
 

 

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CUSTOS, GOVERNANÇA E 

AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO  

Regulamento do reconhecimento dos líderes visionários e 

expoentes da governança pública 

O SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CUSTOS, GOVERNANÇA E AUDITORIA 

NO SETOR PÚBLICO é promovido pelo Departamento de Ciências Contábeis e 

Atuariais, com o apoio do Departamento de Gestão de Políticas Públicas, bem como 

pelo Programa de Pós Graduação em Inovação e Políticas Públicas, ambos 

vinculados à Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão 

Pública-FACE da Universidade de Brasília-UnB. 

 

A quarta edição do evento serão realizadas respectivamente nos dias 19/20 e 

21 de outubro de 2020, de forma on line, respeitando as recomendações de 

afastamento definidas pela Universidade de Brasília. O Evento é uma atividade 

oficial do departamento de ciências contábeis e atuariais-CCA/FACE/UnB, sendo 

atividade que compõe a PEAC 60.014, 62.128 e 62.936 registrado na DEX- Decanato 

de Extensão da Universidade de Brasília. 

 

Durante   O IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL CUSTOS, GOVERNANÇA E 

AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO será feito o reconhecimento dos gestores que tem 

acreditado na pesquisa realizada pela Universidade de Brasília da área de gestão e 

governança baseada em evidências auditáveis de custos. 

 

O regulamento relacionado ao reconhecimento, define que serão agraciados os 

10(dez) gestores nacionais em duas categorias, sendo a primeira os Gestores de 

Órgãos de Controle Expoentes da Governança Pública Nacional e os Gestores 

Líderes Visionários da Governança Pública Nacional. Os gestores serão 

classificados de acordo com a tabela de pontuação definida no regimento do 

reconhecimento. 

 
Serão considerados como Gestores dos Órgãos de Controle Expoentes da 

Governança Pública Nacional os órgãos de controle que obtiverem a maior 
pontuação geral de acordo com as regras a seguir: 

 
• Ter assinado o Acordo de Cooperação de licenciamento do RECASP com a 

UnB, atendido este requisito deve ser contado 35 pontos, não sendo 
cumulativo com a pontuação do item 3; 

• Ter aprovado instrução normativa ou medida equivalente instituindo a base 
conceitual da governança instituindo o modelo já adotados por vários 



 

 

municípios e sugerido pelo projeto REAGBR, atendido este requisito deve 
ser contado 30 pontos 

• Ter solicitado a UnB participação no Projeto REAGBR ou a adesão ao acordo 
de cooperação de licenciamento do RECASP, atendido este requisito deve ser 
contado 25 pontos; 

• Para cada jurisdicionado que entregou ao RECASP do Projeto REAG-BR ou 
RECASP do Tribunal pelo menos um relatório gerado pelo SICGESP será 
contado 05 pontos por jurisdicionado. 

 
 

Serão considerados como Gestores Líderes Visionários da Governança 
Pública Nacional os gestores que obtiverem a maior escore de acordo com as 
regras de pontuação a seguir: 
 

• Entregar ao repositório RECASP do Projeto REAGBR o primeiro relatório 
gerado pelo SICGESP, atendido este requisito deve ser contado 35 pontos; 

• Por cada relatório mensal gerado pelo SICGESP, a contar do segundo 
relatório entregue ao repositório RECASP do Projeto REAGBR devem ser 
contados 05 pontos para cada relatório; 

• Ter publicado no Diário Oficial o decreto que instituí a Política de 
Governança Pública e Compliance baseada em evidências auditáveis de 
custos, materializando o parágrafo 3º do artigo 50 da Lei complementar 
101/2000, essencialmente baseado na recomendação do projeto REAGBR, 
atendido este requisito deve ser contado 30 pontos; 

• Entregar ao Repositório RECASP do Tribunal de Contas ou 
conselho/entidade ao qual está jurisdicionado o primeiro relatório gerado 
pelo SICGESP, atendido este requisito deve ser contado 25 pontos; 

• Por cada relatório mensal gerado pelo SICGESP, a contar do segundo, 
entregue ao Repositório RECASP do Tribunal de Contas ao qual está 
jurisdicionado, atendido este requisito deve ser contado 05 pontos por 
cada um; 

 
Para efeito de apuração das informações será considerado como data limite 

o dia 16 de outubro de 2020. Com relação qualquer outro esclarecimento e inscrição 
no projeto REAGBR será colocado à disposição das entidades o e-mail 
reagbroficial@gmail.com . 
 

No dia 21 de outubro de 2002, terceiro dia do IV Seminário Internacional, 
serão agraciados os gestores públicos que acreditam da inovação e na melhoria da 
qualidade da gestão e da auditoria externa no Brasil. 

 
O IV Seminário será gratuito e as inscrições poder ser realizadas on line pelo link   

www.reagbr.com.br  . 

 

 

  


