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1. Introdução 
 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, 

realizou-se nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), campus Curitiba, às treze horas e trinta minutos, durante organizada 

e disseminada pelo Programa de Educação Tutorial em Políticas Públicas em 

conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança 

Pública, deste campus, a palestra sobre o controle na prestação de contas 

públicas no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a fim de orientar os 

modelos de prestação de contas e os processos correlatos ao controle das 

contas públicas. 

 

2. Público Alvo 
 

Os alunos do PET-PP e os alunos do programa de Pós-graduação em 

Planejamento e Governança Pública (PGP/ UTFPR) 

 

3. Objetivo Geral 
 

Discutir os procedimentos de controle e prestação de contas públicas 

pelo Tribunal de Contas da União do Paraná.  

 

 

4. Ações Desenvolvidas 
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A discussão desenvolveu-se de forma expositiva, pelo palestrante Profº 

Drº Marcelo Johnsson1 abordando os modelos de controle e como estes 

devem tomar procedência ao longo da execução e do ordenamento da 

prestação de contas públicas pelo poder legislativo.  O processo de controle 

das contas públicas se estabelece no formato de organograma operacional 

partindo do planejamento, seguido pela revisão, execução, controle e auditoria. 

Este processo não é conduzido de forma cíclica, já que o controle operacional 

deve ser executado em todas as etapas desde o planejamento, criando 

subesferas que têm objetivo particular também realizar estas etapas, sobretudo 

estabelecer uma verificação contínua acerca dos procedimentos adotados no 

uso nos recursos públicos no âmbito do poder legislativo. 

A seguir, discorrido o estudo epistemológico do controle, passou-se ao 

formato da prestação de contas, salientou-se que este não possui modelo por 

ordem de lei ou de outro poder, mas é determinado de acordo com a 

orientação do conselheiro em vigor no processo de prestação de contas do ano 

em pleito. O formato de relatório anual exibido para os ouvintes foi o de cartilha 

contendo por capítulo as áreas de investimento estratégico e em especial para 

aquele ano a relação dos contratos públicos e das metas atingidas de acordo 

com o planejamento orçamentário anual, ou ações discretizadas.  

Sobre os procedimentos de apresentação das contas públicas no 

relatório anual, estas seguem os passos, a saber: i) o analista de controle 

solicita ao externo os dados a serem verificados nas auditorias; ii) o conjunto 

de analistas constitui os dados pertinentes ao relatório técnico de prestação de 

contas; iii) o relatório de prestação de contas é sintetizado para um relatório a 

ser aprovado pelo poder legislativo estadual em comissão parlamentar 

especial; iv) o relatório sintetizado é levado à votação pelos parlamentares e 

em seguida acatam-se as colocações feitas pelo conselheiro em vigor. 

Concluída a etapa de apresentação e controle das contas públicas 

passou-se à definição da carreira do analista de controle e o ingresso via 

concurso público estadual seguido pela definição das atividades internas e 

categorias.  

 

                                                           
1
 Professor na FAE Business School, Economista no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Doutorado 

em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
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5. Resultados Alcançados 

5.1. Para o Grupo 
 

Esta atividade teve como resultado, ensino aos alunos do grupo PET-PP 

e da Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública, sobre a forma de 

como é controlado as prestações de contas públicas, pelo tribunal de contas do 

estado do Paraná. 

5.2. Para a Sociedade 
 

Orientação acerca dos procedimentos para o acompanhamento das 

contas públicas. 

 

6. Considerações Finais 
 

O caráter de prestação, análise e controle das contas públicas realizadas 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná é efetivo, porém de acesso 

complexo via disponibilidade online. O objetivo, portanto, de seus analistas, 

estende-se a diminuir esta complexidade no acesso a fim de prover melhor 

acompanhamento pelos envolvidos com o processo, no fornecimento de uma 

melhor transparência acerca das contas públicas.  

 

 

 

 

 


