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Especialização
do TCU
Um passo à frente para a excelência do controle

O

Tr i b u n a l d e
Contas da União
(TCU) iniciou
2013 com nova
estrutura. A unidade responsável pela coordenação
e execução das fiscalizações
do TCU, Secretaria-Geral de
Controle Externo (Segecex),
passou a reunir auditores e
ações por áreas temáticas.
A clientela do TCU agora
está distribuída por quatro
coordenações-gerais de controle externo: Social, Serviços Essenciais ao Estado,
Desenvolvimento Nacional
e Infraestrutura. Cada uma
dessas coordenações desdobra-se em secretarias especializadas em temas como
Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Administração do Estado, além
das unidades estaduais do
TCU. Ainda, foi criada uma
secretaria específica para fiscalizar contratações de bens
e serviços de apoio logístico
dos órgãos federais sediados
em Brasília.
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De acordo com o presidente do TCU, ministro Augusto
Nardes, a especialização das
unidades do tribunal responsáveis pelas fiscalizações é
uma medida para fortalecer
o TCU e adequá-lo às demandas da sociedade. “A ideia é
fazer com que as secretarias
tenham uma identidade em
sua atuação. E que, a partir do amplo conhecimento
em sua área, possam fazer
um melhor planejamento de
suas ações, além de atuar
de forma mais contundente no aprimoramento dos
instrumentos de governança do setor público brasileiro”, explica. “Estou muito
confiante de que esse novo
modelo, que é resultado de
um longo processo de maturação no tribunal, permitirá alcançar resultados ainda
mais efetivos para a sociedade brasileira”.
A mudança teve origem
no diagnóstico realizado
para a formulação do Planejamento Estratégico do TCU,

que prevê ações para os anos
de 2011 a 2015. O trabalho
indicou significativos desafios que deveriam ser enfrentados pelo tribunal para
adequar a atuação e a estrutura às novas demandas da
sociedade.
Assim, foram traçadas iniciativas a fim de fortalecer a
atuação do TCU em diversos
aspectos. Entre elas, o aprimoramento da estrutura funcional da Segecex.
As unidades que já possuíam alto grau de especialização foram mantidas dentro
da nova estrutura. As quatro secretarias de fiscalização de obras, por exemplo,
passaram a fazer parte da
Coordenação-Geral de Infraestrutura. Além das unidades diretamente ligadas
às atividades de execução
de fiscalização, a Segecex
ainda abriga duas unidades
responsáveis pela metodologia e gestão de sistemas e
informação e pela análise de
recursos.
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nova estrutura da Segecex
Segecex
Seginf

Seaud

Secretaria de Gestão de
Sistemas e de Informação
para o Controle

Secretaria de
Métodos Aplicados e
Suporte à Auditoria

As mudanças buscam viabilizar a especialização das
secretarias de controle externo, prevista no PET 2011 -2015.

Segecex

Para isso, foram criadas 4 coordenações-gerais, que agrupam
as secretarias por temas.
O objetivo da mudança é permitir que as secretarias,
a partir de um amplo conhecimento de sua área, possam atuar
de forma mais contundente para coibir a ocorrência de fraudes e
desvios de recursos e melhorar cada vez mais o provimento de
serviços públicos ao cidadão brasileiro.

SecexAdministração

A Portaria-Segecex nº 06/2013 estabelece a vinculação das
secretarias de controle externo estaduais às coordenações-gerais
da Segecex.

Nova estrutura da Segecex

Secretaria de Controle Externo da
Administração do Estado

SecexDefesa
Secretaria de Controle Externo da Defesa
Nacional e da Segurança Pública

SecobEdificação

Adgecex

Secretaria de Fiscalização de Obras
Aeroportuárias e de Edificação

Secretaria-Geral Adjunta de
Controle Externo

Sefti

SecobRodovia

Secretaria de Fiscalização de
Tecnologia da Informação

Sefip
Secretaria de
Fiscalização de Pessoal

Selog
Secretaria de Controle Externo de
Aquisições Logísticas

Secretaria de Fiscalização
de Obras Rodoviárias

Cosocial

Coestado
CoordenaçãoGeral de Controle
Externo dos
Serviços
Essenciais ao
Estado e das
Regiões Sul e
Centro-Oeste

CoordenaçãoGeral de Controle
Externo da Área
Social e da
Região Nordeste

Secex Estaduais

Codesenvolvimento Coordenação-Geral de Controle
Externo da Área
de
Desenvolvimento Nacional e da
Região Norte

Coinfra

Serur

CoordenaçãoGeral de Controle
Externo da
Área de
Infraestrutura e
da Região
Sudeste

Secretaria
de Recursos

SecobHidroferrovia
Secretaria de Fiscalização de Obras
Portuárias, Hídricas e Ferroviárias

SecexDesenvolvimento

Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina

SecobEnergia
Secretaria de Fiscalização de Obras
de Energia e Saneamento

Secretaria de Controle Externo do
Desenvolvi-mento Econômico

SecexFazenda
Secretaria de Controle Externo da
Fazenda Nacional

SefidTransporte
Secretaria de Fiscalização de Desestatização
e Regulação de Transportes

SefidEnergia
Secretaria de Fiscalização de Desestatização e
Regulação de Energia e Comunicações

Semag
Secretaria de Macroavaliação
Governamental

SecexEducação

SecexSaúde

SecexPrevidência

Secretaria de
Controle Externo da
Educação,
da Cultura e
do Desporto

Secretaria de
Controle Externo
da Saúde

Secretaria de Controle
Externo
da Previdência,
do Trabalho e da
Assistência Social
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Secex
Estaduais
Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão,
Paraíba,
Pernambuco,
Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe

SecexAmbiental

SecexEstataisRJ
Secretaria de Controle Externo da
Administração Indireta no Rio de Janeiro

Secretaria de Controle Externo da
Agricultura e do Meio Ambiente

Secex Estaduais

Secex Estaduais

Acre, Amapá, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Tocantins

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo
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