
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

 
Controle Externo em Foco  

 
 

LIVE pelo canal da EPCP no YouTube: 
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Data: 08/11/2021 
Horário das 10h00 às 12h00 

 

OBJETIVO 

Sétimo evento do projeto “Controle Externo em Foco”, colocando em debate a 

Atuação da Auditoria e o exercício do Controle pelos Tribunais de Contas no 

contexto da Nova Lei de Licitações, no encerramento da programação de 2021. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Exposição: O exercício do controle de contratações na Lei nº 14.133/2021 

1. Definição dos papéis e riscos da sobreposição de competências no 
controle das contratações públicas; 
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2. O controle preventivo permanente pelos Tribunais de Contas no 
contexto da Lei nº 14.133/2021; 

3. O controle reativo pelos TCs e a observância do devido processo legal 
na esfera do Controle Externo; 

4. Parâmetros para exercício dos controles proativo e reativo pelos TCs. 

Considerações dos convidados 

Comentários e considerações finais 

SOBRE OS PALESTRANTES 

Prof. Ismar dos Santos Viana, auditor de controle externo do TCE-SE, é 
graduado em Direito e Letras. Mestre em Direito e Especialista em Direito 
Administrativo. Professor e advogado, preside a Associação Nacional dos 
Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – ANTC. 

Prof. Gihad Menezes, auditor de controle externo do TCE-PR, é graduado em 
Direito e Ciências Contábeis. Pós-graduado em Ética, Valores e Cidadania, 
Direito Público e Gestão Pública, é professor e advogado. 

Profª. Milene de Oliveira Barbosa, auditora estadual de controle externo do 
TCM-BA, é graduada em Ciências Contábeis e Direito, Especialista em Gestão 
Pública e Desenvolvimento Regional, professora universitária e instrutora da 
Escola de Contas do TCM-BA, é supervisora do Núcleo de Auditorias 
Operacionais e Projetos Cofinanciados com Recursos Externos (NAOP) e 
Chefe da Divisão Executiva de Fiscalização e Auditoria do TCM-BA. 

EMISSÃO DE CERTIFICADO 
 

Para emitir o certificado de participação é necessário ter cadastro no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e 
acessar a página do curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=452 
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s  

No fim da transmissão será disponibilizado um formulário de avaliação no AVA, 
que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de 
participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará disponível 
apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término da 
live. Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas 
no chat da live no canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte 
link para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 
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