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Resumo 

O presente artigo teve como objetivo apresentar uma análise sobre atuação do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCM-SP) no que se refere à realização das Auditorias Operacionais (AOs). A 
metodologia utilizada foi revisão bibliográfica e análise de dados disponibilizados no site do TCM-SP 
e pela Ouvidoria do órgão, bem como a realização de uma entrevista com um agente de fiscalização do 
TCM-SP. Verificou-se que as discussões a respeito da fiscalização operacional foram ampliadas nos 
últimos anos, no entanto, o tema carece de bibliografias especificas. O desafio atual no que se refere a 
fiscalização operacional no TCM-SP está relacionado à necessidade de desenvolver estudos e 
capacitações na área, para consolidar os conhecimentos relativos ao tema, bem como fortalecer a 
transparência e a participação popular no processo de realização de auditorias operacionais. Além disso, 
outro desafio é o de promover a fiscalização preventiva e concomitante dos programas e ações da 
Administração Pública municipal a fim de promover o caráter colaborativo do controle, buscando 
prevenir problemas que afetem a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades 
públicas. Tal medida poderá possibilitar o fortalecimento de uma relação colaborativa entre os Poderes, 
bem como estimular a criação de instrumentos de gestão capazes de produzir e gerar informações 
suficientes, independentes e objetivas, capazes de contribuir com a tomada de decisão de atores sociais 
em uma relação de accountability. Acredita-se que o aprimoramento da fiscalização operacional, por 
meio da realização de auditorias operacionais, bem como sua divulgação a população, além de ser 
essencial no controle do gasto público e na melhoria do alcance dos resultados, deve ser capaz de 
promover e incentivar boas práticas de gestão, e fortalecer a participação popular na gestão pública, 
tendo como foco o atendimento aos interesses do cidadão por meio do fortalecimento das instituições 
democráticas 
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1 Introdução 

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de São Paulo (LOMSP) compete ao 
TCM-SP auxiliar a Câmara Municipal no exercício do controle externo (art.48), fiscalizando e 
controlando os atos do Poder Executivo e da Administração Indireta, acompanhando sua gestão 
e seu resultado operacional (art. 14 inciso XV e XVIII) por meio da realização de inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, (art. 48 
inciso IV), essa última, que será o foco deste trabalho. 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise da atuação do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo no que se refere à realização da fiscalização operacional 
exercida sobre a Administração Pública municipal, considerando sua importância no que se 
refere ao fortalecimento da accountability e no aprimoramento da gestão pública, buscando 
verificar quais foram os avanços dos últimos anos e os desafios a serem enfrentados. 

As principais questões do trabalho foram: O TCM-SP realiza AOs? Quantas AOs foram 
realizadas? Quais foram os segmentos e critérios de avaliação utilizados nessas AOs? Foram 
realizados cursos e capacitações, bem como palestras e seminários a respeito do tema no TCM-
SP? O tema relativo a fiscalização operacional é tratado nos Relatórios Anuais de Fiscalização 
(RAFs)? Existe determinações ou especificações a respeito da obrigatoriedade ou da 
metodologia de aplicação da fiscalização operacional incluída no Ordenamento Jurídico do 
TCM-SP (Lei Orgânica, Regimento Interno e Resoluções)? Quais os desafios a serem 
enfrentados? 

A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica e análise de dados disponibilizados no 
site do TCM-SP e pela Ouvidoria do órgão, bem como a realização de uma entrevista com um 
agente de fiscalização do TCM-SP. 

2 Histórico 

Ainda que os debates a respeito da auditoria operacional tenham surgido nos anos de 
1970, o tema ganhou destaque no Brasil com a promulgação da Constituição de 1988 (CF/88) 
que instituiu em seus arts. 70 e 71 como uma das competências do Congresso Nacional, bem 
como dos órgãos de controle externo e interno, a realização da fiscalização, não apenas 
financeira e orçamentária, mas também contábil, patrimonial e operacional.  

Além disso, o paradigma da Nova Gestão Pública - que no Brasil influenciou a Reforma 
de Estado proposta pelo modelo da Administração Gerencial nos anos 90 -, e que trazia consigo 
o debate a respeito da Administração com foco nos resultados, contribuiu para fortaleceu a 
discussão a respeito da fiscalização operacional, na medida em que buscava desenvolver uma 
cultura de controle de desempenho e por resultados, ultrapassando o viés do controle meramente 
burocrático. O intuito era “modernizar” as formas de controles do Estado, desenvolvendo 
controles que tivessem como foco o cidadão. Buscava-se ultrapassar o viés do controle 
estritamente burocrático voltado apenas aos procedimentos internos dos órgãos de controle, 
sendo essencial uma abertura e a divulgação de informações relativas a atuação dos Tribunais 
de Contas à população, na busca de uma atuação cooperada com a população, buscando atender 
suas verdadeiras necessidades e demandas, desenvolvendo assim, auditorias que agregam valor 
a sociedade. 

A busca por essas mudanças contribuiu para que houvesse alteração na forma de 
atuação, não apenas do Tribunal de Contas da União (TCU), mas também dos Tribunais de 
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Contas dos Estados e Municípios. Assim órgãos de controle externo, bem como de controle 
interno a exemplo das Controladorias, passaram a atuar não somente na verificação da 
regularidade, mas também na verificação do desempenho operacional e na avaliação das ações 
governamentais, podendo analisar, por exemplo, se administração adquiriu seus insumos 
obedecendo aos parâmetros de qualidade e menor custo (economicidade); se os insumos foram 
bem utilizados e no momento certo, sem que ocorressem desperdícios (eficiência); se as metas 
estabelecidas foram alcançadas (eficácia); quais foram os impactos gerados pelas ações 
desenvolvidas (efetividade). 

O objetivo da auditoria operacional no setor público, de acordo com Gonçalves (1993) 
é realizar estudos amplos que visam informar a sociedade e aos setores competentes, incluindo 
a própria Administração Pública e o Poder Legislativo, a respeito da qualidade do desempenho 
dos programas governamentais, assinalando os fatores restritivos e condicionantes que 
interferem na consecução da economicidade, eficiência e eficácia, oferecendo sugestões. 

Pode-se afirmar que a AO é uma auditoria que ultrapassa a fronteira dos aspectos 
financeiros, contábeis, orçamentários e patrimoniais, incluindo em sua análise as dimensões de 
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade (ARAÚJO, 2008). 

É possível conceituar a AO como uma ação independente que visa verificar se os 
aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, de determinada atividade, projeto, 
programa ou organização governamental, foram obedecidos numa relação de accountability, 
emitindo comentários e sugestões pertinentes, tendo como base um relatório de auditoria. 

Um ponto importante a ser destacado, conforme explica Alves e Homerin (2016) é que 
os órgãos de controle nunca devem desviar o foco do controle da razão que consubstancia a 
existência do Estado: o atendimento às necessidades dos cidadãos, da forma mais eficiente e 
com a melhor qualidade possível, e que, portanto, “não se deve fazer uso de ferramentas de 
controle e gestão como mero cumprimento de ritos” (ALVES; HOMERIN, 2016, p. 13). Os 
autores destacam que é necessário fortalecer o papel preventivo do Tribunal, atuando na 
correção de rotas para o alcance de resultados mais efetivos, bem como fortalecer a postura 
colaborativa do controle, com intuito de transpor o viés acusatório atrelado à concepção 
tradicional de controle. 

A auditoria operacional é, portanto, um instrumento de accountability na medida em 
que busca fornecer informações, não apenas relacionadas a legalidade e regularidade das ações 
da gestão pública, mas também apresentar uma análise relativa a eficiência, eficácia, 
economicidade e efetividade da atividade governamental.  

Além disso, a AO é um instrumento de controle sobre a Administração e que se utiliza 
de metodologias das mais diversas áreas do conhecimento, possuindo um caráter mais flexível 
dependendo do objeto a ser auditado, podendo fornecer informações importantes aos tomadores 
de decisões e a população em geral, a respeito da atuação da Administração pública e 
necessitando de uma relação mais colaborativa com os órgãos controlados.  

As AOs devem ter como principal objetivo contribuir para garantir o atendimento das 
necessidades do cidadão, tendo como base a busca pela melhoria da gestão pública e dos 
serviços prestados, focando-se em no exercício de um controle capaz de promover e incentivar 
boas práticas de gestão, analisando o desempenho, a operacionalização e os resultados das 
políticas públicas, inclusive promovendo à inovação.  

Contudo, apesar da relevância do tema, o assunto ainda possui uma bibliografia escassa. 
Conforme explica Araújo (2008) a literatura referente a esse assunto é bastante reduzida e 
muitas vezes não é aprofundada, não havendo sequer uniformidade conceitual. De acordo com 
Matos (2009) estudos na área justificam-se pela escassa literatura em língua portuguesa e pelo 
vasto campo de estudo que o tema proporciona. Pollitt (2008) afirma que, como ramo de 
conhecimento, a auditoria operacional é recente e tem sido negligenciada se comparada a outras 
áreas de estudo relacionadas à administração pública. Quando o assunto aborda as auditorias 
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operacionais do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) não foram 
identificados através da pesquisa realizada, estudos acadêmicos que tratem do tema.  

Com isso, sem a pretensão de abarcar todo o assunto relacionado às AOs, o presente 
artigo buscou apresentar uma análise da atuação do TCM-SP no que se refere a realização de 
AOs. 

3 A Atuação do TCM-SP no que se refere às Auditorias Operacionais  

3.1 Pesquisa Bibliográfica e Documental 

 A análise iniciou com uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema, onde se 
buscou verificar a existência publicações em livros, teses, artigos, manuais, cartilhas, textos 
acadêmicos, entre outros, que tratassem de analisar o tema da fiscalização operacional 
especificamente no que se refere à realização de AOs pelo TCM-SP. O objetivo foi verificar se 
esse objeto de estudo já havia sido analisado antes. Foi possível verificar, diante da pesquisa 
realizada, aproximadamente 30 bibliografias que tratavam do tema das auditorias operacionais, 
no entanto, são trabalhos que buscaram analisar a fiscalização operacional de Tribunais de 
Contas no âmbito da União ou de outros Estados. No âmbito do Município de São Paulo, apenas 
uma bibliografia a respeito da atuação do TCM-SP foi encontrada, onde foram identificadas a 
realização nos anos de 1998, 2003 e 2010, respectivamente, de 390, 48, 23 auditorias, das quais 
4, 14 e 0 (nenhuma) eram auditorias operacionais (Alves e Homerin, 2016)  

Com essa análise foi possível verificar a pouca existência de bibliografias que tratem da 
atuação do TCM-SP no que se refere à fiscalização operacional, no entanto foi possível verificar 
que o órgão realizou auditorias operacionais, conforme destacam Alves e Homerin (2016). 

No entanto, a bibliografia citada não explicita o método utilizado para aquisição desses 
dados, nem trata especificamente de analisa-las, pois não é o foco especifico do trabalho.  

Sendo assim, foi feita uma pesquisa documental no site do TCM-SP1, onde buscou-se 
analisar: (1) determinações especificas constantes no ordenamento jurídico do órgão (lei 
orgânica, regimento interno e resoluções) no que se refere a fiscalização operacional; (2) os 
relatórios de auditorias realizadas pelo órgão, com intuito de separa-las entre auditorias de 
regularidade (contábil, financeira, orçamentária e patrimonial) e operacionais; (3) a forma como 
a fiscalização operacional é tratada nos Relatórios Anuais de Fiscalização (RAFs). 

A principio não foi encontrada nenhuma determinação especifica tratando da 
fiscalização operacional no ordenamento jurídico do TCM-SP, incluindo Lei Orgânica (Lei 
9.167/1980; Lei 13.877/2004; Lei 14.706/2008; Lei 14.916/2009; Lei 15.508/2011) e 
Regimento Interno e Resoluções (Resolução nº 03/02/2002 atualizada em 2016). No Regimento 
Interno do órgão, aborda-se a fiscalização operacional de modo geral, não as detalhando. No 
restante da legislação a palavra operacional aparece apenas para se referir a cargos e setores de 
natureza operacional no órgão. 

Foi realizada uma análise no site do Tribunal, com intuito de acessar os relatórios 
completos de auditorias realizados pela Corte, no entanto, apenas os acórdãos de relatórios de 
auditorias julgados, desde 1996, estão disponíveis para acesso online. Os acórdãos apresentam 
as decisões proferidas pelo colegiado de forma resumida, não constando, portanto, as 
metodologias de análise das auditorias. Diante disso, foram encontrados 363 acórdãos 
disponíveis no portal online do TCM-SP, dos quais através de uma busca por palavras-chave, 
buscou-se separar aqueles acórdãos que tratavam de auditorias financeiras, orçamentárias, 
contábeis e patrimoniais (consideradas neste trabalho como auditorias de regularidade) das 
                                                 
1 https://portal.tcm.sp.gov.br/  
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auditorias operacionais. No entanto, foi possível perceber que não havia distinção clara entre 
auditorias de regularidade e auditorias operacionais. Decidiu-se por analisar todos os acórdãos 
que continham palavras como: operacional, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade. 
Foram encontrados 37 acórdãos de processos de auditoria que continham essas palavras-chaves. 
O restante, ou seja, 326 processos foram apreciados como processos de auditorias de 
regularidade, ou seja, auditorias que analisam aspectos financeiros, orçamentários, contábeis, e 
patrimoniais, conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1- Acórdãos de Processos de Auditoria Operacionais e de Regularidade (1996 a 2016) 
Fonte: TCM-SP 

Elaboração própria. 

Ressalta-se que havia a pretensão em analisar os acórdãos realizadas pelo órgão desde 
1988, quando da promulgação da CF/88, mas não foi possível identificar informações a respeito 
dessas auditorias antes de 1996 disponíveis no portal, sendo assim optou-se por analisar as AOs 
realizadas a partir de 1996. 

Foi possível perceber que algumas auditorias, mesmo sendo auditorias de regularidade, 
incluíam em sua análise aspetos relativos à eficiência, eficácia e economicidade. Nesse sentido, 
percebeu-se uma dificuldade em distinguir quais seriam auditorias operacionais e quais seriam 
auditorias de regularidade, conforme a metodologia de analise que considera auditoria 
operacional as auditorias que analisam os critérios da eficiência, eficácia, economicidade e 
efetividade.  

Foi possível perceber que os aspectos relacionados à economicidade, eficiência e 
eficácia estão presentes em diversas auditorias realizadas pelo TCM-SP desde 1996, o que 
indica que a fiscalização operacional vem sendo realizada pelo TCM-SP desde 1996, no 
entanto, ainda que as auditorias tratem de analisar aspectos relacionados à eficiência, eficácia, 
economicidade ou efetividade, o conceito sozinho, ou a simples presença desses 
critérios/dimensões em uma auditoria especifica, pode remeter a análise de regularidade. Isso 
porque, conforme elucida a doutrina e os manuais que tratam da AO, a diferença essencial entre 
auditorias de regularidade e a AO está na metodologia utilizada para sua realização, incluindo 
seu escopo de análise, área examinada, utilização de entrevistas ou não, entre outros, objeto que 
não foi possível analisar sem o acesso aos relatórios de auditoria completos. 

Além disso, foi possível perceber que a incidência de auditorias operacionais é bem 
menor, em relação as auditorias de regularidade. 
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Após análise dos acórdãos, com intuito de obter maiores informações a respeito da 
atuação do TCM-SP na realização da fiscalização operacional, buscou-se analisar os Relatórios 
Anuais de Fiscalização (RAFs) com intuito de verificar se o controle operacional era abordada 
e de que forma era tratada. 

O site do TCM-SP disponibiliza os RAFs realizados desde 2009, no entanto não estão 
disponíveis os RAFs de 2012 e 2013. Iniciou-se então uma análise do RAF 2009 onde foi 
possível observar diversas análises de caráter operacional, incluídos nos capítulos da Educação 
e da Saúde.  

Na área da educação no RAF 2009, o TCM-SP tece diversos comentários a respeito da 
eficiência e eficácia das atividades educacionais, bem como de problemas na oferta do ensino 
infantil, incluindo a ausência de vagas em creches, ausência de profissionais para o atendimento 
especial, entre outras necessidades. Também são feitas analises a respeito da capacitação de 
profissionais na área, dos recursos materiais e infraestrutura disponível e bem como sua 
utilização. Também é feita uma análise das notas obtidas nas provas de avaliação do ensino, 
como a Prova São Paulo, Prova da Cidade, IBED, Prova Brasil e ENEM, onde são feitas 
análises e comparações com anos anteriores, buscando compreender as melhorias e os 
retrocessos ocorridos. O TCM-SP também analisa aspectos relativos a gestão dos Sistemas 
Informatizados e ao final o TCM-SP tece diversas sugestões e propõe ações de melhoria.  

Na área da saúde também são apresentadas diversas análises referentes à eficiência e 
eficácia no atendimento médico, onde, por exemplo, são relatados a diminuição da taxa de 
ocupação de dois hospitais que apresentavam taxas de ocupação superiores a 100%, bem como 
o aumento nos atendimentos das UBS e AMAS. Além disso, a análise apresenta em uma tabela 
as metas propostas pelo PPA (2006-2009) e o percentual das metas realizadas, bem como os 
desafios a serem enfrentados. Essas análises demonstram que o TCM-SP realiza diversos 
estudos e acompanhamentos a respeito da eficiência, eficácia e qualidade da gestão, o que indica 
uma atuação clara no que se refere à fiscalização operacional. 

O RAF 2010 apresenta novas análises de natureza operacional nas áreas da educação e 
da saúde, demonstrando uma continuidade na atuação ao que se refere a fiscalização 
operacional. Além disso, são apresentadas no relatório, análises operacionais no setor de 
transportes, tratando do sistema viário, velocidade das vias, índice de defeitos e manutenção de 
sinalização viária, entre outras análises importantes no que se refere ao desempenho operacional 
do segmento. 

Já o RAF 2011 apresenta novas análises operacionais nas áreas da educação, saúde e 
transporte, contudo, além disso, inclui uma novidade que é a apresentação de análises 
operacionais na área da gestão ambiental e da preservação do meio ambiente, buscando elucidar 
os indicadores de desempenho relativos à qualidade dos serviços públicos do município, no que 
concerne a preservação do meio ambiente. Essa evolução demonstra que o TCM-SP vem se 
atualizando e se aprimorando no que se refere à fiscalização operacional, buscando analisar 
segmentos de grande importância e relevância para a cidade de São Paulo, que são os setores 
da educação, saúde, transporte e gestão ambiental. 

Os RAFs 2012 e 2013 não estão disponíveis no site. No entanto, os RAFs 2014 e 2015 
também contêm análises longas a respeito do aspecto operacional, incluídas analises da 
eficiência, eficácia e economicidade nas áreas da educação, saúde, transportes, gestão 
ambiental. Essas análises merecem ser detalhadamente analisadas e inclusive divulgadas a 
população, para que a mesma tenha conhecimento e possa acompanhar as atuação do TCM-SP 
a respeito do desempenho da gestão e os resultados que estão sendo alcançados. Essas análises 
apresentam diversos diagnósticos a respeito da de problemas da gestão municipal, bem como 
sugestões de melhorias. Além disso, o RAF 2014 e 2015 incluem aspectos operacionais da área 
da habitação, outra área de grande relevância para a cidade de São Paulo, devido ao grande 
déficit habitacional existente na cidade. Na análise é apresentado o Índice de Déficit 
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habitacional, e o número de habitações que necessitam ser contribuídas, considerando o 
previsto no PPA e o déficit existente atual. Essas análises feitas demonstram uma atuação 
concreta do TCM-SP no que se refere à fiscalização operacional, sendo, portanto, possível 
confirmar que o TCM-SP realiza a fiscalização operacional desde 2009, de acordo com o 
primeiro RAF disponibilizado no site do TCM-SP. Além disso, foi possível observar que a 
fiscalização operacional não se concretiza apenas com a realização de auditorias operacionais, 
mas também através de inspeções e análises que são realizadas durante o exercício, bem durante 
a realização de auditorias de regularidade, análises e estudos esses, que são apresentadas nos 
RAFs. 

É importante destacar a necessidade de divulgação desses RAFs à população, bem como 
a divulgação dos resultados decorrentes dessas análises. Foi possível observar sugestões e 
diagnósticos de grande valia ao aprimoramento da gestão pública, realizados por profissionais 
do TCM-SP. No entanto, além da ausência de disponibilização dessas informações, de forma 
mais abrangente, buscando atingir um maior número de pessoas, percebeu-se a ausência de 
informações a respeito da realização das sugestões propostas pelos RAFs, bem como do 
acompanhamento da população desses resultados. 

Contudo, ainda que tenha sido possível verificar uma análise concreta do TCM-SP no 
que se refere a fiscalização operacional, bem como sua evolução ao longo dos anos, buscou-se 
saber quantas AOs foram realizadas pelo órgão. Foi feita então, uma solicitação a Ouvidoria do 
TCM-SP. 

3.2 Análise de informações fornecidas pela Ouvidoria 

Foi realizada uma solicitação de informação à Ouvidoria do TCM-SP a respeito do 
número e das características das AOs realizadas pelo órgão desde 1988, bem como a 
disponibilização desses relatórios na integra.  

Como resposta, foi apresentado o número de 6 (seis) relatórios de AOs realizados pelo 
órgão, dos quais apenas 3 (três) possuíam seus acórdãos disponíveis para acesso no site, sendo 
que seus relatórios na integra não estavam disponíveis no site, mas apenas de forma presencial. 

Observou-se que todas as AOs apresentadas pela Ouvidoria tratavam de analisar 
programas e projetos governamentais nas áreas da saúde e da educação. 

Acredita-se que pelo fato da saúde e da educação serem áreas consideradas prioritárias, 
foram então os principais alvos de análises das auditorias operacionais. 

Das seis AOs apresentadas, três buscaram analisar a qualidade dos serviços públicos da 
saúde e as outras três buscaram analisar a qualidade dos serviços públicos de educação. 

Dentre as três que buscaram analisar programas e projetos governamentais da área da 
saúde, duas (TC 72.000.282.14-14 e TC 72.000.045.16-60) ainda estão em processo de 
realização, não sendo possível acessar seus relatórios ou acórdãos. A terceira foi uma AO (TC 
72.003.342.14-50) realizada em 2013/2014 de forma coordenada pelo TCU, que contou com a 
presença da ATRICON e do Instituto Rui Barbosa em parceria com o TCM-SP e que buscou 
avaliar as atividades de Atenção Básica de Saúde no país, e que contou com o TCM-SP para 
realizar a avaliação no município de São Paulo. Em seu acórdão foi concluído que existia 
deficiência nas ações de capacitação e formação de profissionais da área, bem como na gestão 
de pessoal no que se refere à alocação e permanência dos profissionais. Também foi concluído 
que existia deficiência na utilização de indicadores para realização de monitoramento e 
avaliação das ações de saúde na Atenção Básica e por fim concluiu-se também que existia 
insuficiência de estrutura de Tecnologia da Informação. Foi apresentado um cronograma para 
realização de diligências por parte da Administração, bem como recomendações, do qual não 
se teve acesso a respeito de sua realização. 
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As outras três buscaram analisar a qualidade da educação pública no município, sendo 
uma delas com foco no Ensino Infantil, outra no Ensino Fundamental e outra no Ensino Médio. 

A AO (TC 72.006.390.16-71) que buscou analisar a educação infantil foi realizada em 
2016/2017 e apresenta-se como um estudo complexo e estruturado a respeito de diversos 
aspectos da educação infantil no município de São Paulo, incluindo seu sistema contábil, 
estrutura organizacional, política curricular, projetos político-pedagógicos, acompanhamento e 
avaliação, sistemas informatizados, indicadores de qualidade, capacidade técnica e operacional, 
proporção de crianças por professor, formação profissional, entre outros. Foram feitas diversas 
recomendações, das quais não se teve acesso a respeito de seu cumprimento. Considerou-se que 
essa AO foi a mais completa e complexa das analisadas, e que resultou de um trabalho de mais 
de um ano para elaboração de seu relatório, e que ainda está em fase de conclusão. 

A AO (TC 72.001.382.14-02) relativa ao ensino fundamental não constava no sistema 
do portal online do TCM-SP. Através de questionamento feito por via da Ouvidoria a respeito 
dessa AO, foi informado que ela ainda esta em processo de realização, por isso não se tem 
acesso as informações relativas a ela. 

Por fim, a AO (TC 72.001.294.13-58) que analisou o ensino médio no município, 
realizada em 2013/2014, foi uma AO coordenada pelo TCU, que contou com a cooperação 
técnica de outros 27 Tribunais Estaduais e Municipais, incluindo o TCM-SP, e que tinha como 
objetivo analisar o ensino médio no país. Essa AO buscou analisar aspectos relativos à 
qualidade do ensino médio no município, analisando aspectos da gestão, infraestrutura, 
professores e financiamento. Dentre as conclusões incluem a ausência de instrumentos reais de 
planejamento; sistemáticas de monitoramento e avaliação deficientes; supervisão deficitária; 
falta de capacitação de gestores e coordenadores pedagógicos e déficit de pessoal e 
infraestrutura precária. Também foram feitas recomendações, mas não se sabe quais foram 
realizadas, bem como não se sabe de que forma a população participou ou foi beneficiada com 
a realização dessas auditorias. 

3.3 Entrevista 

Foi realizada uma entrevista com um agente de fiscalização do TCM-SP.  A entrevista 
foi realizada por telefone, com perguntas semi-estruturadas, sendo elas: (1) qual área/setor o 
profissional atua? (2) já atuou diretamente com AO? Com quais? (3) quais as principais 
diferenças entre as AOs e as auditorias de regularidade? (4) qual a importância da AO para a 
gestão pública? (5) quais sugestões para a melhoria e os desafios que considera importantes a 
serem enfrentados? 

Buscou-se compreender qual o conhecimento do profissional a respeito do tema, de que 
maneira o mesmo lidava diretamente com esse assunto no exercício de sua profissão, e a 
importância que o mesmo dava ao assunto. 

O Agente de fiscalização do TCM-SP disse atuar com a realização de inspeções e 
auditorias na área da saúde e que já atuou diretamente com auditorias operacionais, no entanto, 
confirmou o fato de que não há uma separação clara ou rito especifico quando se trata da 
realização de auditorias financeiras, orçamentárias, contábeis, patrimoniais e operacionais.  

Comentou que a principal diferença da AO para outras auditorias é que ela possui um 
caráter de estudo, baseado em metodologias mais abrangentes, não se focando apenas nos 
aspectos financeiros, orçamentários, patrimoniais e contábeis. 

Elucidou a importância da realização de AOs para o aprimoramento continuo da gestão 
e sugeriu a criação de um departamento especifico no Tribunal para o tratamento desse assunto.  

Também comentou que ocorreu um curso de capacitação tratando do tema, no TCM-
SP, coordenado pelo TCU, durante o processo de realização de AOs coordenadas pelo TCU 
com a participação do TCM-SP. Também disse que o TCM-SP não possui manuais ou cartilhas 
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tratando do tema, e sempre se utilizou de metodologias já desenvolvidas, principalmente do 
TCU. Em sua visão é necessário ampliar o debate a respeito desse tema. 

4 Considerações finais 

Diante disso, cabe concluir que o TCM-SP vem realizando a fiscalização operacional, 
inclusive percebe-se um avanço ao longo dos anos, onde são ampliadas as análises apresentadas 
nos RAFs e ocorre um aumento na realização de AOs. No entanto faltam informações a respeito 
dos resultados alcançados referentes à realização dessa fiscalização, como por exemplo, a 
disponibilização de informações a respeito das ações realizadas posteriormente as 
recomendações, a conclusão do relatório e seu respectivo acórdão.  

Seria essencial que o TCM-SP não apenas divulgasse, mas promovesse o conhecimento 
amplo das análises realizadas tanto nas AOs como nos RAFs, buscando promover a participação 
popular no processo de melhoria da gestão. 

 É preciso analisar de que maneira os resultados dessas análises tem beneficiado a 
população.  

As analises realizadas pelos profissionais do TCM-SP são de grande valia e merecem 
ser destacadas e divulgadas a população, pois devem servir, inclusive, para melhoria da tomada 
de decisões de atores sociais em uma relação de accountability. No entanto, percebe-se que 
ainda existe uma ausência de instrumentos de comunicação e gestão, que promovam a maior 
participação da população no processo de fiscalização da gestão pública.  

É necessário também que o TCM-SP disponibilize o acesso completo dos relatórios de 
auditorias realizados pelo órgão de forma online, em portal ou site para acesso da população 
em geral.  

Também é essencial que o TCM-SP aprofunde e promova estudos na área, buscando 
não somente aprimorar os métodos de análise operacional, mas também melhorar e ampliar a 
transparência e a participação popular na fiscalização da gestão. Processo esse que pode ser 
realizado através do aprimoramento e ampliação de instrumentos de gestão e tecnologias da 
informação e comunicação, e que inclusive pode ser coordenado ou realizado em parceria com 
o TCU, ou mesmo com o TCE-SP.  

Destaca-se a importância da realização de eventos que busquem trazer a população 
“para dentro” do TCM-SP, buscando informar a população referente a atuação do TCM-SP na 
fiscalização da gestão, bem como a importância de fortalecer a função educativa do Tribunal, 
na promoção de cursos, debates e publicações a respeito do tema, em revista, e a elaboração de 
cartilhas e manuais, inclusive por meio do fortalecimento e desenvolvimento da Escola de 
Contas, que inclusive vem desenvolvendo diversas atividades nesse sentido nos últimos anos, 
e que deve ser continuada e aprimorada. 

 No que se refere ao controle externo e a fiscalização operacional, conforme 
apontam estudos, o principal desafio dos órgãos de controle brasileiros em geral, está na 
necessidade de aprimorar a realização de fiscalizações preventivas e concomitantes. 
Considerando que uma das principais diferenças entre os Tribunais de Contas e os demais 
Tribunais Judiciais é que os Tribunais de Contas devem atuar também preventivamente e 
concomitantemente, diferente dos Tribunais Judiciais, é muito importante que seja fortalecido 
sua atuação preventiva e concomitante, na busca de correção de rotas para o alcance de 
resultados mais efetivos. Esse processo pode ajudar na melhoria da operacionalização das 
políticas públicas. 

 Alves e Homerin (2016) em entrevistas realizadas com agentes de controles do 
TCM-SP e da CGM apontam para os resultados positivos da abordagem preventiva e 
concomitante, ao invés das recomendações de auditoria apresentadas a posteriori e da aplicação 
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de sanções. Conforme explicam os autores, o desafio principal dos órgãos de controle nos dias 
de hoje é fortalecer a postura colaborativa do controle, com intuito de transpor o viés acusatório 
atrelado à concepção tradicional de controle. Esse desafio surge, devido à verificação de que 
tradicionalmente ampliam-se os instrumentos de controle que buscam inibir práticas 
antieconômicas, principalmente devido ao problema da corrupção no país. Contudo, esse 
movimento não tem gerado resultados positivos a gestão pública, conforme apresentam 
diversos estudos na área. Diante disso, presume-se que o desafio atual é promover um controle 
colaborativo, no qual o TCM-SP dissemina conhecimentos a respeito do que venha a ser atuar 
com economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, e promove boas práticas de gestão, 
exercendo um controle prévio (capaz de inibir futuros problemas) e concomitante (monitorando 
práticas e promovendo melhorias durante o processo). Apenas com o desenvolvimento desse 
processo será possível observar uma melhoria e uma ampliação no processo de realização de 
auditorias operacionais, bem como uma atuação colaborativa e cooperada entre órgãos da 
gestão pública municipal, órgãos de controle e população em geral. 

 Conforme demonstram estudos, o contato mais próximo entre órgãos de controle 
e órgãos da Administração Pública tendem a gerar resultados concretos na melhoria da 
qualidade dos serviços públicos. Essa comprovação exige dos órgãos de controle uma atuação 
inovadora, que ultrapasse o viés do controle punitivo, historicamente construído. 

  Por fim, cabe destacar a importância e o papel do TCM no fortalecimento 
da accountability, sendo necessário ampliar as informações disponíveis no site bem como no 
Portal do TCM-SP, a respeito de suas atividades, com intuito de facilitar a realização de estudos, 
bem como da prática do controle social, considerando que o TCM-SP é um importante defensor 
do interesse público, na medida em que deve fiscalizar o dinheiro público e informar a 
população sobre a qualidade, os resultados e os impactos gerados pela aplicação do dinheiro 
público. As auditorias operacionais ao informar a população e os órgãos responsáveis, a respeito 
do desempenho da gestão e seus órgãos públicos, demonstram ser um instrumento de 
accountability, a partir do momento em que buscam enaltecer de que maneira os agentes e as 
organizações públicas estão realizando suas responsabilidades conforme delegado. Nesse 
sentido, as AOs devem ser aprimoradas, com intuito de fornecer informações fidedignas que de 
fato contribuam para o atendimento das necessidades dos cidadãos, na medida em que 
consequentemente sejam capazes de fortalecer as instituições democráticas. 
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