
PALESTRA 2

Governança Pública
à luz do Referencial Básico de
Governança do TCU



Governança Pública

• O problema
• O histórico
• Referencial do TCU





Governança no setor público

Good governance in the public sector is the complex
whole of decision making, exercise of authority, 
structures, processes and procedures in place in 
order to ensure transparency, accountability, 
efficiency and intended outcomes in public sector 
management.

Intosai CAS
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Governança no setor público

Boa governança do setor público é o sistema 
complexo de tomada de decisões, exercício da 
autoridade, estruturas, processos e procedimentos 
em uso de modo a assegurar transparência, 
prestação de contas, eficiência e os resultados 
esperados na gestão pública

Subcomitê de Auditoria de Conf. da Intosai (CAS) 

Tradução livre   
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Dirigir:

Nascimento da Burocracia
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Portaria-TCU nº 25 

de 29 de janeiro de 2014
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Objetivos

• guia para a implementação do objetivo estratégico 
“promover a melhoria da governança no TCU”, 
definido no PET-TCU

• referencial para a realização de ações de controle 
externo sobre governança no setor público

• ser útil na melhoria da governança
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No Setor Público
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No Setor Público

Governança no setor público compreende 
essencialmente os mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para avaliar, 
direcionar e monitorar a atuação da gestão, com 
vistas à condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade.
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Perspectivas
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Funções Básicas da Governança

• Avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os 
resultados

• Direcionar e orientar a preparação, a articulação e a 
coordenação de políticas e planos, alinhando as 
funções organizacionais às necessidades das partes 
interessadas e assegurando o alcance dos objetivos 
estabelecidos

• Monitorar os resultados, o desempenho e o 
cumprimento dos planos
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Funções de Governança/Gestão
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Funções de Governança e Gestão

Governança Gestão

Definir o direcionamento estratégico Implementar programas

Supervisionar a gestão Garantir conformidade com regulamentos

Envolver as partes interessadas Revisar e reportar progressos de ações

Gerenciar riscos estratégicos Garantir a eficiência administrativa

Gerenciar conflitos internos Comunicação com as partes interessadas

Avaliar o sistema de gestão e controle Avaliar o desempenho e aprender

Promover accountability e transparência
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Mecanismos de Governança
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L3 – Liderança Organizacional

a AA estabelece uma estrutura de unidades, 
nomeia gestores para chefiá-las e a eles 
delega autoridade para executar os planos 
em direção ao cumprimento dos objetivos 
institucionais

A responsabilidade sempre 
permanece com a autoridade 

delegante
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E2 – Estratégia Organizacional

A organização, a partir de sua visão de futuro, 
(...) e da sua missão institucional, deve formular 
suas estratégias, desdobrá-las em planos de 
ação e acompanhar sua implementação
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C1 – Gestão de Riscos e 
Controle Interno

Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos da organização 
(ABNT, 2009b).

Controle interno é um processo estruturado para enfrentar 
riscos e fornecer razoável segurança de que, na consecução da 
missão da entidade, os objetivos gerais serão alcançados.

27



L4 – Estrutura de Governança

Estruturas de governança são responsáveis por 
definir, implantar e manter em operação o sistema de 
governança da organização, como as instâncias 
internas de governança, a administração executiva, a 
gestão tática e a gestão operacional, bem como os 
instrumentos de governança.
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Acórdão 1273/2015

9.5. determinar à Coordenação-Geral de Controle
Externo dos Serviços Essenciais ao Estado e das Regiões
Sul e Centro-Oeste (Coestado), por meio de suas
unidades técnicas, que: [...] 9.5.7. inclua nas ações
previstas para o monitoramento deste trabalho as
seguintes medidas:

9.5.7.3. atualização de informações contempladas neste
levantamento para subsidiar a análise da evolução do
iGG no âmbito das três esferas federativas;

9.5.7.4. realização de fiscalizações com o objetivo de
verificar a correção das respostas das organizações
federais ao questionário de governança pública 2014;



Governança Corporativa

Resultados
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Modelo Integrado de Lev 
Governança Pública
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Obrigado!
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