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Considerações iniciais

Três fases no direito moderno:

� a liberal, que dominou o final do século XVIII e grande 
parte do século XIX, caracterizadora do Estado de Direito; 

� a social, que se estendeu do século XIX até o final do 
século XX, caracterizadora do Estado Social, sob suas 
duas formas dominantes, o Estado do Bem-Estar Social e 
o Estado Socialista; e 

� a instrumental, que surge no final do século XX sob a 
forma do Estado Democrático de Direito
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O Estado e os Serviços Públicos

� Prof. Diogo de Figueiredo Moreira NETO:

� As constituições dos países, ao cometerem certos 
serviços ao Estado, já distinguem, in genere , serviços 
públicos e privados, discriminando aqueles que devam 
ser prestados sob certas regras estritas que lhes 
assegurem algumas características como generalidade, 
permanência, continuidade e modicidade, ou seja, na lição 
de Jean Rivero, com a ‘exclusiva finalidade do interesse 
geral’.

� Essa distinção é criada segundo critérios históricos e 
políticos, e não rigorosamente técnico-jurídicos, como o 
seria se apenas a racionalidade presidisse ao processo.
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O Estado e os Serviços Públicos

� Da mesma forma, é segundo essa ‘razão histórica’, como na 
lição de Dilthey, que, nas federações, se produz a partilha dos 
serviços já definidos como públicos, entre os entes federados.

� Isso feito, quase como uma constante, o legislador 
constitucional deixa a cargo dos legisladores ordinários definir o 
modo com que pretendem executar os serviços, ou seja, com ou 
sem colaboração, bem como, se admitida esta, qual o regime de 
execução, ou seja, a opção do vínculo jurídico do Estado com 
seus colaboradores.”

� Assim, será sempre mais difícil e poderá ser sempre menos 
atual ou menos completa uma conceituação do “serviço 
público”.
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O Estado e os Serviços Públicos

� E no pensar da Profª. Cármen Lúcia:

� “como a Constituição cuida desse traçado fundamental e ele 
flexibiliza-se ao sabor das mutações sociais, a interpretação 
constitucional há que partir desta natureza para revelar e 
traduzir o sentido que lhe vai no texto e no espírito.

� A interpretação dos princípios constitucionais tem, pois, que 
adequar o texto para que tenha suficiência e resguarde a 
finalidade do próprio Direito no Estado.

� Daí ser aceito, atualmente, que na interpretação dos princípios 
constitucionais o contexto vale tanto e até mesmo, 
eventualmente, mais que a literalidade do texto, se este não for 
redutível aos valores socialmente buscados.

� Daí dever-se anotar que a interpretação dos princípios 
constitucionais haverá de ser progressiva, ou evolutiva, 
atendendo por esta a que se faz buscando adaptar-se o sentido 
havido no texto e no contexto à realidade da sociedade estatal 
no momento de sua aplicação.”
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A prestação dos Serviços Públicos

� Volvendo à exposição do Prof. Diogo de Figueiredo Moreira 
NETO, encontramos seu pensar acerca da “consensualidade na 
administração pública que se expande nas formas contratuais 
(Vertrag), hoje não mais necessariamente típicas, mas ao 
contrário, cada vez mais atípicas, para que possam ser 
‘funcionalizadas’, ou seja, para melhor satisfação dos fins 
concretos e específicos impostos aos entes públicos, como 
exigência inarredável da legitimidade.

� Por outro lado, exploram-se atualmente com maior intensidade 
as alternativas do acordo (Vereinbarung), não só nas suas 
formas típicas, como o consórcio, o convênio e o acordo de 
programa, mas numa cópia de pactos em que a Administração 
passa a dispor do modo em que exercerá sua própria 
competência em comum acordo com outros entes, públicos ou 
privados.
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A prestação dos Serviços Públicos

� No dizer do inolvidável Hely Lopes MEIRELLES:

“o conceito de serviço público é variável e flutua ao sabor das 
necessidades e contingências políticas, econômicas, sociais e 
culturais de cada comunidade, em cada momento histórico, como 
acentuam os modernos publicistas.”

� O Prof. Diogo “certos serviços, de tão importantes, se constituem 
num imperativo para a própria sobrevivência do Estado, tais como os 
de defesa nacional, o policial, o sanitário, o fiscal e o diplomático: 
atendem a necessidades essenciais da coletividade, não lhe restando 
outra alternativa que executá-los ele próprio; são os serviços 
essenciais ou serviços públicos no sentido estrito.” Já os demais, 
conclui o mestre, que “sem serem considerados por lei essenciais, 
atendem às necessidades secundárias da sociedade define-os 
também o Estado, tendo, todavia, a faculdade de transferir a terceiros 
a execução, sob as condições que houver por bem impor - são os 
serviços secundários ou serviços de utilidade pública.”
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� PAPEL DO ESTADO: Art. 1.º CF-88: fundamentos da República 
Federativa do Brasil: 

� Soberania;

� Cidadania;

� Dignidade da pessoa humana; e

� Os valores sociais do trabalho

� OS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA

– ART. 3.º da CF-88: 

� Construir uma sociedade livre, justa e solidária;

� Garantir o desenvolvimento nacional;

� Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;

� Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� O Estado é um sistema integrado de ações, politicamente 
organizadas, que visam proporcionar satisfação às necessidades de 
uma sociedade. 

� Em função da multiplicidade de ações, requer controles que 
garantam a efetiva gestão dos recursos públicos, proporcionada pela 
adoção de técnicas e procedimentos de administração e gestão 
amplamente difundidas no setor privado. 

� Entre estas técnicas destaca-se a auditoria como instrumento de 
avaliação capaz de abranger toda a administração, auxiliando na 
tomada de decisão na medida em que orienta, interpreta e prevê
fatos.

� Neste ponto cabe uma breve consideração do que seja 
responsabilidade com os resultados públicos. 
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� Um novo conceito de responsabilidade com a administração pública 
tem sido introduzido no Brasil. É a accountability, termo ainda sem 
tradução para a língua portuguesa, e que alguns autores (Abrucio e 
Loureiro, 2004; Campos, 1990), resumidamente, definem como 
responsabilização dos governantes.

� Tendo em vista a busca pela eficiência e eficácia da administração 
pública, e ser este o objetivo deste estudo, a definição que mais se 
alinha é a que nos oferece Rocha (2007, p.3) ao definir a 
accountability:

– “Neste sentido pode-se entender a accountability como a 
responsabilização permanente dos gestores públicos em 
termos da avaliação da conformidade/legalidade, mas 
também da economia, da eficiência, da eficácia e da 
efetividade dos atos praticados em decorrência do uso do 
poder que lhes é outorgado pela sociedade”
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� Os mecanismos de avaliação da gestão dos recursos públicos 
primam pela verificação quantitativa dos gastos, validação de 
relatórios orçamentários e contábeis e pela conformidade, ou seja, 
buscam o cumprimento da legalidade em uma perspectiva 
burocrática ainda predominante na administração pública brasileira, 
em detrimento da eficiência tão requerida pelos atuais objetivos da 
administração pública, voltada para resultados e atendimento das 
necessidades sociais.

� A eficiência pretendida pelo Estado consta explicitado na 
Constituição Federal como um dos princípios da administração 
pública e a avaliação de desempenho como forma de atingi-la.

– Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder.
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� ORÇAMENTO – SINÔNIMO DE PLANEJAMENTO ?

� O orçamento público durante muitos anos foi entendido apenas como 
ato de previsão de receita e fixação da despesa para um determinado 
período de tempo, geralmente, um ano, constituindo documento 
fundamental das finanças do Estado. 

� Modernamente esse conceito tem sido alterado, principalmente após 
as reformas ocorridas na gestão das atividades do Estado, que busca 
adaptar-se ao movimento de globalização por que passa a 
humanidade, em busca de um Estado gerencial voltado a resultados, 
sendo incorporado à definição anterior conceitos de controle e 
eficiência.

� Esta é uma nova visão atribuída ao orçamento, como elemento de 
planejamento e gerenciamento governamental.

� O planejamento pode ser dividido em estratégico e operacional. 
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� ORÇAMENTO – SINÔNIMO DE PLANEJAMENTO ?

� Do ponto de vista da gestão pública, estratégico é o planejamento 
que trata da missão institucional, avaliando os macroprocessos, a 
partir da análise dos ambientes externos e internos, orientando a 
formulação de planos de ação para um período de quatro anos, ou 
seja, o PPA caracteriza o planejamento estratégico governamental.

� O planejamento operacional é aquele que objetiva assegurar a 
viabilidade dos objetivos e metas estabelecidos no planejamento 
estratégico, compatibilizando e articulando os recursos disponíveis 
com o propósito de medir a atuação governamental. 

� Nas entidades públicas este planejamento detalha as diretrizes e 
interações do Plano Plurianual observando a conjuntura política, 
técnica e financeira sendo concretizado na Lei de Diretrizes 
Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual.
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� A avaliação dos macroprocessos e do atingimento dos objetivos e 
metas estabelecidos para setor público no Brasil se realiza através 
dos Tribunais de Contas dos entes federados onde existam e pela 
Controladoria Geral da União, dos Estados e Municípios, onde 
houver, ou por outros órgãos com atribuições de controle.

� Para Rocha (2007) a atuação dos Tribunais de Contas é ineficiente 
na promoção da accountability em função da atuação 
coercitiva/normativa e do intenso apego ao padrão tradicional de 
verificação da conformidade/legalidade, uma vez que esse padrão 
lhes garante uma atuação sem maiores contestações.

� Concluída a execução orçamentária ao final do exercício social, o 
agente público responsável pela gestão dos recursos promove a 
prestação de contas da gestão do exercício social findo, a qual 
deverá ser analisada pelos órgãos de controle interno ou externo.

� Ressalte-se que os órgãos de controle podem e devem exercer suas 
atribuições durante todo o exercício social, sendo a análise da 
prestação de contas o fechamento destes procedimentos
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� Em resumo esses são nossos objetivos. É o nosso norte, nossa 
bússola, a nos guiar no desempenho de nossas atribuições diárias.

� Como, então, traduzir esses anseios e objetivos em ações 
concretas?

� PRIMEIRO, COM PLANEJAMENTO, definindo UM PLANO 
ESTRATÉGICO DE MÉDIO E LONGO PRAZO;

� DEPOIS, transplantar para as peças orçamentárias, através de metas 
bem definidas, conforme estabelece os arts 165 e seguintes, que 
tratam do PPA, da LDO e da LOA;

� Esse papel, RESERVADO ÀS CORTES DE CONTAS, DEVE FICAR 
CLARO, É FUNDAMENTAL PARA A CONSECUÇÃO DOS 
OBJETIVOS FUNDAMENTAIS  DA REPÚBLICA. 

� GARANTIR, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E 
ECONOMICIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. 
(art. 70 CF/88) 
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A prestação dos Serviços Públicos pelos 
Tribunais de Contas

� O modelo de controle utilizado está focado principalmente em 
aspectos de legalidade, regularidade e conformidade, sendo esta a 
forma mais simples de controle por ter objetivos mais corretivos e 
menos preventivos.

� Contudo a multiplicidade de ações implementadas pelo Estado 
requer a aplicação de um conjunto de técnicas e procedimentos de 
análise e avaliação capazes de orientar a tomada de decisões, 
revelar práticas irregulares e resultados das ações dos 
administradores públicos.

� É neste aspecto que consideramos a utilização da auditoria de 
desempenho, como ferramenta de análise do processo de gestão 
organizacional, avaliando a efetividade da aplicação dos recursos 
públicos e auxiliando na prestação de contas das ações dos 
governantes à sociedade, determinada explicitamente na Carta 
Magna.
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Auditoria operacional/desempenho

� Para o setor público a auditoria, inicialmente, restringia-se a 
verificação do cumprimento da legalidade dos atos administrativos e 
financeiros, através da análise de processos de despesa e de 
prestação de contas dos gestores públicos. 

� Esse foi o entendimento da finalidade da Auditoria Governamental, 
assim definida pelo Instituto Latino-Americano de Ciências 
Fiscalizadoras, ILACIF, em 1977 em Lima, Peru, com a “Declaração 
de Lima”. 

� Posteriormente, em 1981, o ILACIF classificou a Auditoria 
Governamental em três tipos: Auditoria de Exigência Mínima, 
Auditoria de Desempenho e Auditoria de Resultados. 

� A Auditoria de Exigência Mínima é o que pode ser denominado 
Auditoria Tradicional, ou de legalidade/conformidade. 

� A Auditoria de Desempenho seria aquela que avaliaria a 
economicidade e efetividade na aplicação dos recursos públicos. 

� Finalmente, a Auditoria de Resultados seria aquela voltada para o 
confronto entre os resultados alcançados e os objetivos esperados.
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Auditoria operacional/desempenho

� A necessidade de diretrizes especiais para auditoria operacionais a 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) publicou em julho de 2004, as DIRETRIZES PARA 
APLICAÇÃO DE NORMAS DE AUDITORIA OPERACIONAL, 
traduzida para o português pelo TCE/BA em julho de 2005, definiu 
que:

– “A auditoria operacional é um exame independente da eficiência 

e da eficácia das atividades, dos programas e dos organismos da 
Administração Pública, prestando a devida atenção à economia, 

com o objetivo de realizar melhorias.“

� Para o TCU, a auditoria operacional é definida em: “o processo de 

coleta e de análise sistemáticas de informações sobre características, 
processos e resultados de um programa, atividade ou organização, 
com base em critérios fundamentados, com o objetivo de aferir o 

desempenho da gestão governamental, com a finalidade de subsidiar 
os mecanismos de responsabilização por desempenho e contribuir 
para aperfeiçoar a gestão pública".
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Auditoria operacional/desempenho

� A outra concepção a ser considerada é adotada pelo Departamento 
Nacional de Auditoria (NAO) do Reino Unido que declara nossas 

investigações visando atestar o custo - beneficio avaliam a 
economicidade, eficência e efetividade alcançadas nos principais 

campos de receita e gastos e na administração de recursos" 
(Desempenho ou legalidade? Auditoria Operacional e de gestão 
pública em cinco países, 2008, p.41).

� Assim, a auditoria de conformidade estaria mais preocupada, na área 
governamental, com questões tipo: tinha orçamento para a despesa 
ser executada? foi realizada licitação? a nota fiscal foi atestada por 
servidores competentes? foram designados fiscais para acompanhar
a obra? dentre outras; 

� já a auditoria de desempenho, busca verificar se o gestor público 
administrou os recursos públicos que se encontravam sob a sua 
responsabilidade com economia e eficiência, objetivando atingir os 
resultados pretendidos e de metas pactuadas nos instrumentos de 
planejamento de um governo que são os Planos Plurianuais (PPA) e 
os Orçamentos Anuais. 
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Auditoria operacional/desempenho

� Nos dias atuais os modelos de auditoria adotados podem ser 
denominados de auditoria contábil, de gestão, de recursos 
externos, de sistemas, de programas, operacional, de 
avaliação de metas, de conformidade, de acordo com o tipo de 
análise a ser efetuado. 

� Isto porque o conceito a auditoria é mais dinâmico, atribuindo-
lhe funções que abrangem toda a administração da empresa, 
passando a ter um regime mais voltado à orientação, 
interpretação e previsão de fatos. 

� Do exposto, percebe-se que a auditoria deixou de ser vista 
apenas como conferência de documentos contábeis, para 
assumir uma postura significativa no gerenciamento da 
empresa, visando, dessa forma, ajudar a mesma na obtenção 
de resultados positivos (CIUPAK et al, 2007).
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Auditoria operacional/desempenho

� Onde realizamos ? Em programas, atividades ou 
organizações.

� Com que meio? Coleta e análise sistemática de informações. 

� Qual o objetivo? Aferir o desempenho da gestão 
governamental.

� Qual a sua finalidade? Subsidiar os mecanismos de 
responsabilização por desempenho e contribuir para 
aperfeiçoar a gestão pública.

� Como? Informações tempestivas e independentes sobre a 
atuação das atividades governamentais que subsidiarão as 
decisões do Legislativo.

� A auditoria operacional poderá, dessa maneira, contribuir para 
a melhoria na prática gerencial, aperfeiçoando a administração 
pública, a partir de conhecimento e exame da atuação estatal 
para formular recomendações. 
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Auditoria operacional/desempenho: 
Critérios

� Os CRITÉRIOS que orientam as ANOps estão relacionados, 
conforme explica Barzelay (2002) e os Manuais de Auditoria do 
Tribunal de Contas da União (TCU), às dimensões de 
economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, além de outras como 
equidade, transparência, sustentabilidade, qualidade, aplicação de 
boas práticas, articulação institucional, dentre outras.

� Economicidade Minimização dos custos dos recursos 
utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento 
dos padrões de qualidade. Exemplo: Suprimentos hospitalares 
adquiridos ao menor preço, na qualidade especificada.

� Eficiência Relação entre os produtos gerados por uma 
atividade e os custos dos insumos empregados em um determinado 
período de tempo. 

– Exemplo: Redução dos prazos de atendimentos em serviços 
ambulatoriais, sem aumento de custos e sem redução de 
qualidade do atendimento, com consequente diminuição dos 
custos médios de atendimento por procedimento ambulatorial. 
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Auditoria operacional/desempenho: 
Critérios

� Eficácia Grau em que se atingem os objetivos de uma ação 
(quanto a bens e serviços disponibilizados), em um determinado 
período de tempo independentemente dos custos implicados. 

– Exemplo: O número de crianças vacinadas na última campanha 
nacional de vacinação atingiu a meta programada de 95% de 
cobertura vacinal.

� Efetividade Relação entre os resultados de uma intervenção 
ou programa, em termos de efeitos sobre a população-alvo e os 
objetivos pretendidos. 

– Exemplo: O programa de saneamento básico reduziu o número 
de óbitos por doenças de veiculação hídrica.

� Equidade Promover a equidade em política pública é garantir 
as condições para que todos tenham acesso ao exercício de seus 
direitos civis e sociais. 

– Exemplos: Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais.
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Auditoria operacional/desempenho: 
Critérios

� Transparência Possibilitar o livre fluxo de informações suficientes e 
claras para que grupos interessados possam compreender e monitorar, de 
forma direta, a atuação governamental. A participação social é essencial ao 
exercício da cidadania.

� Sustentabilidade Um sistema sustentável é aquele que sobrevive e 
persiste. A sustentabilidade de um projeto ou programa governamental é
fortemente afetada por variáveis políticas, culturais e econômicas.

� Qualidade Diz respeito ao grau em que o serviço prestado ou os bens 
distribuídos por instituições públicas, governamentais ou não, atende às 
expectativas dos usuários e aos padrões de prestação estabelecidos.

� Aplicação de Boas Práticas Verificar a existência de práticas, consideradas 
boas, para serem implantadas em outros setores ou órgãos.

� Articulação Institucional Coordenação necessária entre órgãos e 
/ou esferas de governo responsáveis pela implementação de uma ação ou 
programa com vistas a alcançar objetivo comum. Aspecto essencial à boa 
governança considerando-se que a descentralização administrativa é uma das 
práticas mais disseminadas do atual modelo de gestão governamental.

Fonte: Adaptado de Barzelay (2002) e Manual de Auditoria do TCU 
(www.tcu.gov.br)
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Auditoria operacional/desempenho: 
Critérios

� Uma outra proposta analisa é a apresentada por Grateron (1999) que usa a 
Efetividade, a Equidade ou Igualdade, a Excelência, o Cenário, a 
Perpetuidade ou Perenidade e, a Legalidade como atributos a serem 
considerados na modelagem dos indicadores qualitativos. Assim define autor:

� Efetividade – este atributo procura medir o impacto ou efeito que tem a 
atuação pública, como a prestação de um serviço sobre a população alvo. Os 
indicadores desenhados sob este atributo chamam-se também indicadores de 
impacto ou efetividade. Isto, em virtude, basicamente, de que na
administração pública não se pode medir com base nas saídas ou produtos 
somente; devem ser considerados os produtos em relação aos resultados e o 
impacto que geram sobre a comunidade.

� Eqüidade – este atributo, considerado nos serviços que presta a 
administração pública; pode-se entender como fundamental numa gestão. 
Com este critério procura-se medir a igualdade de possibilidades que têm os 
grupos sociais menos favorecidos, como regiões pobres, favelas, pessoas 
incapacitadas, idosos, indigentes, etc., comparando-as com as possibilidades 
da média do país ou região. Tenta fornecer informação útil ao gestor, 
permitindo lhe garantir a igualdade de acesso aos recursos a quem tem direito 
a eles,medindo a distribuição eqüitativa dos serviços públicos entre a 
população.
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Auditoria operacional/desempenho: 
Critérios

� Excelência – este atributo mede a qualidade dos serviços públicos. O 
enfoque deste é dirigido para o beneficiário do serviço ou “cliente”. O desenho 
de indicadores de qualidade é uma necessidade para as administrações 
públicas, porque, considerando o cenário atual no qual existe maior exigência 
do cidadão e menor quantidade de recursos, os gestores públicos devem 
aplicar modelos de gestão empresarial, satisfazendo às necessidades 
razoáveis cós “clientes” com o mínimo consumo de recursos. A aplicação de 
indicadores de qualidade significa uma transição cultural que proteja as 
organizações públicas para o benefício do serviço, introduzindo medidas que 
permitam orientá-las para a melhoria contínua.

� Cenário – o processo de globalização e de mudanças constantes que existe 
atualmente exige o conhecimento do cenário e a capacidade de adaptação de 
forma flexível e rápida às mudanças que nele se produzem. O acesso à
informação sobre a evolução sócio-econômica do cenário, assim como o 
conhecimento das ações de serviços e produtos desenvolvidos pelos 
elementos que interatuam neste contexto, é fundamental para a administração 
pública, de forma antecipada e não como uma reação, se adapte às 
necessidades dos cidadãos que serve.
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Auditoria operacional/desempenho: 
Critérios

� Perpetuidade – refere-se à capacidade da administração pública de manter 
um serviço com a qualidade esperada durante um longo período. Desta forma, 
procura-se garantir um serviço não só eficiente, eficaz, eqüitativa, excelente, 
econômico, como também contínuo e duradouro.

� Legalidade – Este é um dos mais aplicáveis à administração pública, em 
virtude do grande número de normas, leis e regulamentos a que estão 
submetidas as entidades do setor público. Os indicadores desenhados sobre 
o critério da legalidade procuram facilitar a prestação de contas dos gestores 
públicos e são considerados básicos na avaliação da gestão por parte dos 
órgãos superiores de controle público.

� Outros critérios podem estabelecidos, dada a dinâmica e abrangência 
do tema objeto de estudo.
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Desempenho ou Legalidade? Desempenho ou Legalidade? 
O aparente paradoxo entre o controle de formalismo e O aparente paradoxo entre o controle de formalismo e 
o controle de resultadoo controle de resultado

� Considerações iniciais

� O Estado e os Serviços Públicos.

� A Prestação dos Serviços Públicos.

� Auditoria operacional / desempenho.

� AUDITORIA OPERACIONAL EM OBRAS

� Reflexões finais
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Auditoria Operacional em Obras

� Nos Tribunais de Contas, a idéia de auditoria de resultados, 
especialmente em obras públicas, está mais consolidada. 

� Desde 1996, com a criação do Comitê Nacional de Auditoria de 
Obras Públicas – CONAOP, os Tribunais de Contas da União, 
Estados e Municípios realizam o Simpósio Nacional de Auditoria de 
Obras Públicas – SINAOP, objetivando discutir questões afetas ao 
contexto das obras públicas, divulgação de experiências e de 
sistemas informatizados para suportar todo o processo de 
planejamento, execução e monitoramento das obras.

� Quando da realização do V SINAOP, em 2000, na cidade de 
Salvador, com o documento denominado de “Carta de Salvador”, 
nasce o Instituto Brasileiro de Obras Públicas – IBRAOP, que tem 
como principal objetivo o aprimoramento técnico dos métodos e 
procedimentos de auditoria e controle de obras e serviços de 
engenharia.
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Auditoria Operacional em Obras

� Com relação à cultura da auditoria em obras públicas, os Tribunais 
de Contas da União, Estados e Municípios, quebraram barreiras 
geográficas e juntos estão discutindo questões que permeiam o 
planejamento, execução e monitoramento de tal tipo de auditoria 
por meio dos SINAOPs. Da mesma que o controle interno, por meio 
do CONACI, tem discutido questões da sua área de atuação.

� No campo de aplicação das auditorias de obras, o auditor-contador 
pode examinar planilhas de custos, fazer estudos comparativos 
entre obras, além de outros exames voltados para questões de 
legalidade/conformidade. Contudo, um auditor-engenheiro pode 
verificar, de forma mais acurada, por exemplo, se os itens que 
compõem a planilha de custos são compatíveis com a obra, se as 
especificações dos projetos básicos e executivos foram cumpridas, 
se o material utilizado foi suficiente para não colocar em risco a 
população beneficiária da obra, analisar as medições das obras 
que suportam o pagamento das notas fiscais emitidas pelos 
empreiteiros, dentre outras.
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Auditoria Operacional em Obras

� Para Sá (1998, p. 47), “no campo da auditoria do setor público, o exame 
abrange especializações nítidas de ordem legal, contábil, econômica e até
social, o que exige muito do auditor, sugerindo ‘especializações’”.

� No mesmo sentido, Grateron (1999, p. 53) explicou que no setor 
governamental as auditorias devem ser realizadas por meio de “uma equipe 
integrada por profissionais de diversas áreas: administradores, contadores, 
economistas, engenheiros, advogados, etc., que ajudarão a realizar o 
trabalho e medir os resultados da gestão administrativa, estabelecendo os 
indicadores mais adequados para tal medição”.

� Por outro lado, alguns Tribunais de Contas Estaduais já possuem equipes 
que realizam auditorias em obras já discutem a possibilidade de essas 
equipes não serem compostas apenas por engenheiros, serem 
multidisciplinares. O trabalho de Burato, Oliveira e Vitale (1996) mostra a 
experiência da multidisciplinaridade em auditoria de obras do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina.

� Além dessa, Souza e Vieira Filho (1997) e Vieira Filho e Padilha (1998) 
mostraram a experiência do Tribunal de Contas da Paraíba, e Farias (1997) 
tratou da auditoria integrada no Tribunal de Contas de Pernambuco.
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Reflexões finais

� O estudo realizado demonstrou a importância da auditoria de desempenho 
para a tomada de decisão e para o atingimento de um Estado Gerencial mais 
consistente e promissor, a partir da utilização adequada de ferramentas de 
controle e mensuração das ações dos gestores públicos.

� O desempenho administrativo não pode e não deve ser mensurado apenas do 
ponto de vista quantitativo. A sociedade não espera dos seus administradores 
relatórios que informem apenas o custo dos produtos ou serviços adquiridos, 
mas a qualidade e quantidade de produtos e serviços colocados à sua 
disposição, com responsabilidade. As informações prestadas à sociedade 
devem evidenciar a efetiva contraprestação dos recursos colocados à
disposição do Estado através do recolhimento compulsório de impostos.

� A boa gestão pode, então, ser alcançada, a partir de uma melhor atuação dos 
órgãos de controle, através da capacitação de seus dirigentes, da elaboração 
de planejamentos estratégicos e operacionais mais alinhados com as reais 
necessidades da população, com a elaboração de dados físicos e financeiros 
sobre o cumprimento de metas físicas estabelecidas nas leis orçamentárias, e 
através da accountability.
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Reflexões finais

� Só que não é nada simples, na prática, essa mudança de foco. O 
direito trabalha antecipando-se às condutas e, para dar segurança 
aos sujeitos regulados, costuma definir qual é o modo que faz lícita a 
ação deles. O que os reformadores estão nos dizendo é que o modo 
não terá relevância senão for positiva a conseqüência dessa ação. 
Com a reforma administrativa, está em curso, portanto, a passagem 
de um direito público de modos para um direito público de resultados.

� A auditoria em obras públicas deve ser incentivada no contexto 
governamental, especialmente pelos riscos de superfaturamento, 
irregularidades em licitações, paralisação e abandono de obras, 
dentre outros, conforme apontado por Cedraz (2008) e Lopes e 
Coelho (2006).

� Pode-se concluir que as auditorias operacionais diferem das 
auditorias tradicionais, pela flexibilidade na escolha de temas,
métodos de trabalho, avaliação de programas e forma de comunicar 
as conclusões, enquanto auditoria tradicional somente verifica 
informações.
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Mensagem final

O direito público está sempre mudando suas bases, como reflexo do que 

acontece na sociedade, na economia, na tecnologia, na organização do 

poder. Quem se interessa por ele não pode descolar um minuto só da 

realidade.

Este tema cuida de uma dessas mudanças que precisamos compreender: a 

relativa à nova gestão pública e seu controle. A existência mesma do 

direito público seria impossível se não houvesse fiscalização sobre o que 

fazem os gestores públicos; disso ninguém duvida. Mas qual é o dever 

essencial do administrador, cujo cumprimento tem de ser controlado? 

Agir com milimétrica observância dos infinitos requisitos formais que as 

normas e manuais são capazes de inventar? Ou seu dever é executar 

programas públicos eficientes e eficazes? As reformas dos últimos anos 

têm caminhado nessa segunda linha — e o teor atual do famoso art. 37 da 

Constituição brasileira, que incorporou o princípio da eficiência 

administrativa, é testemunha eloqüente disso.

Carlos Ari Sundfeld
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