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Inovações Tecnológicas 

e Controle Externo









Ambiente de Mudanças





Inovação
• é a ação ou o ato de inovar, ou seja, 

modificar antigos costumes, manias, 
legislações, processos e etc; efeito de 
renovação ou criação de uma novidade.

• processo de transformação de velhos 
hábitos e costumes onerosos em práticas 
mais enxutas e fluidas que demandem 
menos recursos e ofereçam maiores e 
melhores resultados.



Inovação - Destruição Criativa



Alguém já se sentiu assim?



E assim?

A inovação tecnológica requer 
qualificação da mão de obra!!!



e-Social e Controle Externo

• E-social: inovação/ferramenta tecnológica 
que permitirá a unificação e consolidação de 
diversos bancos de dados

• Interação e compartilhamento de dados 
entre órgãos fiscalizadores: SRF, MT, TCU, 
CGU e TCEs

• Cruzamento de dados e indícios de auditoria



Malhas eletrônica/Indícios

Compartilhamento de dados

• Multiplicidade de vínculos de servidores 
públicos: Municípios – Estado – União Federal

• Empresas contratadas pelo setor público que 
não possuem funcionários e sem movimento 

• Problemas com recolhimento das contribuições 
previdenciárias



Malhas eletrônica/Indícios

Compartilhamento de dados

• Proprietários de empresas que recebem 
bolsa família (LabContas/TCU)

• Empresas com CNPJ irregular/baixado 
com movimentação junto à Adm. Pública 
(LabContas/TCU)



Inovações no TCE/SE – 13 Resoluções 2017/2018 
Resolução TCE nº Objetivo

303/2017 Processo Eletrônico no TCE/SE

304/2017 Portal do Jurisdicionado

305/2017 Prestação de Contas Eletrônica 
Municipal Mensal (PCEM)

306/2017 Prestação de Contas Eletrônica 
Estadual Mensal (PCEE)

307/2017 Divulgação de dados eletrônicos 
da Saúde

308/2018 Altera Resolução nº 303/2017

309/2018 Altera Resolução nº 305/2017

310/2018 Registro contábil - PCASP

311/2018 Portais da Transparência

313/2018 Procedimentos eletrônicos de 
pagamento da despesa pública

315/2018 Portal do Jurisdicionado

316/2018 Altera Resolução nº 307/2017



Em destaque – Transparência Pública 









“A maior recompensa do nosso 
trabalho não é o que nos 
pagam por ele, mas aquilo em 
ele nos transforma” 

*John Ruskin
Filósofo sec XIX



Obrigado!!!!

Fernando Monteiro Marcelino
Coordenador de Auditoria Operacional do TCE/SE
3216-4752
fernando.marcelino@tce.se.gov.br


