
  Associação dos Auditores de 
Controle Externo do Tribunal 
de Contas do Estado do 

Amapá

Missão
CContribuir para o aperfeiçoamento 

contínuo do Estado em benefício da 

sociedade, notadamente pelo 

aprimoramento institucional, profissional 

e técnico do Órgão de Auditoria de 

Controle Externo do TCE-AP.

Visão
CConsolidar-se como protagonista no 

controle externo do gasto público e no 

fomento ao controle social no Estado do 

Amapá.

Valores
• Atuar com independência institucional;
••  Prezar pela autonomia e imparcialidade 
da carreira de auditoria;

• Defender interesses republicanos e 
suprapartidários;

Objetivos
• Promover a transparência da Administração 
Pública;

•• Sensibilizar a sociedade a respeito da 
carreira de auditoria;

• Buscar a identidade nacional da carreira;
• Possibilitar o exercício do controle social 
sistematizado e contínuo.



Quem forma a AudTCE-AP?
  A Associação foi fundada em 
janeiro/2018 pelos Analistas de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do Estado 
do Amapá.

Qual a estratégia da 
AudTCE-AP e ANTC?

    Nacionalmente, as entidades lutam no 
Congresso Nacional pela aprovação de 
PEC’s (PEC 40, 236...) que tornem os 
Tribunais de Contas órgãos mais técnicos 
e uniformes. Essas PEC’s tratam desde a 
forma como são escolhidos os Ministros 
do TCU e Conselheiros dos demais 
Tribunais,Tribunais, passando pela submissão dos 
Tribunais de Contas à um órgão de 
correição, chegando até a criação de 
regras nacionais voltadas à uniformização 
processual e procedimental dos Tribunais 
de Contas brasileiros.
  A AudTCE-AP pretende manifestar 
esse intento localmente, ratificando a 
identidade nacional e posicionando a 
carreira de Auditor de Controle Externo 
como protagonista no exercício da 
função fiscalizatória do TCE-AP.

ANTC
    A AudTCE-AP é filiada natural da 
Associação Nacional dos Auditores de 
Controle Externo do Brasil – ANTC, que 
congrega atualmente mais 18 entidades 
locais, todas representantes da carreira 
de Auditor de Controle Externo 
(servidores efetivos de nível superior 
concursadosconcursados para o exercício das 
atividades finalísticas os Tribunais de 
Contas)

  A AudTCE-AP faz parte de um projeto 
nacional que visa ao aperfeiçoamento 
dos Tribunais de Contas do Brasil, com a 
finalidade de permitir que eles exerçam a 
missão constitucional que lhes foi 
atribuída de forma efetiva.


