
Relatório de progressos do 
Subcomitê de Auditoria de Desempenho (PAS) para a Olacefs 

 
 

 O Subcomitê de Auditoria de Desempenho (PAS) foi criado pelo Comitê de 
Normas Profissionais (PSC) como um de seus subgrupos técnicos, em setembro de 
2005, ocasião em que o Tribunal de Contas da União foi designado presidente do 
Subcomitê. A criação do PAS foi chancelada pelo Conselho Diretor da Intosai durante 
sua 54ª Reunião, em novembro de 2005. 
 
 Para garantir a participação de vários dos Grupos Regionais da Intosai no PAS, 
foi solicitado aos presidentes desses Grupos que designassem uma EFS de sua região 
para integrar o novo Subcomitê. EFS(s) com interesse especial e expertise em auditoria 
de desempenho também foram convidadas a se filiar.  
  

A Olacefs está representada no PAS pelas EFS do Brasil e do México. 
 
 
Membros do PAS 
 

O Subcomitê de Auditoria de Desempenho é atualmente composto de dezenove 
EFSs (a última filiação foi da EFS da Índia, em junho de 2010). 
 

1. EFS do Brasil (Presidente) 
2. EFS da África do Sul 
3. EFS da Arábia Saudita 
4. EFS da Áustria 
5. EFS da Austrália 
6. EFS do Canadá 
7. EFS da Dinamarca 
8. EFS da Eslovênia 
9. EFS da França 
10. EFS da Guiana 
11. EFS da Holanda 
12. EFS da Índia 
13. EFS de Kiribati 
14. EFS do México 
15. EFS da Noruega 
16. EFS do Reino Unido 
17. EFS da Suécia 
18. EFS da Tunísia 
19. Tribunal de Contas Europeu 
 

 
Reuniões do PAS 

 
A Primeira Reunião do PAS foi realizada em Brasília, Brasil, em agosto de 2006, 

quando foram aprovados seu Termo de Referência e Plano de Trabalho 2006-2008. A 
Segunda Reunião também aconteceu em Brasília, em agosto de 2008, quando se decidiu 
pela elaboração de dois trabalhos com vistas a integrarem o conjunto de normas oficiais da 



Intosai: “Normas de Auditoria de Desempenho” e “Estabelecendo a função de auditoria de 
desempenho de maneira sustentável na EFS: diretrizes estratégicas”. Já a Terceira foi em 
Oslo, Noruega, em abril de 2009, com foco na elaboração dos dois documentos citados, 
então em andamento.  

 
A 4ª Reunião será novamente em Brasília, no final de setembro de 2010. Serão 

então discutidas a implementação do Plano de Trabalho 2011-2013, iniciativas para a 
promoção da auditoria de desempenho entre os membros da Intosai e, também, a 
participação do PAS em dois projetos do Comitê de Normas Profissionais: “Projeto de 
harmonização das ISSAIs e revisão dos princípios de auditoria fundamentais” e 
“Seminários de Conscientização” em diferentes regiões da Intosai.  

 
 
Documentos produzidos pelo PAS: 

Durante a mais recente reunião do Comitê de Normas Profissionais, em maio deste 
ano, as minutas dos documentos do PAS acima citados foram aprovadas como versões a 
serem apresentadas ao Congresso da Intosai, em novembro próximo, para aprovação. Uma 
vez aprovadas, as “Normas de Auditoria de Desempenho” passarão a integrar o quadro de 
normas oficiais da Intosai, as chamadas ISSAIs (International Standards of Supreme Audit 
Institutions 3100), identificadas como ISSAI 3100. O guia “Estabelecendo a função de 
auditoria de desempenho de maneira sustentável na EFS: diretrizes estratégicas” será 
Anexo da ISSAI 3100. 

 
A ISSAI 3100 reunirá princípios aplicáveis a diferentes estágios do trabalho de 

auditoria, tais como planejamento, implementação, elaboração de relatórios e 
monitoramento. Para esse fim, e trabalhando com os conceitos de eficiência, eficácia e 
efetividade, o PAS extraiu os princípios constantes da ISSAI 3000, “Diretrizes de 
Implementação de Auditoria de Desempenho”, deixando de incluir normas de auditoria 
detalhadas, uma vez que sua aplicabilidade nas diferentes EFS varia de acordo com as 
competências das instituições, a natureza das auditorias de desempenho por elas 
conduzidas e os métodos escolhidos. Dessa maneira, o documento trará a essência da 
auditoria de desempenho e apresentará, em linhas gerais, o que define um trabalho de alta 
qualidade nessa modalidade de auditoria. 

 
O Anexo à ISSAI 3100 cobrirá tanto questões estratégicas quanto práticas presentes 

na implementação da função de auditoria de desempenho dentro de uma EFS. O objetivo é 
auxiliar a direção da EFS a lidar com questões estratégicas e a melhorar a competência 
institucional para realizar auditorias de desempenho.  

 
As minutas da ISSAI 3100 e de seu Anexo estão à disposição para consulta no site 

das ISSAIs (http://www.issai.org/composite-344.htm). Outros documentos do Subcomitê – 
termo de referência, atas de reuniões, planos de trabalho etc – estão disponíveis em 
http://psc.rigsrevisionen.dk/composite-170.htm. 

 
 

Participação do PAS em projetos do PSC 
 

Em outubro de 2009, em Varsóvia, Polônia, foi realizado o “Awareness Raising 
Seminar” (Seminário de Conscientização), evento promovido pelo PSC com o objetivo de 



divulgar as ISSAIs na região da Eurosai. O PAS participou do encontro, apresentando aos 
participantes da Eurosai o trabalho do Subcomitê e tratando da difusão da auditoria de 
desempenho no âmbito da Intosai.  

 
Agora, o PSC objetiva difundir esse Seminário, realizando-o em outras regiões da 

Intosai. Diante disso, o PAS pretende contribuir para trazer o Seminário para a região da 
Olacefs logo que possível.  

 
Em sua reunião de maio passado, o Grupo Coordenador do PSC aprovou a 

implementação de projeto chamado “Harmonização das ISSAIs e revisão dos princípios 
fundamentais de auditoria”, que busca garantir consistência entre as diversas normas da 
Intosai para prover o setor de fiscalização pública de uma base conceitual sólida e 
coerente. O projeto se prolongará até 2013 e será executado por grupo formado por 
representantes de subcomitês do PSC. O PAS será representado por três auditores (da 
Áustria, do Brasil e da Suécia). 

 
PAS em 2011-2013 

 
 Além da participação nos Projetos do PSC, acima referida, o PAS planeja, entre 

outras, as seguintes ações: 
 
 • criação de fóruns virtuais para a promoção e discussão dos documentos da 

Intosai concernentes a auditoria de desempenho (ISSAIs 3000 e 3100); 
 
 • aprimoramento da webpage do PAS, de modo a nela incluir notícias sobre a 

realização de eventos no campo de Auditoria de Desempenho, documentos técnicos e 
normas recebidos de EFSs e exemplos de boas práticas em temas relacionados a auditoria 
de desempenho. 

  
 

 

 
 

 


