externo e 
pesquisa realizada em 

outros Tribunais de Contas 
(TCM-SP, TCE-RS...).

Não publicação dos Relatórios 
de Auditoria no site do TCE-

SP.

Desconhecimento da 
sociedade sobre as 

ações fiscalizatórias, 
enfraquecendo o 
controle social.

Auditoria Pequena

Publicar os 
Relatórios de 

Auditoria assim que 
realizados no site do 

TCE-SP.

-

Fortalecimento do 
controle social e 

transparência das 
ações 

fiscalizatórias.

Qual a 
complexidade 
do problema ?

Como resolver o problema?

Benefícios 
esperados

Problema 
identificado

Qual o critério utilizado 
para a identificação do 
problema e/ou as boas 
práticas relacionadas?

Quais as causas do 
problema?

Quais os efeitos do 
problema?

Qual a 
área/setor/instância?

TEMA: TRANSPARÊNCIA


