
O quê? I Congresso de Auditores Públicos Externos do TCE-RS 

Quando? 29/11 a 01/12/17 

Objetivo: discutir as principais situações e interfaces que impactam o 

trabalho dos auditores, propondo soluções e estratégias para a melhoria 

do controle externo. 

Estrutura:  - Dia 29/11 (quarta-feira) Abertura e painéis pela manhã 

(10h), no Auditório Francisco Juruena, com apresentação sobre os grandes 

temas do Congresso (vide relação ao final deste texto) Grupos de trabalho 

pela tarde (14h) nos Auditórios Hercílio Domingues e Francisco Juruena, 

divididos em, no máximo, 10 pessoas, com um coordenador e um relator; 

  - Dia 30/11 (quinta-feira) Inserção na programação da 

FENASTC, pela manhã  (9h30) abertura e palestra magna do Prof. Ladislau 

Dowbor sobre a conjuntura nacional e seu livro Era do Capital 

Improdutivo, no Auditório Romildo Bolzan; pela tarde (15h) grupos de 

trabalho no Hotel Everest (Rua Duque de Caxias 1357, Centro Histórico) 

sobre os temas: 

- Independência da Função de Auditoria (Campanha Nacional pela 

unificação da denominação de Auditor de Controle Externo, para aqueles 

que atuam na atividade finalística, apoiando-se nas conquistas já 

estabelecidas; definição das garantias e prerrogativas para os atos de 

auditoria;  determinar disputa, em cada tribunal, para democratização 

com Eleição do Dirigente Máximo da Área de Controle e Fiscalização e 

organização de um Conselho de Auditoria; Conselho Superior de 

Auditoria;  Ajuste da denominação de todas as carreiras dos Tribunais e 

definição de caracterização funcional e financeira entre as carreiras). 

 - Transparência e Cidadania nos TCs (Campanha nacional pela publicidade 

dos Relatórios de Auditoria e outras medidas de transparência nos TCs); 



-  Campanha Ministro e Conselheiro Cidadão; 

  - Dia 1/12 (sexta-feira) Plenária final de encerramento do 

nosso Congresso (10h), com discussão e votação das proposições 

sistematizadas oriundas dos trabalhos dos dias anteriores, no Auditório 

Hercílio Domingues. 

 

Os colegas lotados nos Serviços Regionais de Auditoria inscritos no 

Congresso terão custeadas as despesas com locomoção (NF. Combustível 

ou passagens de ônibus) e hospedagem, mediante ressarcimento. 

Indicamos a hospedagem no Hotel Everest, o mesmo dos congressistas da 

Fenastc (esses serão os valores de referência para o ressarcimento da 

hospedagem). Ao efetuar a reserva (fone: (51) 4062.0995) informar que 

integra o evento da FENASTC (preços negociados: Standard Executivo - 

Diária Single - R$ 149,00, Standard Executivo - Diária Double - R$ 165,00, 

Luxo Executivo - Diária Single - R$ 181,00, Diária Double - R$ 203,00, 

Valores serão acrescidos de 5% de ISS). 

 

 

Na parte da manhã do dia 29/11, 10h, no Auditório Francisco Juruena, 

serão apresentadas exposições sintéticas a respeito de assuntos que 

foram escolhidos pela categoria como prioritários, de forma a introduzir 

os debates que serão realizados nas Oficinas da parte da tarde. 

 

Independência da função de auditoria - Reconhecimento/delimitação das 

três grandes funções nos TCs; Quesitos de auditoria definidos pelos 

auditores; / Normas Internacionais de Auditoria. Instrumentos p/ 



operacionalizá-las; Garantias, prerrogativas e vedações p/ o exercício da 

função de Auditoria;  Escolha do DCF;  Conselho Superior de Auditoria; 

 

Efetividade da auditoria - Foco na atuação concomitante; Utilização da 

Tutela Provisória; / Evolução da responsabilização dos sujeitos no 

processo de contas. Reestruturação do controle externo frente à evolução 

do fluxo de processos e informações nos jurisdicionados - mudança de 

paradigmas: da definição de prazos para entrega de informações ao 

acesso em tempo real aos sistemas e bases de dados. 

 

Capacitação, estruturação e especialização da auditoria - Abordagem de 

grandes temas como educação, saúde e segurança. Foco na auditoria 

operacional para além da conformidade. 

 

Divulgação da função e do trabalho dos auditores - O que faz um auditor? 

O que a sociedade pensa a respeito? / Publicação ativa dos relatórios de 

auditoria na web; / Divulgação dos benefícios da auditoria. Proposta de 

elaboração de estudo periódico para divulgação dos trabalhos de maior 

impacto e benefício social. 

 

 Plano de Cargos e Salários - Princípios norteadores. 

 

 Transparência dos Benefícios fiscais - Questão de acesso a informações 

sigilosas pelo controle externo. Como operacionalizar o acesso e a guarda 

do sigilo. 

 

O Controle Social e o Papel das Ouvidorias – Defesa e direitos dos 

 



usuários dos serviços públicos na Lei nº 13.460/2017. 

 

Apresentação da dissertação mestrado - Controle externo e auditoria no 

tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul: uma análise do 

trabalho realizado no âmbito municipal. 

   

 

Coordenação do Congresso. 
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