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Periódico Artigo Link Referência Bibliográfica 

Conselho Federal 

de Contabilidade 

Auditoria governamental: controlar 

para gerir melhor o bem público 

https://cfc.org.br/destaque/artigo- 

auditoria-governamental-controlar-para- 

gerir-melhor-o-bem-publico/ 

COELHO, I. Auditoria governamental: 

controlar para gerir melhor o bem público. 

Conselho Federal de Contabilidade, 

2020. 

Conteúdo Jurídico A fiscalização na execução dos 

contratos administrativos para 

garantir sua eficácia junto a 

administração pública 

https://www.conteudojuridico.com.br/con 

sulta/artigos/56393/a-fiscalizao-na- 

execuo-dos-contratos-administrativos- 

para-garantir-sua-eficcia-junto-a- 

administrao-pblica 

BEATA, K. C. S. L. M. A fiscalização na 

execução dos contratos administrativos 

para garantir sua eficácia junto a 

administração pública. Conteúdo 

Jurídico, 2021. 

GENJurídico Auditoria financeira e o controle da 

gestão fiscal 

http://genjuridico.com.br/2019/10/17/aud 

itoria-financeira-gestao-fiscal/ 

LIMA. L. H. Auditoria financeira e o 

controle da gestão fiscal. GENJurídico, 

2019. 

Instituto Rui 

Barbosa 

Quem alerta amigo é https://irbcontas.org.br/artigo/quem- 

alerta-amigo-e/ 

LIMA, L. H. Quem alerta amigo é. 

Instituto Rui Barbosa, 2021. 

Benefícios advindos de auditorias 

financeiras realizadas com fulcro 

na ISSAI 200 e demais normas 

aplicáveis, recepcionadas pela 

Intosai: a experiência do TCMSP 

https://irbcontas.org.br/artigo/beneficios- 

advindos-de-auditorias-financeiras- 

realizadas-com-fulcro-na-issai-200-e- 

demais-normas-aplicaveis- 

recepcionadas-pela-intosai-a- 

experiencia-do-tcmsp/ 

CARVALHO JR, J. P. Benefícios 

advindos de auditorias financeiras 

realizadas com fulcro na ISSAI 200 e 

demais normas aplicáveis, 

recepcionadas pela Intosai: a experiência 

do TCMSP. Instituto Rui Barbosa, 2020. 
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 O dever de prestar contas e a 

distribuição do ônus da prova no 

controle externo 

https://irbcontas.org.br/artigo/o-dever- 

de-prestar-contas-e-a-distribuicao-do- 

onus-da-prova-no-controle-externo/ 

MOTTA, F.; VIANA, I. O dever de prestar 

contas e a distribuição do ônus da prova 

no controle externo. Instituto Rui 

Barbosa, 2020. 

Respeitar a Constituição é exigir 

tecnicidade nas ações dos 

Tribunais de Contas 

https://irbcontas.org.br/artigo/respeitar- 

a-constituicao-e-exigir-tecnicidade-nas- 

acoes-dos-tribunais-de-contas/ 

GOMINHO, F. Respeitar a Constituição é 

exigir tecnicidade nas ações dos 

Tribunais de Contas. Instituto Rui 

Barbosa, 2020. 

Sobre a importância das novas 

normas para a auditoria financeira 

https://irbcontas.org.br/artigo/sobre-a- 

importancia-das-novas-normas-para-a- 

auditoria-financeira/ 

ARAÚJO, I. P. S.; JORGE, L. G. M. Sobre 

a importância das novas normas para a 

auditoria financeira. Instituto Rui 

Barbosa, 2020. 

Os auditores de controle externo e 

o conflito de interesses 

https://irbcontas.org.br/artigo/os- 

auditores-de-controle-externo-e-o- 

conflito-de-interesses/ 

MEROLA, G. Os auditores de controle 

externo e o conflito de interesses. 

Instituto Rui Barbosa, 2020. 

A força extintiva da prescrição do 

dano ao erário e as decisões dos 

Tribunais de Contas: nem tudo é 

jogo de soma zero 

https://irbcontas.org.br/artigo/a-forca- 

extintiva-da-prescricao-do-dano-ao- 

erario-e-as-decisoes-dos-tribunais-de- 

contas-nem-tudo-e-jogo-de-soma-zero/ 

GONÇALVES, A. L. M. A força extintiva 

da prescrição do dano ao erário e as 

decisões dos Tribunais de Contas: nem 

tudo é jogo de soma zero. Instituto Rui 

Barbosa, 2020. 

A experiência do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil, no combate à 

https://irbcontas.org.br/artigo/a- 

experiencia-do-tribunal-de-contas-do- 

estado-do-rio-de-janeiro-brasil-no- 

combate-a-corrupcao-e-no- 

MELO, B. M. S. S.; CHAISE, R. M.; 

CARVALHO, S. L. S. A experiência do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil, no combate à corrupção e 
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 corrupção e no aprimoramento da 

gestão pública fluminense 

aprimoramento-da-gestao-publica- 

fluminense/ 

no aprimoramento da gestão pública 

fluminense. Instituto Rui Barbosa, 

2020. 

Novas normas para a auditoria 

financeira 

https://irbcontas.org.br/artigo/novas- 

normas-para-a-auditoria-financeira/ 

ARAÚJO, I. P. S.; AGUIAR, J. R. B. 

Novas normas para a auditoria financeira. 

Instituto Rui Barbosa, 2020. 

Tribunais de Contas e o vírus da 

corrupção: qual a vacina? 

https://irbcontas.org.br/artigo/tribunais- 

de-contas-e-o-virus-da-corrupcao-qual- 

a-vacina/ 

GOMINHO, F. Tribunais de Contas e o 

vírus da corrupção: qual a vacina? 

Instituto Rui Barbosa, 2020. 

Avaliação de políticas públicas: o 

papel dos Tribunais de Contas no 

controle da educação sob a ótica 

da auditoria operacional 

https://irbcontas.org.br/artigo/avaliacao- 

de-politicas-publicas-o-papel-dos- 

tribunais-de-contas-no-controle-da- 

educacao-sob-a-otica-da-auditoria- 

operacional/ 

LEHNEN, C. V.; PEREIRA, R. B. L.; 

SOUZA, T. L. Avaliação de políticas 

públicas: o papel dos Tribunais de Contas 

no controle da educação sob a ótica da 

auditoria operacional. Instituto Rui 

Barbosa, 2020. 

Controle externo em defesa da 

democracia? 

https://irbcontas.org.br/artigo/controle- 

externo-em-defesa-da-democracia/ 

LIMA, L. H. Controle externo em defesa 

da democracia? Instituto Rui Barbosa, 

2020. 

Qual será o futuro do controle 

externo da administração pública 

https://irbcontas.org.br/artigo/qual-sera- 

o-futuro-do-controle-externo-da- 

administracao-publica/ 

MOTTA, F. Qual será o futuro do controle 

externo da administração pública. 

Instituto Rui Barbosa, 2020. 
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 A função pedagógica dos 

Tribunais de Contas em tempos de 

pandemia 

https://irbcontas.org.br/artigo/a-funcao- 

pedagogica-dos-tribunais-de-contas- 

em-tempos-de-pandemia/ 

ROSA, F. J. G. A função pedagógica dos 

Tribunais de Contas em tempos de 

pandemia. Instituto Rui Barbosa, 2020. 

O controle dos atos da 

administração pública em tempos 

de pandemia diante da supremacia 

do direito à vida 

https://irbcontas.org.br/artigo/o-controle- 

dos-atos-da-administracao-publica-em- 

tempos-de-pandemia-diante-da- 

supremacia-do-direito-a-vida/ 

RODRIGUES, K. S. F. O controle dos 

atos da administração pública em tempos 

de pandemia diante da supremacia do 

direito à vida. Instituto Rui Barbosa, 

2020. 

O peso da grande competência 

dos Tribunais de Contas 

https://irbcontas.org.br/artigo/o-peso-da- 

grande-competencia-dos-tribunais-de- 

contas/ 

FAÉ, B. O peso da grande competência 

dos Tribunais de Contas. Instituto Rui 

Barbosa, 2020. 

A auditoria do dia seguinte https://irbcontas.org.br/artigo/a- 

auditoria-do-dia-seguinte/ 

VIANA, I.; BRAGA, M. V. A. A auditoria do 

dia seguinte. Instituto Rui Barbosa, 

2020. 

Benefícios e preocupações acerca 

do “consequencialismo” previsto 

na LINDB, no atual momento da 

pandemia 

https://irbcontas.org.br/artigo/beneficios- 

e-preocupacoes-acerca-do- 

consequencialismo-previsto-na-lindb- 

no-atual-momento-da-pandemia/ 

MACEDO, A. Benefícios e preocupações 

acerca do “consequencialismo” previsto 

na LINDB, no atual momento da 

pandemia. Instituto Rui Barbosa, 2020. 

Jusbrasil Pequenos apontamentos sobre a 

auditoria ambiental 

https://rogeriotadeuromano.jusbrasil.co 

m.br/artigos/1197734594/pequenos- 

apontamentos-sobre-a-auditoria- 

ambiental 

ROMANO, R. T. Pequenos 

apontamentos sobre a auditoria 

ambiental. Jusbrasil, 2021. 
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 O prazo decadencial da lei 

9.784/1999 se aplica às hipóteses 

de tomada de contas especiais? 

https://jeancarlosnp.jusbrasil.com.br/arti 

gos/1157367305/o-prazo-decadencial- 

da-lei-9784-1999-se-aplica-as- 

hipoteses-de-tomada-de-contas- 

especiais 

NUNES, J. O prazo decadencial da lei 

9.784/1999 se aplica às hipóteses de 

tomada de contas especiais? Jusbrasil, 

2021. 

A importância das auditorias no 

combate aos crimes contra a 

ordem tributária 

https://alfredolisboa.jusbrasil.com.br/arti 

gos/1134894701/a-importancia-das- 

auditorias-no-combate-aos-crimes- 

contra-a-ordem-tributaria 

LISBOA, A. A importância das auditorias 

no combate aos crimes contra a ordem 

tributária. Jusbrasil, 2020. 

Processo de tomada de contas 

especial no Tribunal de Contas da 

União 

https://marianavasconcelosa.jusbrasil.co 

m.br/artigos/859346591/processo-de- 

tomada-de-contas-especial-no-tribunal- 

de-contas-da-uniao 

VASCONCELOS, M. Processo de 

tomada de contas especial no Tribunal de 

Contas da União. Jusbrasil, 2020. 

Observatório da 

Nova Lei de 

Licitações - ONLL 

Os contratos: o ETP, a gestão e a 

fiscalização dos contratos na Lei 

14.133/2021 – a nova Lei de 

Licitações: o que vem por aí? 

http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/ 

04/16/os-contratos-o-etp-a-gestao-e-a- 

fiscalizacao-dos-contratos-na-lei-14- 

133-2021-a-nova-lei-de-licitacoes-o- 

que-vem-por-ai/ 

FURTADO, M. R. Os contratos: o ETP, a 

gestão e a fiscalização dos contratos na 

Lei 14.133/2021 – a nova Lei de 

Licitações: o que vem por aí? ONLL, 

2021. 

Revista Ambiente 

Contábil 

Benefícios do uso da tecnologia 

blockchain como instrumento para 

a auditoria contábil 

https://periodicos.ufrn.br/ambiente/articl 

e/view/19535/13641 

SIMÕES, M. P. A. et al. Benefícios do uso 

da tecnologia blockchain como 

instrumento para a auditoria contábil. 

Revista Ambiente Contábil, Natal, v. 13, 

n. 1, p. 39-53, jan./jun. 2021. 

 
 
 
 
 

AUDITORIA PÚBLICA - PERIÓDICOS 

https://jeancarlosnp.jusbrasil.com.br/artigos/1157367305/o-prazo-decadencial-da-lei-9784-1999-se-aplica-as-hipoteses-de-tomada-de-contas-especiais
https://jeancarlosnp.jusbrasil.com.br/artigos/1157367305/o-prazo-decadencial-da-lei-9784-1999-se-aplica-as-hipoteses-de-tomada-de-contas-especiais
https://jeancarlosnp.jusbrasil.com.br/artigos/1157367305/o-prazo-decadencial-da-lei-9784-1999-se-aplica-as-hipoteses-de-tomada-de-contas-especiais
https://jeancarlosnp.jusbrasil.com.br/artigos/1157367305/o-prazo-decadencial-da-lei-9784-1999-se-aplica-as-hipoteses-de-tomada-de-contas-especiais
https://jeancarlosnp.jusbrasil.com.br/artigos/1157367305/o-prazo-decadencial-da-lei-9784-1999-se-aplica-as-hipoteses-de-tomada-de-contas-especiais
https://alfredolisboa.jusbrasil.com.br/artigos/1134894701/a-importancia-das-auditorias-no-combate-aos-crimes-contra-a-ordem-tributaria
https://alfredolisboa.jusbrasil.com.br/artigos/1134894701/a-importancia-das-auditorias-no-combate-aos-crimes-contra-a-ordem-tributaria
https://alfredolisboa.jusbrasil.com.br/artigos/1134894701/a-importancia-das-auditorias-no-combate-aos-crimes-contra-a-ordem-tributaria
https://alfredolisboa.jusbrasil.com.br/artigos/1134894701/a-importancia-das-auditorias-no-combate-aos-crimes-contra-a-ordem-tributaria
https://marianavasconcelosa.jusbrasil.com.br/artigos/859346591/processo-de-tomada-de-contas-especial-no-tribunal-de-contas-da-uniao
https://marianavasconcelosa.jusbrasil.com.br/artigos/859346591/processo-de-tomada-de-contas-especial-no-tribunal-de-contas-da-uniao
https://marianavasconcelosa.jusbrasil.com.br/artigos/859346591/processo-de-tomada-de-contas-especial-no-tribunal-de-contas-da-uniao
https://marianavasconcelosa.jusbrasil.com.br/artigos/859346591/processo-de-tomada-de-contas-especial-no-tribunal-de-contas-da-uniao
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/04/16/os-contratos-o-etp-a-gestao-e-a-fiscalizacao-dos-contratos-na-lei-14-133-2021-a-nova-lei-de-licitacoes-o-que-vem-por-ai/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/04/16/os-contratos-o-etp-a-gestao-e-a-fiscalizacao-dos-contratos-na-lei-14-133-2021-a-nova-lei-de-licitacoes-o-que-vem-por-ai/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/04/16/os-contratos-o-etp-a-gestao-e-a-fiscalizacao-dos-contratos-na-lei-14-133-2021-a-nova-lei-de-licitacoes-o-que-vem-por-ai/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/04/16/os-contratos-o-etp-a-gestao-e-a-fiscalizacao-dos-contratos-na-lei-14-133-2021-a-nova-lei-de-licitacoes-o-que-vem-por-ai/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/04/16/os-contratos-o-etp-a-gestao-e-a-fiscalizacao-dos-contratos-na-lei-14-133-2021-a-nova-lei-de-licitacoes-o-que-vem-por-ai/
https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/19535/13641
https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/19535/13641


 

 
Revista Científica 

Multidisciplinar 

Núcleo do 

Conhecimento 

A importância da auditoria diante 

fraudes ocorridas no Brasil durante 

a pandemia COVID-19: um estudo 

de caso 

https://www.nucleodoconhecimento.com 

.br/saude/fraudes-ocorridas 

SANTOS, V. S. A importância da 

auditoria diante fraudes ocorridas no 

Brasil durante a pandemia COVID-19: um 

estudo de caso. Revista Científica 

Multidisciplinar Núcleo do 

Conhecimento, v. 12, n. 5, p. 140-160, 

maio 2021. 

Auditoria interna e gestão dos 

riscos em organizações públicas 

de saúde em Portugal 

https://www.nucleodoconhecimento.com 

.br/administracao/organizacoes-publicas 

RIBEIRO, R. A. A. Auditoria interna e 

gestão dos riscos em organizações 

públicas de saúde em Portugal. Revista 

Científica Multidisciplinar Núcleo do 

Conhecimento, v. 6, n. 12, p. 138-151, 

dez. 2020. 

Auditoria contábil na gestão 

pública: conceitos e interpretações 

https://www.nucleodoconhecimento.com 

.br/contabilidade/conceitos-e- 

interpretacoes 

SANTOS, N. N. R.; SILVA, D. N. Auditoria 

contábil na gestão pública: conceitos e 

interpretações. Revista Científica 

Multidisciplinar Núcleo do 

Conhecimento, v. 13, n. 6, p. 42-53, jun. 

2020. 

Revista Controle - 

Doutrina e Artigos 

As ações da auditoria interna da 

Universidade de Brasília após a 

instrução normativa nº 3/2017 da 

Controladoria-Geral da União 

https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/inde 

x.php/RCDA/article/view/615/484 

RODRIGUES, J. C. et al. As ações da 

auditoria interna da Universidade de 

Brasília após a instrução normativa nº 

3/2017 da Controladoria-Geral da União. 

Revista Controle - Doutrina e Artigos, 

 
 
 
 
 

AUDITORIA PÚBLICA - PERIÓDICOS 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/fraudes-ocorridas
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/fraudes-ocorridas
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/organizacoes-publicas
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/organizacoes-publicas
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/conceitos-e-interpretacoes
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/conceitos-e-interpretacoes
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/conceitos-e-interpretacoes
https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/615/484
https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/615/484


 

 
   Fortaleza, v. 18, n. 2, p. 109-132, jul./dez. 

2020. 

Auditoria operacional no Tribunal 

de Contas do Estado do Ceará: 

um estudo no período de 2008 a 

2017 

https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/inde 

x.php/RCDA/article/view/592/468 

GOMES, T. C. P.; VASCONCELOS, A. C. 

Auditoria operacional no Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará: um estudo 

no período de 2008 a 2017. Revista 

Controle - Doutrina e Artigos, 

Fortaleza, v. 18, n. 1, p. 151-169, jan./jun. 

2020. 

Controle externo dos gastos 

públicos: uma análise do gasto 

com pessoal do Distrito Federal 

após a Lei de Responsabilidade 

Fiscal 

https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/inde 

x.php/RCDA/article/view/577/472 

SOUZA,   C.   A.;   ARRAES,   J.   P.   S. 

Controle externo dos gastos públicos: 

uma análise do gasto com pessoal do 

Distrito Federal após a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Revista 

Controle - Doutrina e Artigos, 

Fortaleza, v. 18, n. 1, p. 251-273, jan./jun. 

2020. 

Revista Controle 

Externo 

Achados de auditoria https://revcontext.tce.go.gov.br/index.ph 

p/context/article/view/66/25 

ARAÚJO, I. P. S. Achados de auditoria. 

Revista Controle Externo, Belo 

Horizonte, v. 1, n. 2, p. 143-145, jul./dez. 

2019. 

Análise de dados do sistema Geo- 

Obras como suporte para escolha 

https://revcontext.tce.go.gov.br/index.ph 

p/context/article/view/8/12 

SILVA, S. T. T. Análise de dados do 

sistema Geo-Obras como suporte para 

escolha de objetos de fiscalização em 

 
 
 
 
 

AUDITORIA PÚBLICA - PERIÓDICOS 

https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/592/468
https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/592/468
https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/577/472
https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/577/472
https://revcontext.tce.go.gov.br/index.php/context/article/view/66/25
https://revcontext.tce.go.gov.br/index.php/context/article/view/66/25
https://revcontext.tce.go.gov.br/index.php/context/article/view/8/12
https://revcontext.tce.go.gov.br/index.php/context/article/view/8/12


 

 
 de objetos de fiscalização em 

auditorias governamentais 

 auditorias governamentais. Revista 

Controle Externo, Belo Horizonte, v. 1, 

n. 1, p. 75-88, jan./jun. 2019. 

Revista de 

Administração 

Pública 

O papel da auditoria interna na 

promoção da accountability nas 

instituições de ensino superior 

https://www.scielo.br/j/rap/a/PJ4HdwjD3 

RjMhZxt6ntycLs/?format=pdf&lang=pt 

FONSECA,     A.     R.;     JORGE,     S. 

NASCIMENTO, C. O papel da auditoria 

interna na promoção da accountability nas 

instituições de ensino superior. Revista 

de Administração Pública, Rio de 

Janeiro, v. 54, n. 2, p. 243-265, 

mar./abr. 2020. 

Revista de 

Contabilidade e 

Organizações 

Contabilidade e auditoria interna 

no setor público brasileiro: 

percepção dos contadores 

públicos frente à convergência 

para as IPSAS/IFAC 

https://www.revistas.usp.br/rco/article/vi 

ew/161973/160541 

MARQUES, L. R.; BEZERRA FILHO, J. 

E.; CALDAS, O. V. Contabilidade e 

auditoria interna no setor público 

brasileiro: percepção dos contadores 

públicos frente à convergência para as 

IPSAS/IFAC. Revista de Contabilidade 

e Organizações, v. 14, p. 1-12, 2020. 

Revista do Serviço 

Público 

Auditoria de obras públicas e Lei 

de Benford: o caso do Expresso 

DF Sul no Distrito Federal 

https://revista.enap.gov.br/index.php/RS 

P/article/view/4570/3315 

CAFÉ,   R.    M.;    BUGARIN,    M.    S.; 

PORTUGAL, A. C. Auditoria de obras 

públicas e Lei de Benford: o caso do 

Expresso DF Sul no Distrito Federal. 

Revista do Serviço Público, Brasília, v. 

72, n. 2, p. 360-399, abr./jun. 2021. 

 
 
 
 
 

 
AUDITORIA PÚBLICA - PERIÓDICOS 

https://www.scielo.br/j/rap/a/PJ4HdwjD3RjMhZxt6ntycLs/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/rap/a/PJ4HdwjD3RjMhZxt6ntycLs/?format=pdf&lang=pt
https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/161973/160541
https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/161973/160541
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/4570/3315
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/4570/3315


 

 
Revista do TCU A relevância da atuação preventiva 

do controle externo na 

infraestrutura 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/R 

TCU/article/view/1703/1842 

OLIVEIRA, I. P.; LIMA, B. M. A relevância 

da atuação preventiva do controle 

externo na infraestrutura. Revista do 

TCU, v. 1, n. 147, p. 150-167, jan./jun. 

2021. 

Auditoria operacional com ênfase 

no princípio da efetividade: 

aplicação em um caso prático 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/R 

TCU/article/view/1680/1829 

MURY, L. G. M. Auditoria operacional 

com ênfase no princípio da efetividade: 

aplicação em um caso prático. Revista 

do TCU, n. 146, p. 156-167, jul./dez. 

2020. 

A auditoria financeira de agências 

federais nos EUA tem relação 

custo-efetividade positiva e as 

lições aprendidas são aplicáveis 

ao Brasil 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/R 

TCU/article/view/1577/1812 

DUTRA, T. A. G. L. A auditoria financeira 

de agências federais nos EUA tem 

relação custo-efetividade positiva e as 

lições aprendidas são aplicáveis ao 

Brasil. Revista do TCU, n. 145, p. 11-28, 

jan./jun. 2020. 

Revista Eletrônica 

Acervo Saúde 

Auditoria de contas em saúde: 

análise das glosas e suas 

justificativas no Home Care 

https://acervomais.com.br/index.php/sau 

de/article/view/2975/1872 

SILVA, A. C. C.; SCHUTZ, A. Auditoria de 

contas em saúde: análise das glosas e 

suas justificativas no Home Care. REAS, 

n. 47, p. 1-9, 2020. 

 

 
AUDITORIA PÚBLICA - PERIÓDICOS 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1703/1842
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1703/1842
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1680/1829
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1680/1829
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1577/1812
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1577/1812
https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2975/1872
https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2975/1872


 

 

AUDITORIA PÚBLICA - CURSOS 
 

Instituição Curso Link Informações Gerais 

ENAP Técnicas de Auditoria Interna 

Governamental 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3 

12 

Certificado de 24 horas pela ENAP. 

Destinado aos agentes públicos que 

atuam na atividade de auditoria interna 

governamental. Inscrições permanentes. 

Elaboração de Relatórios de 

Auditoria 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3 

14 

Certificado de 24 horas pela ENAP. 

Destinado aos auditores da 

Controladoria-Geral da União (lotados no 

Órgão Central, em Brasília, e nos 

Estados). Qualquer pessoa pode realizar 

o curso. Inscrições permanentes. 

Auditoria e Controle para Estatais https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3 

02 

Certificado de 20 horas pela ENAP. 

Destinado aos empregados públicos de 

estatais. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Normas Internacionais de Auditoria 

Financeira – NIA 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2 

09 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 

Destinado aos auditores da 

Controladoria-Geral da União e das 

Controladorias dos Estados, dos 

Tribunais de Contas da União, dos 

Estados,   do   Distrito   Federal   e   dos 

Municípios, e auditores que atuam em 
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   entidades privadas. Inscrições 

permanentes. 

Controles Institucional e Social dos 

Gastos Públicos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1 

2 

Certificado de 30 horas pela ENAP. 

Destinado a pessoas que tenham 

interesse em controle social e 

institucional dos gastos do Estado. 

Inscrições permanentes. 

Controle Social https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1 

0 

Certificado de 20 horas pela ENAP. 

Destinado a pessoas que tenham 

interesse em fiscalizar, monitorar e 

avaliar as ações governamentais, como a 

aplicação de recursos públicos. 

Inscrições permanentes. 

Controles na Administração 

Pública 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2 

78 

Certificado de 30 horas pelo TCU. 

Destinado aos servidores públicos dos 

três poderes e esferas federal, estadual e 

municipal. Inscrições permanentes. 

Atividade Correcional - Visão Geral https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2 

38 

Certificado de 25 horas pela ENAP. 

Destinado aos servidores e agentes 

públicos federais, estaduais, distritais e 

municipais. Inscrições permanentes. 

MROSC: Prestação de Contas https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3 

29 

Certificado de 20 horas pela ENAP. 

Destinado aos agentes públicos de todas 

as esferas que atuam na 
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   operacionalização da Lei n. 13.019, de 31 

de julho de 2014, e integrantes das 

organizações da sociedade civil. 

Qualquer pessoa pode realizar o curso. 

Inscrições permanentes. 

Fiscalização de Projetos e Obras 

de Engenharia 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2 

15 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 

Destinado aos servidores que tenham 

vínculo com a administração pública e 

atuem em áreas de obras e de serviços 

de engenharia. Inscrições permanentes. 

Obras Públicas de Edificação e de 

Saneamento - Módulo 

Planejamento 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2 

79 

Certificado de 40 horas pelo TCU. 

Destinado aos servidores e gestores da 

administração pública envolvidos com o 

planejamento, licitação, contratação e 

acompanhamento da execução de obras 

públicas de edificações e de saneamento. 

Inscrições permanentes. 

FGV Finanças Públicas https://educacao- 

executiva.fgv.br/cursos/online/curta- 

media-duracao-online/financas-publicas 

Declaração de Participação de 05 horas 

pela FGV. Destinado aos profissionais da 

área de Direito e outros que desejam 

ampliar seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 
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Tribunal de Contas 

da União 

Auditoria Baseada em Risco – 

Etapa I 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=70614 

4:106:115803749643612::NO:106:P106 

_COD,P106_VOLTA:202132,3 

Certificado de 25 horas pelo TCU. 

Destinado aos servidores da 

administração pública, das três esferas 

de governo, que exerçam atividades de 

auditoria governamental, no âmbito do 

controle interno ou externo ou de 

auditoria interna. Curso autoinstrucional. 

Auditoria Baseada em Risco – 

Etapa II 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=70614 

4:106:115803749643612::NO:106:P106 

_COD,P106_VOLTA:202161,3 

Certificado de 25 horas pelo TCU. 

Destinado aos servidores da 

administração pública, das três esferas 

de governo, que exerçam atividades de 

auditoria governamental, no âmbito do 

controle interno ou externo ou de 

auditoria interna. Curso autoinstrucional. 

Auditoria Operacional https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=70614 

4:106:7942405225328::NO:106:P106_C 

OD:202114 

Certificado de 60 horas pelo TCU. 

Destinado aos auditores e pessoal de 

apoio das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de países de língua 

portuguesa membros da Olacefs ou de 

outras organizações regionais de EFS. 

Curso autoinstrucional. 

Tomada de Contas Especial de 

Transferências de Recursos 

Federais - Instauração 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=70614 

4:106:5312014204715::NO:106:P106_C 

OD,P106_VOLTA:201747,3 

Certificado de 40 horas pelo TCU. 

Destinado aos servidores públicos que 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144%3A106%3A115803749643612%3A%3ANO%3A106%3AP106_COD%2CP106_VOLTA%3A202161%2C3
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144%3A106%3A115803749643612%3A%3ANO%3A106%3AP106_COD%2CP106_VOLTA%3A202161%2C3
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144%3A106%3A7942405225328%3A%3ANO%3A106%3AP106_COD%3A202114
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144%3A106%3A7942405225328%3A%3ANO%3A106%3AP106_COD%3A202114
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144%3A106%3A7942405225328%3A%3ANO%3A106%3AP106_COD%3A202114
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144%3A106%3A5312014204715%3A%3ANO%3A106%3AP106_COD%2CP106_VOLTA%3A201747%2C3
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144%3A106%3A5312014204715%3A%3ANO%3A106%3AP106_COD%2CP106_VOLTA%3A201747%2C3
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144%3A106%3A5312014204715%3A%3ANO%3A106%3AP106_COD%2CP106_VOLTA%3A201747%2C3


 

 
   instauram processos de TCE ou apoiam 

a atividade. Curso autoinstrucional. 

Obras Públicas de Edificação e 

Saneamento - Módulo Execução 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=70614 

4:106:1741217477238::NO:106:P106_C 

OD,P106_VOLTA:201957,3 

Certificado de 30 horas pelo TCU. 

Destinado aos servidores e gestores da 

administração pública de municípios com 

até 50.000 habitantes, envolvidos com o 

acompanhamento da execução de obras 

públicas de edificações e de saneamento. 

Curso autoinstrucional. 

Tribunal de Contas 

do Estado do 

Espírito Santo 

Finanças Públicas https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo- 

de-cursos/curso/?id=677 

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. 

Destinado ao público em geral. Inscrições 

permanentes. Observação: o curso 

consta com data de realização já vencida, 

porém, o curso é autoinstrucional e o 

interessado pode se inscrever e cursar a 

qualquer momento. 

Programação e Gestão 

Orçamentária e Financeira no 

Setor Público 

https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo- 

de-cursos/curso/?id=681 

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. 

Destinado ao público em geral. Inscrições 

permanentes. Observação: o curso 

consta com data de realização já vencida, 

porém, o curso é autoinstrucional e o 

interessado pode se inscrever e cursar a 

qualquer momento. 
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 Contratação de Obras e Serviços 

de Engenharia 

https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo- 

de-cursos/curso/?id=679 

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. 

Destinado ao público em geral. Inscrições 

permanentes. Observação: o curso 

consta com data de realização já vencida, 

porém, o curso é autoinstrucional e o 

interessado pode se inscrever e cursar a 

qualquer momento. 

Aperfeiçoamento em Fiscalização 

do FUNDEB 

https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo- 

de-cursos/curso/?id=662 

Certificado de 15 horas pelo TCE-ES. 

Destinado ao público em geral. Inscrições 

permanentes. Observação: o curso 

consta com data de realização já vencida, 

porém, o curso é autoinstrucional e o 

interessado pode se inscrever e cursar a 

qualquer momento. 

Tribunal de Contas 

do Estado do Mato 

Grosso do Sul 

Auditoria: visão geral, origem, 

conceitos e normas 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg 

e/PreMatricula/Criar/375 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

Jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 17/05/2021 a 30/12/2021. 

Disponível no período: 22/06/2021 a 

31/12/2021. 

Controle Social da Administração 

Pública 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg 

e/PreMatricula/Criar/328 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

Jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição:   15/12/2020   a   30/12/2021. 
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   Disponível no período: 10/02/2021 a 

31/12/2021. 

Convênios e Contratos 

Administrativos: fiscalização e 

prestação de contas 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg 

e/PreMatricula/Criar/331 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

Jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 08/01/2021 a 30/12/2021. 

Disponível no período: 11/01/2021 a 

31/12/2021. 

Tribunal de Contas 

do Estado do 

Paraná 

Fiscalização de Contratos 

Administrativos 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C 

ursoDetalhe?idInscricao=115 

Certificado de 05 horas pelo TCE-PR. 

Destinado aos cidadãos civis, servidores 

e agentes públicos interessados no 

exercício da cidadania ou que estão 

envolvidos com o exercício da atividade 

de fiscal de contratos. Inscrições 

permanentes. 

Gestão e Fiscalização de 

Contratos 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C 

ursoDetalhe?idInscricao=63 

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. 

Destinado aos funcionários públicos 

envolvidos na gestão e fiscalização de 

contratos públicos. Inscrições 

permanentes. 

Fraude em Licitações https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C 

ursoDetalhe?idInscricao=64 

Certificado de 12 horas pelo TCE-PR. 

Destinado aos servidores públicos 

envolvidos na elaboração e/ou na 
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   auditoria de licitações e contratos. 

Inscrições permanentes. 

Atos de Pessoal: Teoria e Prática 

– Módulo Admissão 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C 

ursoDetalhe?idInscricao=56 

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. 

Destinado aos servidores públicos que 

trabalhem na área de atos de pessoal. 

Inscrições permanentes. 

Noções de Direito Administrativo – 

Controle Externo 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C 

ursoDetalhe?idInscricao=823 

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. 

Destinado aos servidores públicos, 

agentes políticos, estudantes e cidadãos 

em geral com atividades relacionadas, 

direta ou indiretamente, ao setor público. 

Inscrições permanentes. 

Tribunal de Contas 

do Estado do 

Pernambuco 

Auditoria em Folha de Pagamento https://escola.tce.pe.gov.br/pag/auditori 

a.html 

Certificado de 20 horas pelo TCE-PE. 

Destinado aos servidores do TCE-PE e 

público externo. Inscrições permanentes. 

Tribunal de Contas 

do Município de 

São Paulo 

Aspectos Normativos de Controle 

de Caixa e Equivalentes de Caixa 

e Auditoria Financeira da Conta 

Única: a experiência do TCE-RJ 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pal 

estras/evento/1406/-/tardes-de- 

conhecimento-aspectos-normativos-de- 

controle-de-caixa-e-equivalentes-de- 

caixa-e-auditoria-financeira-da-conta- 

unica-a-experiencia-do-tce-rj 

Certificado de 03 horas pelo TCM-SP. 

Destinado ao público em geral. Inscrições 

abertas. Realização: 20 de julho de 2021. 
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AUDITORIA PÚBLICA - E-BOOKS 
 

Editor(a) E-book Link Referência Bibliográfica 

Fundação Estatal 

de Atenção em 

Saúde do PR - 

FUNEAS 

 
Manual de fiscalização de 

contratos 

http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/Fil 

e/LICITACOES/2021/MANUAL_DE_FIS 

CALIZACAO_CONTRATO_VERSAO_F 

INAL.pdf 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO 

EM SAÚDE DO PR. Manual de 

fiscalização de contratos. Curitiba, 

2021. E-book. 

Gestão Pública  
Finanças públicas em tempos de 

COVID-19 

https://irbcontas.org.br/wp- 

content/uploads/2020/06/e-book- 

financas-publicas-em-tempos-de- 

covid19.pdf 

RIBEIRO, C. E. et al. Finanças públicas 

em tempos de COVID-19. Gestão 

Pública. E-book. (94 p.). 

Hamilton Bonatto 
O sistema de registro de preços 

para obras e serviços de 

engenharia no PL nº 1.292/95 

https://ronnycharles.com.br/wp- 

content/uploads/2020/08/EBOOK-SRP- 

OBRAS-HAMILTON-com- 

pref%C3%A1cio-1.pdf 

BONATTO, H. O sistema de registro de 

preços para obras e serviços de 

engenharia no PL nº 1.292/95, 2020. E- 

book. (62 p.). 

Instituto Brasileiro 

de Auditoria de 

Obras Públicas 

 
Artigos técnicos que marcaram 

nossa história 

https://www.ibraop.org.br/wp- 

content/uploads/2020/11/20anos- 

Ibraop.pdf 

FONTES, P. P.; CAJUEIRO, J. (org.). 

Artigos técnicos que marcaram nossa 

história. Florianópolis: IBRAOP, 2020. E- 

book. (278 p.). 

Manual de auditoria de obras 

públicas e serviços de engenharia 

https://www.ibraop.org.br/wp- 

content/uploads/2020/09/Manual-de- 

Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf 

INSTITUTO  BRASILEIRO DE 

AUDITORIA DE  OBRAS PÚBLICAS. 

Manual de auditoria de obras públicas 
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http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/File/LICITACOES/2021/MANUAL_DE_FISCALIZACAO_CONTRATO_VERSAO_FINAL.pdf
http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/File/LICITACOES/2021/MANUAL_DE_FISCALIZACAO_CONTRATO_VERSAO_FINAL.pdf
http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/File/LICITACOES/2021/MANUAL_DE_FISCALIZACAO_CONTRATO_VERSAO_FINAL.pdf
http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/File/LICITACOES/2021/MANUAL_DE_FISCALIZACAO_CONTRATO_VERSAO_FINAL.pdf
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https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/11/20anos-Ibraop.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf


 

 
   e serviços de engenharia. Florianópolis: 

IBRAOP, 2019. E-book. 

PubliContas  
Aprender, compartilhar e 

multiplicar: síntese das 

apresentações do 1º laboratório de 

boas práticas do controle externo 

https://irbcontas.org.br/wp- 

content/uploads/2020/04/1%C2%BA- 

Laborato%CC%81rio-de-Boas- 

Pra%CC%81ticas-no-Controle- 

Externo.pdf 

LIMA, L. H.; CASTRO, L. B. (org.). 

Aprender, compartilhar e multiplicar: 

síntese das apresentações do 1º 

laboratório de boas práticas do controle 

externo. Cuiabá: PubliContas, 2018. E- 

book. (263 p.). 
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AUDITORIA PÚBLICA - PODCASTS 
 

Instituição Podcast Link Informações Gerais 

Controladoria 

Geral do Estado 

de Minas Gerais 

Auditoria Interna: Evolução e 

mudança de paradigmas 

https://open.spotify.com/episode/5OvGif 

Xu3oUQmIOZhMJZJI 

Descrição: o Controlador Geral do Estado 

de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle, 

conversa com Antônio Carlos Bezerra 

Leonel, secretário federal de controle 

interno da CGU, auditor de finanças e 

controle e ex-assessor especial de 

controle interno do Ministério da 

Fazenda, sobre a mudança de 

paradigmas na auditoria interna. Data de 

publicação: novembro de 2020. 

O importante papel da auditoria 

em tempos de crise 

https://open.spotify.com/episode/7bLVvs 

FN5szTri3niW3atU 

Descrição: o doutor em políticas públicas 

e auditor federal de finanças e controle, 

Marcus Vinícius de Azevedo Braga, 

explica como a auditoria pode oferecer 

caminhos mais seguros para enfrentar a 

crise provocada pelo Covid-19. Data de 

publicação: julho de 2020. 

Diretoria de 

Comunicação do 

Tribunal de Contas 

De laboratório móvel a satélite: 

Como a tecnologia está 

contribuindo para o aprimoramento 

dos Tribunais de Contas? 

https://open.spotify.com/episode/76F78 

ZGcC3oBK85aOXWvQM 

Descrição: o episódio fala das iniciativas 

dos Tribunais de Contas brasileiros em 

tornar os processos de controle externo 

cada vez mais ágeis, eficientes e 
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do Estado de 

Goiás 

  transparentes. Data de publicação: junho 

de 2021 

Como os Tribunais de Contas 

estão agindo na fiscalização das 

compras emergenciais? 

https://open.spotify.com/episode/6uWIt5 

nNeYl5PQYseRUxJQ 

Descrição: entrevista com 

representantes de diversos TCs do Brasil 

sobre a flexibilização das regras de 

licitações e contratos para a 

administração pública e como os 

tribunais de contas estão fazendo para 

fiscalizar essas compras durante a 

pandemia. Data de publicação: agosto de 

2020. 

O que muda no controle externo 

com a crise da covid-19? 

https://open.spotify.com/episode/4Kcwl 

w3RCgPPMRUG2U8iMX 

Descrição: episódio sobre as mudanças 

que a pandemia da covid-19 provocou na 

atuação dos tribunais de contas, com a 

participação de Marcelo Brognoli, diretor- 

geral de controle externo do TCE-SC, 

Jorge Guedes, secretário-geral de 

controle externo do TCE-AM, conselheiro 

Joaquim de Castro, presidente do 

CNPTC e Vitor Gobato, secretário de 

controle externo do TCE-GO. Data de 

publicação: abril de 2020. 

Carcará: Modernizando a 

fiscalização 

https://open.spotify.com/episode/4xZOQ 

tq1IOqQMnvmREl2Gz 

Descrição: trata da ferramenta Carcará, 

desenvolvida para ajudar na auditoria de 

obras públicas. O software foi criado por 
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   Sérvio Túlio Teixeira e Silva, analista de 

controle externo, e apresentado como 

Trabalho de Conclusão de Curso da pós- 

graduação em Controle Externo e 

Auditoria de Obras Públicas, do TCE-GO. 

Data de publicação: novembro de 2019. 

Radar IBEGESP Gestão e fiscalização de contratos 

administrativos 

https://open.spotify.com/episode/3j2hsd 

5HNXfTRMhxSvX7j4 

Descrição: entrevista com a professora 

Márcia Walquíria, pós-doutora em gestão 

de políticas públicas pela USP. Data de 

publicação: março de 2020. 

Repensando a 

Administração 

Pública 

Responsabilização na TCE https://open.spotify.com/episode/3ytH44 

cMngPPl8EfIlbKgM 

Descrição: trata da responsabilização no 

âmbito do processo de tomada de contas 

especial. Quem pode estar no polo 

passivo deste processo administrativo de 

exceção? Há possibilidade de 

responsabilização solidária? Data de 

publicação: novembro de 2019. 

Definição, fases, competência e 

pressupostos de instauração da 

TCE 

https://open.spotify.com/episode/3p1Kr9 

6KsDEKeKHJH7T02f 

Descrição: aborda temas importantes 

sobre o instituto da tomada de contas 

especial: definição, fases, competência 

para instauração e julgamento e os 

pressupostos de instauração. Data de 

publicação: novembro de 2019. 
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 Uma abordagem geral da Tomada 

de Contas Especial 

https://open.spotify.com/episode/0rp86s 

AxWL3NJ4PjKKwJrM 

Descrição: aborda a utilização da tomada 

de contas especial como mecanismo 

para aferir a capacidade de governança 

pública de um determinado ente 

federativo, bem como a sua utilização 

como parâmetro para se medir a 

corrupção no país. Data de publicação: 

outubro de 2019. 
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AUDITORIA PÚBLICA - VÍDEOS 
 

Responsável Vídeo Link Informações Gerais 

CONCICAT PB Uso do modelo COSO na auditoria 

de finanças públicas 

https://www.youtube.com/watch?v=3A8r 

kXflFS8 

Descrição: apresentação de pesquisa 

sobre a importância da aplicabilidade do 

modelo de gerenciamento de controles 

internos, o COSO, na auditoria de 

finanças públicas. Data de publicação: 16 

de outubro de 2020. 

Controladoria 

Geral do Estado 

de Mato Grosso 

CGE Orienta - Gestão e 

fiscalização de contratos 

https://www.youtube.com/watch?v=iv1_ 

qpgyp0Q 

Descrição: primeiro ciclo virtual de 2020 

do programa “CGE Orienta”, para tratar 

do tema Gestão e fiscalização de 

contratos. Apresentação conduzida pelo 

auditor do Estado, Anderson Escobar. 

Data de publicação: 9 de junho de 2020. 

ENAP Gestão e fiscalização contratual - 

aspectos relevantes e mitigação 

de riscos 

https://www.youtube.com/watch?v=J6gq 

zszIgcU 

Descrição: seminário ministrado pelo 

professor João Luiz Domingues (CGU), 

colaborador do Programa de Logística 

Pública da ENAP. Data de publicação: 3 

de setembro de 2019. 

Escola da AGU Fiscalização de contratos - vídeo 1 

de 5 

https://www.youtube.com/watch?v=lAxL 

BR3nsnI 

Descrição: curso gravado sobre 

fiscalização de contratos: Módulo I - 

Obrigatoriedade fiscal de contratos e 

seus agentes - Gestor de Contrato e 
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   Fiscal de Contrato. Data de publicação: 8 

de abril de 2019. 

Fiscalização de contratos - vídeo 2 

de 5 

https://www.youtube.com/watch?v=vvxs 

8oWWUkE 

Descrição: curso gravado sobre 

fiscalização de contratos: Módulo II - 

Atribuições do fiscal de contrato. Data de 

publicação: 10 de abril de 2019. 

Fiscalização de contratos - vídeo 3 

de 5 

https://www.youtube.com/watch?v=eUDi 

ZsMUnMw 

Descrição: curso gravado sobre 

fiscalização de contratos: Módulo III - 

Procedimentos de fiscalização de 

contrato I. Data de publicação: 17 de abril 

de 2019. 

Fiscalização de contratos - vídeo 4 

de 5 

https://www.youtube.com/watch?v=O_g- 

cnf0C_8 

Descrição: curso gravado sobre 

fiscalização de contratos: Módulo IV - 

Procedimentos de fiscalização de 

contrato II. Data de publicação: 29 de 

abril de 2019. 

Fiscalização de contratos - vídeo 5 

de 5 

https://www.youtube.com/watch?v=T- 

Kyh6UYSOo 

Descrição: curso gravado sobre 

fiscalização de contratos: Módulo V - 

Manual de fiscalização de contratos. Data 

de publicação: 3 de maio de 2019. 

Escola de Contas 

TCE-AL 

Os Tribunais de Contas e os 

principais achados de auditoria 

nos municípios 

https://www.youtube.com/watch?v=39zd 

LZcKdls 

Descrição: evento promovido pela Escola 

de Contas do Tribunal de Contas do 

Estado de Alagoas em parceria com a 

Associação de Municípios Alagoanos e 
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   Ministério Público de Contas. Data de 

publicação: 27 de janeiro de 2021. 

Escola de Dados Conhecendo e explorando os 

dados de finanças públicas dos 

municípios 

https://www.youtube.com/watch?v=wZ2 

RAsQQWqA 

Descrição: Fernando Barbalho e Tiago 

Maranhão (Secretaria do Tesouro 

Nacional) apresentam um panorama do 

que há de mais relevante nos processos 

envolvendo dados de finanças públicas 

dos entes federativos brasileiros. Data de 

publicação: 18 de setembro de 2020. 

Escola de Gestão 

e Contas – TCM- 

SP 

As interações entre os órgãos de 

controle no combate à fraude e 

corrupção 

https://www.youtube.com/watch?v=XAp 

BVw3PdxQ 

Descrição: debate com participação de 

Álvaro Rodrigo Costa, auditor de controle 

externo do TCE-RO, Antônio Tarciso 

Carvalho, Procurador-Geral do Ministério 

Público de Contas da Bahia, e Camila 

Moura e Silva, promotora de Justiça do 

Ministério Público de São Paulo. Data de 

publicação: 11 de maio de 2021. 

Ciclo Experiências Práticas em 

Concessões e PPP - Webinar 4: 

Controle externo e concessões de 

serviços públicos 

https://www.youtube.com/watch?v=3Szt 

-77QaT0 

Descrição: o evento aborda os tópicos: 

controle das concessões de serviços 

públicos; concessão da Zona Azul como 

exemplo prático da importância do 

controle externo. Data de publicação: 19 

de abril de 2021. 
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 Sistemas de auditoria: o 

FISCALIS: Sistemas de auditoria: 

o e-AUD 

https://www.youtube.com/watch?v=jGbs 

Opc2Fjw&t=15s 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM-SP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 6 de 

outubro de 2020. 

NBASP 12 e quantificação de 

benefícios gerados – TCs: O novo 

manual de auditoria do TCMSP 

https://www.youtube.com/watch?v=- 

vJgFWWWTkc 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM-SP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 22 de 

setembro de 2020. 

Auditoria operacional conforme 

ISSAI 300: Case de sucesso de 

auditoria operacional do TCMSP 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuK 

5-YsWEUM&t=124s 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM-SP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 8 de 

setembro de 2020. 
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 Auditoria de Conformidade com 

Base na ISSAI 400: Auditoria de 

Conformidade sobre o Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica 

https://www.youtube.com/watch?v=6F_L 

HsrzlNo&list=PLzv9cyhlAaiX2kPNbDkov 

iuZOQxjR2pXc&index=4 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM-SP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 25 de 

agosto de 2020. 

Auditoria Financeira conforme 

ISSAI 200 e NBC TA: A 

experiência da CGU em Auditorias 

Financeiras 

https://www.youtube.com/watch?v=vI2x- 

oL- 

XH0&list=PLzv9cyhlAaiX2kPNbDkoviuZ 

OQxjR2pXc&index=3 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM-SP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 10 de 

agosto de 2020. 

Amostragem aplicada em 

auditorias: Aplicações tecnológicas 

em auditoria: Projeto Suricato 

https://www.youtube.com/watch?v=ANJ 

1ru_qJFA&list=PLzv9cyhlAaiX2kPNbDk 

oviuZOQxjR2pXc 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM-SP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 28 de julho 

de 2020. 
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 Aplicação da LINDB nos Tribunais 

de Contas: Responsabilização de 

agentes públicos pelos TCs 

https://www.youtube.com/watch?v=tBCo 

Pic4jFE&list=PLzv9cyhlAaiX2kPNbDkov 

iuZOQxjR2pXc&index=2 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM-SP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 14 de julho 

de 2020. 

A Avaliação de controles internos: 

Elaboração de papéis de trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy0Z 

mtX4ZyU&list=PLzv9cyhlAaiX2kPNbDk 

oviuZOQxjR2pXc&index=6 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM-SP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 30 de junho 

de 2020. 

O processo de auditoria no setor 

público: Auditoria baseada em 

riscos 

https://www.youtube.com/watch?v=Kn9I 

vRlqtMw&list=PLzv9cyhlAaiX2kPNbDko 

viuZOQxjR2pXc&index=8 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCMSP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 16 de junho 

de 2020. 
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 O processo no controle externo: 

NBASP – visão geral dos níveis 1, 

2 e 3 

https://www.youtube.com/watch?v=eSD 

o20Ok96Q 

Descrição: evento promovido pela 

Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, em parceria com 

a Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCMSP e com o Instituto Rui 

Barbosa. Data de publicação: 2 de junho 

de 2020. 

Grupo JML Compliance em obras públicas https://www.youtube.com/watch?v=E2SI 

5yZEz8w 

Descrição: o professor Rafael Jardim, 

auditor federal e secretário de controle do 

TCU, explica o que é compliance e de 

que forma é aplicado nas obras públicas. 

Data de publicação: 19 de setembro de 

2019. 

Contratação de projeto básico nas 

obras públicas 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lti 

URk0IoM 

Descrição: entrevista com professor 

Rafael Jardim, auditor federal e 

secretário de controle do TCU, sobre 

projetos para obras públicas: o que deve 

constar, porque existem maus projetos e 

o que o administrador público deve 

observar. Data de publicação: 19 de 

setembro de 2019. 

IGAM - Gestão 

Pública 

Tomada de Contas Especiais https://www.youtube.com/watch?v=PhN 

_LKbAD9g 

Descrição: aula ministrada por Paulo 

César Flores, contador e sócio diretor do 

IGAM, sobre o processo da tomada de 
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   contas especial. Data de publicação: 18 

de março de 2019. 

Instituto Brasileiro 

de Auditoria de 

Obras Públicas 

Drone nas auditorias e na 

fiscalização de obras 

https://www.youtube.com/watch?v=vPQ 

Hyrig3qA 

Descrição: minicurso ministrado pelo 

auditor de controle externo do Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba, o 

engenheiro Júlio Uchoa C. Neto. Data de 

publicação: 11 de setembro de 2019. 

A atuação do controle na 

perspectiva emergencial 

https://www.youtube.com/watch?v=UpR 

XZu3kjkY 

Descrição: evento virtual promovido pelo 

Instituto de Defesa da Cidadania e da 

Transparência e a escola da Advocacia- 

Geral da União. Data de publicação: 5 de 

maio de 2020. 

Instituto de Defesa 

da Cidadania e 

Transparência 

Órgãos de Controle e a Gestão 

Pública 

https://www.youtube.com/watch?v=8LxI 

vVGMWKo 

Descrição: entrevista com o diretor-geral 

do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, Marconi Braga, sobre 

órgãos de controle e gestão pública. Data 

de publicação: 13 de agosto de 2019. 

Ministério da 

Economia 

Responsabilidade em processo de 

Tomada de Contas Especial 

https://www.youtube.com/watch?v=1H4 

oZrxfcxM 

Descrição: palestra sobre 

responsabilidade em processo de 

tomada de contas especial, com 

participação do advogado e servidor do 

TCU, Sandro Rafael Matheus Pereira. 

Data de publicação: 20 de outubro de 

2020. 
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New Roads 

Consultoria 

A atuação dos fiscais nos 

contratos de obras públicas 

https://www.youtube.com/watch?v=nVC 

OgomY0Is 

Descrição: o auditor do Tribunal de 

Contas da União, André Baeta, fala dos 

procedimentos que devem ser acatados 

pelos fiscais de obras públicas, com base 

nos recentes entendimentos do TCU 

sobre a temática. Data de publicação: 10 

de agosto de 2020. 

Auditoria e perícia de custos em 

obras públicas: apuração de 

superfaturamento 

https://www.youtube.com/watch?v=z- 

oyAHt3ThU 

Descrição: minicurso New Roads onde o 

auditor do Tribunal de Contas da União, 

André Baeta, fala dos recentes 

entendimentos do TCU acerca de 

superfaturamentos em obras públicas e 

aborda os melhores procedimentos para 

sua apuração na esfera de auditorias e 

perícias. Data de publicação: 7 de julho 

de 2020. 

Tribunal de Contas 

da União 

Integração dos Controles - 

Auditoria baseada em dados e 

evidências 

https://www.youtube.com/watch?v=tnTY 

I17_Ppg&t=415s 

Descrição: webinário sobre auditorias 

que são realizadas por meio de análise e 

cruzamento de dados, com uso de trilhas 

de auditoria. Data de publicação: 27 de 

outubro de 2020. 

Orientações sobre instauração de 

Tomada de Contas Especial 

https://www.youtube.com/watch?v=1RG 

MG1ZtSFk 

Descrição: webinário com orientações 

sobre a formação do processo de tomada 
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   de contas especial. Data de publicação: 1 

de outubro de 2020. 

Painel de Referência: Auditoria no 

Programa Saneamento para 

Todos 

https://www.youtube.com/watch?v=9gP 

B9oepmy4 

Descrição: evento promovido pelo 

Tribunal de Contas da União para discutir 

os principais aspectos do planejamento 

da auditoria no Programa Saneamento 

para Todos (SPT). Data de publicação: 

21 de agosto de 2020. 

Ponto de Controle - TCE https://www.youtube.com/watch?v=DsZ 

HFNhrJNI 

Descrição: apresenta o que é a tomada 

de contas especial e como ocorre o 

processo de apuração de 

responsabilidade por danos à 

administração pública. Data de 

publicação: 27 de janeiro de 2020. 

Ponto de Controle - Auditoria 

operacional e auditoria de 

conformidade 

https://www.youtube.com/watch?v=qbL 

Nuc_6xYM 

Descrição: apresenta a diferença entre 

auditoria de conformidade e auditoria 

operacional. Data de publicação: 15 de 

outubro de 2019. 

Tribunal de Contas 

do Estado do Acre 

Boas práticas de fiscalização de 

contratos públicos 

https://www.youtube.com/watch?v=yynZ 

gS1qs8w 

Descrição: capacitação ministrada pelo 

auditor de controle externo do Tribunal de 

Contas do Estado Acre, Roney Wellington 

da Silva Caldera. Data de publicação: 17 

de novembro de 2020. 
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 Boas práticas de fiscalização de 

contratos públicos - segundo dia 

https://www.youtube.com/watch?v=ybg- 

4QkmGoc 

Descrição: capacitação ministrada pelo 

auditor de controle externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Acre, Roney 

Wellington da Silva Caldera. Data de 

publicação: 18 de novembro de 2020. 

Tribunal de Contas 

do Estado do Rio 

de Janeiro 

Contabilidade aplicada ao setor 

público 

https://www.youtube.com/watch?v=kqkw 

q45B0Y4 

Descrição: o evento apresenta as normas 

aplicadas ao setor público, os padrões 

internacionais e destaca as implicações 

da auditoria financeira nas contas 

governamentais. Data de publicação: 26 

de novembro de 2019. 

Tribunal de Contas 

do Estado de 

Santa Catarina 

Tomada de Contas Especial https://www.youtube.com/watch?v=pMf 

GrzNdTtc 

Descrição: esclarece qual a finalidade da 

tomada de contas especial e como 

acontece o processo de instauração, 

apuração e julgamento. Data de 

publicação: 6 de março de 2020. 

Tribunal de Contas 

do Município do 

Rio de Janeiro 

TCMRJ apresenta boas práticas 

em auditoria de obras públicas 

https://www.youtube.com/watch?v=tlvhz 

KYJxME 

Descrição: explica como o Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro 

tem buscado otimizar suas atividades de 

fiscalização de obras públicas, através do 

uso de drones. Data de publicação: 29 de 

outubro de 2019. 

Auditoria em obras públicas - Foco 

na Gestão 

https://www.youtube.com/watch?v=SgyL 

i3ATeRo 

Descrição: o auditor de controle externo 

e engenheiro, José Renato da Silva 
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   Oliveira, explica como as auditorias de 

obras públicas realizadas pelo TCM-RJ 

têm auxiliado o gestor a planejar e a 

minimizar problemas que afetam 

diretamente a vida do cidadão. Data de 

publicação: 21 de outubro de 2019. 

TV Justiça Oficial Tomada de Contas Especial – 

Aula 1 

https://www.youtube.com/watch?v=FK7 

wTUc1zBQ 

Descrição: a professora Cristiana Muraro 

aborda os conceitos e princípios da 

tomada de contas especial, as causas de 

instauração, fases interna e externa, 

normas federais e jurisprudência 

relevante. Data de publicação: 25 de 

março de 2019. 

Tomada de Contas Especial – 

Aula 2 

https://www.youtube.com/watch?v=OmJ 

BWEmbzV0 

Descrição: a professora Cristiana Muraro 

aborda os conceitos e princípios da 

tomada de contas especial, as causas de 

instauração, fases interna e externa, 

normas federais e jurisprudência 

relevante. Data de publicação: 26 de 

março de 2019. 

Tomada de Contas Especial – 

Aula 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh7 

YU4B1AEo 

Descrição: a professora Cristiana Muraro 

aborda os conceitos e princípios da 

tomada de contas especial, as causas de 

instauração, fases interna e externa, 

normas     federais     e     jurisprudência 
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   relevante. Data de publicação: 27 de 

março de 2019. 

Tomada de Contas Especial – 

Aula 4 

https://www.youtube.com/watch?v=oOj 

MT5qAztc 

Descrição: a professora Cristiana Muraro 

aborda os conceitos e princípios da 

tomada de contas especial, as causas de 

instauração, fases interna e externa, 

normas federais e jurisprudência 

relevante. Data de publicação: 28 de 

março de 2019. 

Universidade 

Virtual do Estado 

de São Paulo - 

UNIVESP 

Contabilidade pública - Controle 

(Controladoria e Auditoria) 

https://www.youtube.com/watch?v=RLv 

2OPTAPc8 

Descrição: aula da professora Sonia 

Cristina Menoce, responsável pela 

disciplina Contabilidade Pública, sobre 

controladoria e auditoria na área pública. 

Data de publicação: 3 de março de 2021. 

Contabilidade pública - Relatório 

resumido de execução 

orçamentária (RREO) e Gestão 

Fiscal (RGF) 

https://www.youtube.com/watch?v=8BY 

T2O4JVwI 

Descrição: aula da professora Sonia 

Cristina Menoce, responsável pela 

disciplina Contabilidade Pública, sobre 

relatórios fiscais e orçamentários. Data 

de publicação: 3 de março de 2021. 
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 Gestão financeira e orçamentária - 

sistemas de apropriação de custos 

e auditoria 

https://www.youtube.com/watch?v=XkL 

FH2QeUq8 

Descrição: aula do professor Celso 

Aleixo, responsável pela disciplina 

Gestão Financeira e Orçamentária, sobre 

auditoria e sistema de custos na 

administração pública. Data de 

publicação: 3 de março de 2021. 
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