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Participantes da LXIX Reunião Ordinária do Conselho diretivo da OLACEFS.

EDITORIAL
Convido os nossos leitores a conhecerem as novidades do trimestre abril-junho 2019
nas Entidades Fiscalizadoras Superiores e órgãos técnicos que compõem a
OLACEFS, bem como a seção da INTOSAI com a ASOSAI como protagonista, e a
agenda com as principais atividades que teremos nos seguintes meses.
Por outro lado, manifesto um especial agradecimento às EFS participantes da LXIX
Reunião Ordinária do Conselho diretivo, realizada no dia 12 de abril na cidade de
Lima, Peru. Com suas contribuições, a OLACEFS consolida-se como una
organização líder e de classe mundial no controle governamental e fiscalização
superior.
Nelson Shack Yalta
Presidente da OLACEFS
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NOTÍCIAS OLACEFS
LXIX Reunião Ordinária do Conselho diretivo da OLACEFS

Noticias OLACEFS

3
Membros do Conselho diretivo da OLACEFS.

Com grande sucesso foi celebrada a LXIX Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da
Organização Latino-americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores –
OLACEFS, no dia 12 de abril na cidade de Lima, Peru, na qual foram desenvolvidas
diversas temáticas em beneficio da Organização Regional.
O evento contou com a presença dos seguintes membros do Conselho Diretivo: o
Presidente da Organização e Controlador Geral da República do Peru, Econ. Nelson
Shack Yalta; o Secretário Executivo da OLACEFS e Controlador Geral da República do
Chile, Dr. Jorge Bermúdez Soto; o Controlador Geral do Estado Plurinacional da Bolívia, Dr.
Henry Ara López; a Presidente da Corte de Contas de El Salvador, Lic. Carmen Rivas
Landaverde; o Ministro do Tribunal de Contas da República Oriental do Uruguai, Sr.
Ruperto Long Garat; bem como o Gerente de Administração e Finanças da Auditoria
Geral da Nação da República Argentina, Sr. Pablo Pérez de Celis.
Por sua vez, participaram desta reunião os titulares das EFS da Colômbia, Equador,
México, República Dominicana; o Ministro do Tribunal de Contas da União do Brasil, a
representante do Panamá e o Diretor Regional da GIZ para o Projeto de Fortalecimento
do Controle Externo na Área Ambiental, bem como funcionários das EFS conselheiras e
convidadas.

NOTÍCIAS OLACEFS
Assume o novo Controlador Geral de Contas da República
da Guatemala

4
Dr. Edwin Salazar Jerez, Controlador Geral de Contas da República de Guatemala.

No dia 3 de abril de 2019, o pleno do Congresso da República elegeu o Dr. Edwin
Humberto Salazar Jerez como novo Chefe do Tribunal Geral de Contas para o período
que conclui no dia 12 de outubro de 2022.
O Dr. Salazar foi vencedor com 103 votos de uma nômina de seis candidatos; após sua
eleição prestou juramento de fidelidade à Constituição Política da República no
Hemiciclo do Palácio Legislativo.
Durante o processo de qualificação foi o primeiro de 14 participantes incluídos na nômina,
para o que obteve 18 votos a favor.
Dentro dos seus principais eixos de trabalho está o fortalecimento e à formação e
capacitação dos colabores da instituição, bem como dos gerentes financeiros e
auditores internos das diferentes entidades sujeitas à fiscalização.
O Controlador Geral de Contas inicia sua gestão com optimismo e com princípios
orientados à zero tolerância à corrupção, em favor da transparência e rendição de
contas, bem como o fortalecimento das relações com as Entidades Fiscalizadoras
Superiores homólogas da região Centro-Americana e do Caribe.

NOTÍCIAS OLACEFS
Escritório do Controlador de Puerto Rico adota metodologia para
agilizar o processo de auditoria nas entidades governamentais
Desde meados de 2018, o Escritório do Controlador de Puerto Rico adotou a
metodologia de auditorias de escopo específico. Esta metodologia tem como
propósito agilizar as auditorias atendendo um ou dois assuntos específicos. Para
isso, no dia 2 de outubro de 2018 a Controladora de Puerto Rico aprovou o
Procedimento P-DA-38, Auditorias de Alcance Específico. No procedimento
indicado, que aplica às auditorias de cumprimento e de tecnologias de
informação que realize o nosso escritório, inclui-se a metodologia para realizar
este tipo de auditorias nas entidades governamentais.
A Controladoria de Puerto Rico adota este procedimento para atender de modo
mais rápido as diversas fases do processo de auditoria e divulgar os resultados dos
trabalhos de auditoria de modo oportuno. O escopo destas auditorias é limitado
e deve realizar-se em um período de tempo estabelecido, o que não superará os
180 dias, contados a partir da data de início da auditoria até a publicação do
relatório.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Câmara de Contas da República Dominicana entrega relatório de
execução orçamentária de 2018 ante o Congresso Nacional
O Pleno de membros da Câmara
de
Contas
da
República
Dominicana (CCRD) entregou por
separado, no Senado e na Câmara
de Deputados, o relatório da
Avaliação e Análise da Execução
Orçamentária e da Rendição de
Contas
Gerais
do
Estado
Dominicano correspondente ao
Ano Contábil de 2018, cumprindo
com
o
estabelecido
na
Constituição da República e a Lei
10-04 que rege a entidade
fiscalizadora.

Entrega no Senado da República.

O documento foi entregue pelo
presidente da Câmara de Contas, o
licenciado Hugo Álvarez Pérez, que
esteve
acompanhado
do
vice-presidente, licenciado Pedro Ortiz
Hernández, o membro secretário,
licenciado Carlos Tejada Diaz, o
membro do Pleno, licenciado Félix
Álvarez Rivera, e à membro do Pleno,
licenciada
Margarita
Melenciano
Corporán.
Entrega na Câmara de Deputados.

Durante a entrega, Álvarez Pérez disse que com isto foi cumprido o artigo 250 da
Constituição, que aponta “no máximo até dia 30 de abril do seguinte ano” a
entidade tem que entregar o relatório das execuções orçamentárias e o estado de
arrecadação e investimento da renda pública, com as recomendações que a
instituição faz.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Câmara de Contas da República Dominicana festeja seu
165° aniversário

7
Presidente da Câmara de Contas, Lic. Hugo Álvarez Pérez, acompanhado do
Vice-presidente, Membro Secretario, Membro do Pleno, bem como dos diretores,
encargados departamentais e servidores da CCRD.

O Pleno da Câmara de Contas da República Dominicana (CCRD) organizou várias
atividades para celebrar o 165° aniversário da fundação da entidade fiscalizadora, a
mesmas que abrangeram a realização de una missa de ação de graças, o depósito
de una oferenda floral no Altar da Pátria e o reconhecimento de nove servidoras por
ter mais de 21 anos laborando na instituição.
Durante a missa na Catedral Primada de América, o presidente da CCRD, licenciado
Hugo Álvarez Pérez, no seu pronunciamento disse que a instituição, através da
historia, tem sido uma entidade, por disposição legal, vigilante e observadora do bom
uso do patrimônio dos fundos públicos, faculdade concedida a partir da Lei No. 10-04,
ferramenta legal, moderna e competente cujas atribuições lhe permitem atingir
todas as instituições vinculadas ao estado dominicano.
Estas atividades contaram com a presença do presidente da Câmara de Contas,
licenciado Hugo Álvarez Pérez e a equipe da alta direção, bem como diretores,
encargados departamentais e servidores da CCRD.

NOTÍCIAS OLACEFS
Presidente do Tribunal Superior de Contas da República de
Honduras, Roy Pineda Castro, condecorado na produtiva
turnê na China-Taiwan
O magistrado presidente do Tribunal
Superior de Contas (TSC), Roy
Pineda
Castro,
realizou
uma
produtiva turnê de trabalho na
República da China-Taiwan, onde
foi condecorado e gerenciou o
apoio para o fortalecimento do
trabalho do ente controlador do
Estado de Honduras.
A turnê foi feita pelo titular do TSC no
mês de abril em resposta a um
convite
oficializado
pelas
autoridades auditoras desse país
asiático, onde foram estreitadas as
relações
de
fortalecimento
institucional.

O Magistrado Presidente do TSC, Roy Pineda
Castro recebeu a Condecoração à Medalha de
Profissionalismo Auditor, por parte do Escritório
Nacional de Auditoria da República da China
Taiwan.

Na sua apertada agenda de trabalho, o magistrado Pineda Castro visitou a Oficina
Nacional de Auditoria (NAO, por suas siglas em inglês) donde foi recebido como
hospede distinguido pelo Auditor Geral da China-Taiwan, Ching Long Lin, com quem
também teve una reunião de trabalho.
Em um ato oficial, o auditor geral Ching Long Lin, entregou para o magistrado
presidente do TSC, Roy Pineda Castro, a Condecoração à Medalha de
Profissionalismo Auditor, por parte do Escritório Nacional de Auditoria da República
da China-Taiwan.

O Magistrado Roy Pineda Castro entre
alguns dos empregados do Escritório de
Capacitação da NAO.
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NOTÍCIAS OLACEFS
O Tribunal Superior de Contas da República de Honduras inovou
implementando a Declaração Juramentada móvel
em Poderes do Estado

Por primeira vez, o TSC trasladou uma equipe ao Congresso Nacional e
Poder Judicial, a fim de receber as declarações.

O Tribunal Superior de Contas (TSC) ofereceu uma prestação inovadora de serviço
consistente na declaração juramentada móvel nos poderes do Estado Legislativo e
Judicial.
Por primeira vez, o TSC deslocou membros da Unidade de Declarações ao Congresso
Nacional e à Corte Suprema de Justiça (CSJ), a fim de receber as declarações
juramentadas e entregar a eles suas respectivas constâncias.
Em primeira instância o Pleno de Magistrados, presidido pelo advogado Roy Pineda
Castro, selecionou a Corte Suprema de Justiça para realizar uma atividade piloto que
consistiu na recepção da Declaração Juramentada de Bens, Ativos e Passivos nas
instalações desse Poder do Estado, durante o mês de abril.
Este processo foi oferecido com o intuito de facilitar e agilizar a prestação de um
serviço de suma importância para todos os funcionários públicos obrigados a declarar
seus bens no TSC, o que resultou em beneficio para as três instituições.
Devido ao sucesso da prova piloto, o Pleno de Magistrados prevê ampliar o serviço a
outras instituições do Estado que o requeiram.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Pessoal do Tribunal Superior de Contas conhece o novo
Plano Estratégico Institucional 2019-2024
O
Plano
Estratégico
Institucional
do
Tribunal
Superior de Contas (TSC),
2019-2024, foi socializado
com todos os funcionários e
empregados
do
ente
controlador do Estado.
A atividade foi desenvolvida
em 13 jornadas de trabalho
realizadas no mês de maio
do presente ano, para isto,
foram convocados os 661
empregados e funcionários
da instituição.

O conteúdo do novo Plano Estratégico Institucional do
TSC, 2019-2024, foi socializado ao pessoal administrativo
e operativo do Ente Controlador.

O novo Plano Estratégico Institucional foi aprovado pelo Pleno de Magistrados, no
dia 24 de janeiro de 2019, oficializado no Pleno Administrativo 01/2019,
caracterizado por ser consistente, executável, e orientado aos resultados, focado
em direção de logros de objetivos claros, mensuráveis.
Para contar com um novo Plano Estratégico Institucional o Pleno de Magistrados do
TSC assinou, em fevereiro de 2018, um Memorando de Entendimento com a
Controladoria Geral da República do Peru, através do seu Controlador Nelson Shack
Yalta.
A Controladoria do Peru nomeou uma Equipe Técnica que ofereceu uma valiosa
contribuição no assessoramento e estruturação da nova folha de rota,
considerando que dita Entidade Fiscalizadora Superior conta com uma experiência
ampla e bem sucedida na elaboração de planos estratégicos.

O magistrado, presidente do TSC, Roy Pineda
Castro,
convidou
os
funcionários
e
empregados do TSC a se comprometerem
com o novo Plano Estratégico 2019-2024.
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NOTÍCIAS OLACEFS
O EFS da Costa Rica analisou o impacto fiscal da mudança
demográfica no país
Costa Rica enfrenta-se aos desafios do envelhecimento populacional e da
mudança na estrutura etária da sua população. Estas mudanças modificam a
demanda de serviços públicos chaves como educação, atendimento da saúde e
pensões/aposentadorias, o que impacta significativamente na Fazenda Pública.
Diante da importância deste tema, a CGR, emitiu o relatório “Impacto fiscal da
mudança demográfica, desafios para uma Costa Rica que envelhece”.
Foi quantificado para cada setor um efeito demográfico puro, a partir de
estadísticas de cobertura, gasto per capita e projeções populacionais. Este
exercício permitiu identificar que só pelas mudanças populacionais, o gasto em
educação passaria de 7,7% do PIB em 2017 a 5,2% em 2030; o gasto em saúde se
incrementaria pelo menos um 86% entre 2016 e 2030; enquanto o gasto em
aposentadorias aumentaria um 263% para 2017-2030.
A CGR aponta a importância de que a mudança demográfica seja constituída em
um eixo que guie as políticas orçamentárias e fiscais, bem como que seja abordada
com uma visão integral e sistémica de longo prazo. Atendente a este fenômeno se
propõe a criação de um marco fiscal demográfico que oriente à formulação da
política pública que considere o componente populacional, o mesmo que está
composto por quatro eixos: demanda de recursos, oferta de recursos, instrumentos
fiscais e transparência e rendição de contas.
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NOTÍCIAS OLACEFS
OLACEFS avança em direção a um melhor uso dos produtos
de fiscalização
A Comissão Técnica de Práticas de Boa Governança da OLACEFS, que preside o
Auditor Geral da Nação Argentina, Lic. Jesús Rodríguez, desenvolveu durante os
meses de novembro de 2018 a abril de 2019 a primeira fase do projeto “Melhorando
o acesso à informação e o uso dos produtos de fiscalização governamental na
América Latina e no Caribe” denominado Diagnóstico e Linha de Base.
O estudo, que conta com o apoio do BID e o acompanhamento técnico da
AC-Colômbia, orientou-se a: 1) identificar os fatores que incidiram nos resultados do
índice de disponibilidade de informação das entidades fiscalizadoras superiores
IDIGI-EFS em 2017 e 2018; 2) indagar o escopo das estratégias de comunicação; 3)
analisar a facilidade de leitura e compreensão dos produtos de fiscalização com as
partes interessadas e, 4) valorar a acessibilidade e usabilidade dos portais
institucionais das EFS.
Se bem que a Medição de 2018 evidenciou um aumento de 15 pontos nos níveis de
disponibilidade de informação com respeito à medição de 2017 (passou de 51 a 66
pontos), os resultados indicam que é possível continuar avançando no curto prazo.
(Veja gráfico na próxima página)
A CTPBG segue dedicada a este trabalho. Nesta oportunidade, compartilhamos
com a comunidade da OLACEFS os resultados e principais recomendações do
estudo, com o propósito de motivar às EFS a melhorar suas estratégias em matéria
de acesso à informação e promoção do uso dos seus produtos de fiscalização.
Se quiser saber dos Resultados e Recomendações do estudo e o Relatório
Completo ingresse no seguinte enlace:

http://buenagobernanza.agn.gov.ar/content/documentos-ctpbg
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NOTÍCIAS OLACEFS
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Fonte: AC Colombia - Resultados Medición Intermedia IDIGI-EFS 2018.

NOTÍCIAS OLACEFS
O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a concretização do
direito fundamental à educação

14
Ações de formação e capacitação no Tribunal de Contas de Tocantins.

No Brasil, o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO), alinhado às suas competências
constitucionais de fiscalização e de julgamento dos gastos e investimentos públicos
estaduais e municipais, realiza um intenso investimento em ações educacionais e de
capacitação profissional, buscando transformar a vida e a carreira de gestores,
servidores públicos e também dos cidadãos, seguindo as orientações institucionais da
OLACEF´s.
O TCE-TO é o único órgão estadual que mantém ações contínuas de formação para
seus funcionários, jurisdicionados e a sociedade em geral. Por exemplo, no ano de
2018 foram realizadas 105 ações de capacitação profissional, para funcionários do
TCE-TO e também para os servidores de áreas sensíveis como saúde e educação,
atendendo 2690 agentes públicos e distribuindo informações a um público geral de
23.180.
Portanto, o Tribunal de Contas reconhece que a mudança sustentável ocorre
também por meio de realizações de ações de educação e capacitação,
especialmente voltadas para os temas da governança e tecnologia que sensibilize a
sociedade em geral, dos seus direitos e obrigações.

NOTÍCIAS OLACEFS
Conferência 2019 CReCER

Participação do Lic. David Colmenares na Conferência CReCER.

O Auditor Superior da Federação do México, David Rogelio Colmenares Páramo,
participou na Conferência 2019 sobre Contabilidade e Responsabilidade para o
Crescimento Econômico Regional, realizada em San José de Costa Rica, do dia 20
até o dia 22 de maio de 2019.
Destacam entre os convidados pelos organizadores da conferência o Banco
Mundial (BM) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo do
CReCER é promover o diálogo sobre políticas, estratégias e arranjos institucionais
necessários para abordar os desafios de aprimorar a transparência e a rendição
de contas no sector público com o objetivo de mobilizar o financiamento privado
para o desenvolvimento, e promover o crescimento econômico na região.
O Auditor Superior do México foi palestrante na sessão “A transformação digital no
governo” e expôs a experiência da Auditoria Superior da Federação na
implementação do Big Data. Sobre a preparação que é feita para liderar a
transformação digital na gestão pública e os serviços públicos em beneficio da
boa governança em benefício dos cidadãos e em favor do desenvolvimento do
país.
Para aceder às apresentações visite:
http://www.bancomundial.org/es/events/2019/04/11/crecer-2019#1
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NOTÍCIAS OLACEFS
Guia Cidadã da ASF do México

Com
o
propósito
de
aproximar os setores da
sociedade com o acontecer
da EFS do México, foi
publicado o Guia Cidadão
para compreender melhor o
Trabalho
da
Auditoria
Superior da Federação.
É uma publicação simples,
de leitura fácil, atrativa, que
facilita conhecer as suas
faculdades, a integração do
Programa
Anual
de
Auditorias
para
a
Fiscalização Superior, o tipo
de auditorias que são feitas,
a publicação de resultados,
o modo em que pode ser
consultada. Ela também
permite conhecer o órgão
que revisa à ASF.

Convidamos-vos à comunidade OLACEFS a descarregar a publicação no seguinte
endereço: http://www.asf.gob.mx/uploads/162_compendio/Guia_Ciudadana.pdf
ou requerê-la no endereço eletrônico: OLACEFSMexico@asf.gob.mx em, onde a
ASF estará também ao seu dispor.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Partners for Review em Oaxaca, México

Painel Regional “Fortalecimento da supervisão externa independente:
Papel das EFS no processo de acompanhamento e revisão das ODS.”

A Auditoria Superior da Federação participou na 6ª Reunião da Rede de revisão do
avanço das ODS no âmbito nacional e local da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.
Foi realizado em Oaxaca, México do dia 22 ao 23 de maio de 2019. Partners for
Review, está encabeçado pelo Ministério Federal do Meio Ambiente,
Conservação da Natureza e Segurança Nuclear, bem como o Ministério Federal
de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, em coordenação
com a GIZ México e o Governo de Oaxaca.
Foi motivo para escutarmos a participação da Presidência de OLACEFS e outras
EFS irmãs na sessão temática “EFS das auditorias de preparação às auditorias de
implementação: Experiências, desafios e perspectivas” realizado no dia 23 de
maio.
Entre os participantes assistiram delegados do Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidas, representantes dos governos locais,
sociedade civil, academia, setor privado e outras partes interessadas
pré-selecionadas para a revisão nacional.
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NOTÍCIAS OLACEFS
O vínculo entre o controle, a transparência e a integridade
Reunião Especializada de Organismos Governamentais de Controle
Interno do Mercosul-REOGCI
No marco da XIV Reunião Especializada de Organismos Governamentais de
Controle Interno do Mercosul- REOGCI, que aconteceu nos dias 27 a 29 de maio de
2019, em Ushuaia, Argentina, o Dr. Pablo Celi da Torre, Controlador Geral do Estado
da República do Equador, participou com o tema “Repensando o público: o
vínculo entre o controle, a transparência e a integridade.”
Nesse ato, o representante do organismo de controle equatoriano, salientou a
importância de priorizar a integridade, a transparência, a ética, o controle e a
rendição de contas como mecanismos essenciais de uma política preventiva de
atos antiéticos como a corrupção. Nesta área, a Controladoria do Equador
enfatizou ferramentas aplicadas para fortalecer a administração pública, tais como
a criação da Direção Nacional de Assuntos Éticos, Participação Cidadã e
Vinculação de Grupos de Atendimento Prioritário; a atualização do Código de
Conduta Ética da Controladoria Geral do Estado do Equador. Por sua vez, destacou
a importância do credenciamento de servidores da Instituição como Moderadores
da Ferramenta para a Auto avaliação da Integridade nas EFS (IntoSAINT) que foram
certificados em 2018 pela OLACEFS.
Posteriormente, o Dr. Pablo Celi da Torre em sua intervenção destacou o fomento
da participação cidadã para o controle da gestão pública e a promoção da
transparência do processo de auditoria. Neste campo, explicou as experiências da
Controladoria do Equador na conformação de inspetorias e observatórios cidadãos
a fim de detectar irregularidades na utilização de recursos e bens do Estado.
Igualmente, enfatizou que a transparência da informação deve fazer parte do
principio de controle, por isso, é necessário garantir o compromisso de acesso à
informação pública. Sob esta premissa, a Controladoria do Estado da República do
Equador instaurou o enlace “Transparência” no aplicativo institucional que permite
o acesso à informação pública institucional.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Lançamento do MOOC sobre as ODS
Para acessar ao O Comitê de Criação de Capacidades (CCC) e a Comissão
Técnica Especial do Meio Ambiente (COMTEMA) da OLACEFS, com o apoio da
Secretaria Executiva, a cargo da EFS do Chile, e da Agência de Cooperação
Alemã (GIZ), elaboraram um curso a distância, em formato de MOOC (Massive
Open Online Course), sobre a Agenda 2030 e o papel das EFS na implementação
dos ODS. O objetivo é capacitar auditores para que possam compreender o
conceito e as características da Agenda 2030, bem como proporcionar subsídios
para auxiliar na execução de auditorias com abordagem ODS.
O curso está disponível em três idiomas: espanhol, inglês e português, e apresenta
tecnologias pedagógicas inovadoras, como avatares, vídeos, gamificação,
storytelling, jogos educativos e avaliações por pares. Além disso, não está prevista
a participação de um tutor no processo e os participantes poderão realizar o curso
segundo sua disponibilidade pessoal.
É importante mencionar que o curso não é exclusivo para os auditores. Qualquer
pessoa interessada que queira conhecer mais sobre a Agenda 2030 e também
sobre a contribuição das EFS para a implementação efetiva das ODS
MOOC, ingresse no seguinte enlace:
https://contas.tcu.gov.br/ead/mod/page/view.php?id=32179
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NOTÍCIAS OLACEFS
O CCC divulga o Plano de Capacitação 2019-2021 da OLACEFS

20
O Comitê de Criação de Capacidades (CCC) apresentou o novo Plano de
Capacitação da OLACEFS para o triênio 2019-2021 durante a LXIX Reunião do
Conselho Diretivo, Celebrada em Lima, Peru, no dia 12 de abril de 2019. Nesta
mesma ocasião, o documento foi aprovado.
Para a elaboração do referido Plano, durante o ano 2018 foi desenvolvido o
segundo Diagnóstico de Necessidades de Capacitação, processo que contou com
a participação de 1.400 funcionários das EFS, da alta gestão de 20 EFS e de diversos
organismos cooperantes.
O Plano de Capacitação contempla a oferta de ações de criação de capacidades
desenvolvidas com base nas necessidades identificadas no processo do
diagnóstico. Além disso, a experiência no triênio anterior foi considerada no que se
refere aos cursos ofertados e às respectivas avaliações de satisfação,
principalmente àquelas iniciativas que atendem o desenvolvimento das
competências prioritárias ou às necessidades específicas das EFS.
Em breve, o Plano de Capacitação 2019-2021 estará também disponível em sua
versão em português e inglês.
Para conhecer o documento ingresse a: http://bit.ly/PlanCap

NOTÍCIAS OLACEFS
Reunião Anual da COMTEMA
A Comissão Técnica Especial do Meio Ambiente (COMTEMA) da Organização
Latino-americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
realizará a Reunião Anual da COMTEMA nos dias 27 e 28 de junho de 2019 na
cidade de Bogotá- Colômbia.
Esta será una reunião de trabalho para construir e facilitar o processo de
planejamento estratégico e operativo, apoiando a formalização de compromissos
dos membros da COMTEMA. Isso permitirá o desenvolvimento de um Plano
Estratégico e de um Plano Operativo para a Comissão, em um processo
colaborativo e inclusivo com as EFS membros do órgão, bem como das partes
interessadas externas.
O processo de planejamento estratégico e da estratégia de comunicação são
peças fundamentais para o fortalecimento institucional da COMTEMA, por isso, sua
Presidência espera contar com todos os membros da Comissão em Bogotá.
A reunião conta com o apoio de Cooperação Alemã (GIZ).

Participantes da Reunião Anual da COMTEMA em Bogotá, na Colômbia.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Força-tarefa de Auditorias Coordenadas

22

As Auditorias Coordenadas (AC) no âmbito da OLACEFS foram realizadas pelas EFS
como um instrumento para contribuir na melhoria da gestão e governança no setor
público. As AC também servem como mecanismo de treinamento, pois permitem o
nivelamento do conhecimento sobre o assunto e sobre o método a ser utilizado. Esse
tipo de AC caracteriza-se pelo trabalho coordenado entre diferentes entidades com
o mesmo objetivo.
A OLACEFS adaptou e aperfeiçoou o modelo de fiscalização conjunta, o que
forneceu a maximização dos benefícios derivados da ação de controle externo,
tanto no nível regional quanto em cada EFS e país participante das AC.
O CCC criou a Força-tarefa de Auditoria Coordenada para desenvolver o Roteiro de
Auditorias Coordenadas com base na experiência e nos documentos gerados nas
auditorias realizadas no âmbito da OLACEFS. O objetivo do Roteiro é apresentar
todas as atividades e tarefas que devem ser realizadas por qualquer EFS que tenha
as condições de dirigir uma AC sobre qualquer assunto.
Prevê-se que o Roteiro de Auditoria Coordenada realizado no âmbito da OLACEFS
seja apresentado na sua Assembleia Geral, que será realizada em El Salvador de 15
a 18 de outubro de 2019.

NOTÍCIAS OLACEFS
EFS Peru lança Mestrado Internacional em Controle de Governo
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Desde abril de 2018, a EFS Peru gerencia o Mestrado em Controle de Governo (MCG),
com o objetivo de contribuir com a formação de auditores capazes de liderar projetos
de inovação e melhora nos serviços de controle, baseados nos parâmetros
internacionais e boas práticas que permitam avançar ainda mais em questões de
fiscalização superior.
Para esse ano, a EFS Peru abre as portas da Escola Nacional de Controle (ENC), a fim
de receber candidatos da região da OLACEFS, comprometidos com a necessidade de
gerar mudanças nos processos e instrumentos de auditoria, bem como uma grande
disposição para o intercâmbio de experiências e a transmissão de conhecimentos.
A MCG será desenvolvida na modalidade b-learning, com duas semanas de estudo
intensivo em tempo integral a cada semestre, na cidade de Lima. Além disso, durante
o semestre, os alunos terão aulas on-line com os professores ao vivo, à noite, seguindo
os mesmos parâmetros de exigência e interação que as sessões presenciais têm.
Para mais informações, acesse www.enc.edu.pe ou entre em contato com a
Subdireção de Pós-Graduação da ENC por meio do seguinte e-mail
informesposgrado@contraloria.gob.pe

NOTÍCIAS OLACEFS
EEFS Peru: Alunos se unem ao controle social desde a escola
A Controladoria Geral da
República
do
Peru
implementou
uma
estratégia nacional que
visa formar cidadãos com
valores e promover a
participação cidadã no
controle social desde a
escola, tendo em vista o
Bicentenário
da
sua
Independência (2021).
Trata-se do programa
"Auditores Juvenis", que
consiste em capacitar
Esse ano, 50 000 auditores juvenis farão parte do controle social.
professores e alunos de
instituições públicas de
ensino, para que eles possam realizar a supervisão escolar, onde identificarão
oportunidades de melhora nas suas escolas e a sua comunidade.
A meta para esse ano é ter 50 000 auditores juvenis em todo o país. A supervisão
escolar começará no segundo semestre de 2019 em instituições públicas de ensino a
cargo de alunos de ensino médio, sob a supervisão de professores devidamente
capacitados pela Controladoria Geral.
A supervisão escolar incluirá temas do setor educacional, como: verificar o estado
da infraestrutura escolar (mobiliário, salas de aula, banheiros, laboratórios, etc.),
venda de alimentos saudáveis nos quiosques escolares, entre outras questões. Da
mesma forma, podem abranger outros temas, como, por exemplo, a segurança
cidadã ou a proibição da venda de bebidas alcoólicas perto das instituições
educacionais.
Na atualidade, a SAI Peru, em coordenação com o Ministério da Educação, está
capacitando professores de ensino médio para implementar o programa "Auditores
Juvenis" a nível nacional.
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NOTÍCIAS OLACEFS
EFS Peru: Operações de controle melhoram a qualidade de vida dos
cidadãos
Como parte do novo enfoque preventivo de
controle, a Instituição Superior de Auditoria do
Peru (EFS Peru) vem desenvolvendo Operações
de Controle a nível nacional que consistem em
visitar, em forma simultânea e padronizada, uma
mostra estatisticamente representativa de
entidades que prestam serviços públicos ou
realizam obras, com o objetivo de identificar
oportunidades de melhora na gestão pública,
que beneficiam diretamente aos cidadãos.
Durante o primeiro semestre de 2019, a EFS Peru
realizou as seguintes operações nacionais: "Para
uma cidade limpa e saudável", "Bom uso da
Operação "Bom Começo do Ano
Despesa Pública - Acumulados", "Transferência
Escolar".
de Gestão e o correto início das funções nos
Governos Regionais e Locais", “Bom Começo do Ano Escolar 2019", "Designação de
funcionários em cargos de confiança nos governos regionais e locais" "Assistimos a
Reconstrução com você”, e em breve vai começar a operação “Segurança Cidadã."
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As operações permitem ter um panorama global de como as intervenções públicas
estão sendo efetuadas "in situ" e enviar alertas antecipados sobre riscos ou limitações
na prestação de serviços ou na execução de obras. Além disso, fornecem
informações valiosas para que os gestores públicos possam melhorar suas intervenções
públicas em benefício dos cidadãos.
A difusão oportuna a nível nacional dos
resultados de controle permite que os
cidadãos estejam bem informados e
monitorem a prestação de serviços públicos,
para
que
sejam
fornecidos
com
oportunidade e qualidade, conforme
corresponde.
Como parte da política de transparência e
acesso à informação, a Controladoria Geral
publica os resultados das operações no
portal www.contraloria.gob.pe, na seção
Participação do Cidadão, Janela de
Operações de Controle.

Operação "Designação de funcionários em cargos
de confiança".

NOTÍCIAS OLACEFS
Auditores da CCR verificam trabalho da Comissão Técnica de
Práticas de Boa Governança da OLACEFS
Auditores do Tribunal de Contas
da República de El Salvador
(CCR) recentemente visitaram
os escritórios da Auditoria Geral
da República de Argentina
(AGN) com o objetivo de
auditar a Comissão Técnica de
Práticas de Boa Governança
(CTPBG)
da
OLACEFS,
encarregaram-se de emitir uma
conclusão independente sobre
a
eficiência,
eficácia
e
economia das ações realizadas
Auditores do CCR de El Salvador nos escritórios da AGN da
na promoção dos Objetivos de
República da Argentina.
Desenvolvimento
Sustentável
a nível regional, e o papel das EFS na consecução da Agenda 2030.
Conforme o relatado no site da AGN, as ações de controle concentraram-se em dois
projetos: "Identificação e análise do processo de implementação e fiscalização dos
ODS" e "Construção de um quadro de resultados para o controle e a promoção da
boa governança dos ODS".

Auditores salvadorenhos estreitando vínculos com o Auditor
Oscar Lamberto, presidente da AGN.

Os
auditores
salvadorenhos
explicaram que estão no estágio
de
desenvolvimento
dos
procedimentos de auditoria e
que nos próximos dias estarão
finalizando a auditoria de
desempenho,
orientada
na
avaliação "se o trabalho da
Comissão foi realizado sob os
parâmetros
de
eficácia,
eficiência
e
economia”,
conforme exigido pelas normas
internacionais de auditoria”,
indicaram.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Governo cessante apresenta Relatório de Transferência de
Administração 2014-2019 ao Tribunal de Contas da República
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Prof. Salvador Sánchez Cerèn e Lda. Carmen Elena Rivas Landaverde com o Relatório de
Transferência da Administração 2014-2019.

Num ato simbólico, o Presidente da República, Prof. Salvador Sánchez Cerén, entregou
à Presidenta do Tribunal de Contas, Lda. Carmen Elena Rivas Landaverde, o detalhe
das informações para a transferência de governo, com base nas disposições do
"Relatório para a Transferência de Administração em Entidades do Governo Central e
Autônomas", elaborado por essa Entidade de Fiscalização e entregue ao Chefe de
Estado em fevereiro desse ano.
Ao receber a informação, a Presidenta Rivas enfatizou que esse é um evento que
marca um importante precedente na fiscalização do país, já que pela primeira vez o
Tribunal de Contas tem participação direta como observador de uma transferência da
administração do governo.
O Presidente da República descreveu como "um fato singular na história de El Salvador
que nosso governo entrega todos os relatórios e documentos sobre sua gestão."
O Presidente dessa Entidade de Fiscalização assinalou em diferentes ocasiões, que a
observação e verificação que o CCR fará da transferência de governo, "em nenhum
momento constitui uma auditoria, é apenas uma transição; e o Tribunal de Contas
estará fazendo o trabalho de fiscalização posteriormente."

NOTÍCIAS OLACEFS
Auditorias CCR fazem uma visita de campo para auditoría
da gestão da OLACEFS
No âmbito da auditoria de
gestão
da
OLACEFS,
exercida pela Corte de
Contas da República de El
Salvador
(CCR),
os
auditorias
salvadorenhas
revisaram
os
projetos
inovadores realizados pela
Controladoria-Geral
da
República
do
Paraguai
(CGR) durante sua gerencia
na Comissão do Meio
Ambiente (COMTEMA) e da
Comissão de Participação
Cidadã (CPC).

Dr. Camilo Benítez, Controladoria-Geral da República do Paraguai,
acompanhado por uma equipe de auditores da CCR.

Em conformidade com a Resolução 11/217/AG, pela qual a Assembleia Geral da
OLACEFS proclama à Corte de Contas da República de El Salvador como Auditora de
Gestão da OLACEFS para 2018-2019. Do dia 20 ao dia 24 de maio, foi a visita de campo
dos membros da equipe de auditoria de El Salvador ao CGR.
A atividade de controle visa emitir uma conclusão independente sobre a eficiência,
eficácia e a economia das ações ou operações da OLACEFS para verificar a
promoção dos ODS a nível regional e o papel das EFS na consecução da agenda 2030;
e gerando recomendações levando em conta a ação preventiva ou corretiva, ou
áreas de melhoria em resposta aos resultados da auditoria.
O relatório final será apresentado
no âmbito da XXIX Assembleia
Geral da OLACEFS a ser realizada
em outubro de 2019 em El
Salvador.

Reunião da equipe de auditoria da CCR com o
Controlador General da República do Paraguai.

28

NOTÍCIAS OLACEFS
Corte de Contas da República da o grau a 20 novos
auditores gubernamentais
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Agência de gestão da CCR, funcionários e auditores graduados.

A Corte de Contas da República formou vinte novos auditores governamentais após
um rigoroso processo de formação iniciado em dezembro de 2018 e concluído em
abril do ano em curso.
De um total de 27 requerentes que começaram o curso, apenas 20 conseguiram
superar todos os encargos do processo complicado de mais de quatro meses de
estudo das disciplinas relacionadas com os procedimentos que este Tribunal de
Contas desenvolve dentro de seu universo de trabalho.
Os cursos começaram o 10 de dezembro do ano passado, que incluiu o curso de
Contabilidade Propedêutica, Financeira e Governamental e finalmente o curso de
auditoria governamental.
Os funcionários da Entidade Fiscalizadora enfatizaram que os olhos dos
Salvadorenhos são colocados no trabalho do auditor governamental, por isso é
importante que cada auditor cumpra os princípios éticos e seja plenamente
independente no exercício da profissão.
O Tribunal de Contas da República desde 1987 desenvolveu tais cursos, a fim de
garantir a qualidade e o alto nível acadêmico dos auditores governamentais que
compõem o órgão de auditoria de El Salvador.

NOTÍCIAS OLACEFS
Tribunal de contas da província de Santa Fé: realização do
sonho da terra adequada.
O Tribunal de Contas da província de Santa Fe tem vindo a aumentar os seus
esforços para inserir-se no sistema republicano através de um papel cada vez mais
ativo e de liderança, com o objetivo de ganhar objetividade, transparência e
eficácia na gestão de recursos que são de todos.
Com a convicção de que estamos enfrentando um momento propício para o
fortalecimento do sistema de controle público provincial, um progresso sem
precedentes, que, sem dúvida, constitui uma verdadeira contribuição para as
capacidades institucionais e o Tribunal de Contas, foi em outubro de 2017, que a
gestão culminou a aquisição de terrenos para a construção de uma única sede
para todas as suas áreas e dependências.
Esta conquista, ambiciosa durante anos, foi incorporada com a assinatura da
escritura correspondente da terra em 04/12/2017, sendo o mesmo local no
cruzamento das ruas San Jerónimo e Monseñor Zaspe, na área governamental da
cidade de Santa Fé; e tem uma área edificável de aproximadamente 3900 m2.
Atualmente, o progresso continua com esse propósito, com agentes da entidade,
especialistas no assunto, que mantêm vínculos com funcionários do Ministério das
Obras Públicas da província, estando comprometidos com a tarefa do estudos
relevantes do solo.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Trabalhadores assinam o compromisso ético da
Controladoria Geral da República de Cuba
Análise, atualização, ratificação e assinatura do sistema de valores
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Como todos os anos os trabalhadores da CGR em todo o país são chamados a
desenvolver um processo de debate e atualização de seu compromisso ético com
o objetivo de analisar os valores que compartilham e seu significado. Tudo será feito
em dias que atingem seu auge com a ratificação e a rubrica da nova renda, do
documento que endossa tal provisão, em locais de alto significado histórico e
patriótico, em homenagem às lutas e figuras que constituem paradigmas para
cubanos e cubanas.
Este estudo e debate, que acontece em todos os grupos, envolve em si mesmo
uma a auto-avaliação da integridade. Seus conceitos básicos fomentam uma
integridade que não só é a observância de regras e leis, mas também envolve um
responsabilidade moral, condição essencial para a confiança no setor público.
O processo que é realizado é transparente e democrático. É um espaço que
consegue expressar os resultados do trabalho, promovendo a qualidade que é
exigida e elevando o senso de responsabilidade para o importante trabalho que
está sendo realizado, demonstrando no trabalho de controle. É também um
espaço de justiça dos sinais diante das deficiências identificadas que insiste na
necessidade de prever, no que reside, como diria o Apóstolo cubano José Martí,
toda a arte de salvar.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
CCRD, USAID assina Memorando de entendimento
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Sr. Arthur W. Brown, diretor da USAID na República Dominicana, e L.do. Hugo Alvarez Pérez,
Presidente da Câmara de Auditores da República Dominicana.

A Câmara de Contas da República Dominicana (CCRD) e o Governo dos Estados
Unidos através da Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID) assinaram
um memorando de entendimento com o objetivo de contribuir para o
fortalecimento institucional da entidade auditora. O documento foi assinado entre o
Presidente da Câmara de Contas, Hugo Alvarez Pérez, e o diretor da USAID na
República Dominicana, o Sr. Arthur W. Brown.
Durante o evento, o membro titular da CCRD, licenciado Hugo Alvarez Pérez,
afirmou que a principal intenção deste acordo é cooperar com o fortalecimento
institucional e apoiar a visão institucional adotada no Plano Estratégico 2017-2020,
bem como para complementar a necessidades de formação através da Escola
Nacional de Contas, dos servidores da instituição. Aliança que impactará
positivamente o desempenho dos processos administrativos e técnicos.
O diretor da USAID observou que o acordo visa promover que o compromisso da
República Dominicana esteja firme no seu compromisso de planejar, alocar recursos
e gerenciar seu desenvolvimento sustentável através do fortalecimento do controle
externo dos recursos estatais.

NOVIDADES INTOSAI
III Conferência Conjunta EUROSAI ASOSAI
A 3ª Conferência conjunta EUROSAI-ASOSAI foi realizada em Jerusalém, Israel de 10 a
14 de março de 2019. 21 titulares e mais de 130 delegados de 43 EFS da Europa e Ásia,
bem como representantes da Secretária-geral da INTOSAI vieram à conferência.
O tema desta conferência foi "aspectos emergentes e situações de emergência",
abrangendo uma variedade de temas relevantes, tais como a preparação para
desastres naturais (terremotos, incêndios florestais, tsunamis, etc.) gestão de
desastres, contramedidas contra o terrorismo, ameaças à cibersegurança, desafios
migratórios e refugiados, populações maiores, pensões, ODS, blockchain, Big Data,
etc.
A palestra incluiu também uma sessão plenária para os titulares da EFS e um espaço
para apresentações curtas, pequenas e médias empresas, bem como 12 workshops
interativos sobre temas relevantes.

Segunda Reunião Conjunta de Auditorias Cooperativas e Projetos
de pesquisa do Grupo de Trabalho sobre Auditoria Ambiental
(WGEA) da ASOSAI na Tailândia
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De 22 a 24 de janeiro de 2019, a
Segunda Reunião conjunta de
auditorias
cooperativas
e
projetos de pesquisa da WGEA
da WGEA da ASOSAI foi
realizada em Banguecoque,
Tailândia.
Durante
a
cerimônia
de
abertura, o General Chanathap
Indamra,
Presidente
da
Cerimônia de Inauguração da Segunda Reunião
Comissão Estatal da Auditoria
conjunta de Auditorias Cooperativas e Projetos de
da Tailândia, deu as palavras de
Pesquisa da WGEA da ASOSAI.
boas-vindas. O Sr. Chen Jian,
Vice-Auditor-Geral da EFS da China, estendeu as saudações da Sra. Hu Zejun,
Secretária Geral da ASOSAI, presidenta da WGEA e auditora geral da China, e
expressou seu desejo de que a reunião promoverá a implementação da declaração
de Hanói e auditoria do meio ambiente na Ásia. A reunião centrou-se em auditorias
cooperativas sobre Proteção Ambiental e o Projeto de Pesquisa sobre a aplicação de
Big data em auditorias ambientais. Os delegados das EFS de Bangladesh, China,
Indonésia, Kuwait, Vietnã, Jordânia, Iraque, Malásia, Nepal e Tailândia realizaram
apresentações e participaram das discussões.

NOVIDADES INTOSAI
Primeira Reunião do 12º Projeto de Pesquisa da ASOSAI realizado
em Abu Dhabi
A primeira reunião do 12º Projeto de pesquisa da ASOSAI sobre "Auditoria na
implementação dos ODS: aproveitamento digital ou do Big Data para os ODS" foi
realizada em 25 e 26 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi, organizada pela Entidade
Supervisora de Emirados Árabes Unidos e em que participaram representantes de 15
EFS membros da ASOSAI.
Na reunião, foram realizadas 2 sessões de trabalho sobre os temas
"objetivos/metas/indicadores", "estruturas governamentais/coerência política" e
"gestão da informação", respectivamente.
O encontro culminou com um conjunto de propostas e recomendações sobre os
papéis e responsabilidades do projeto de pesquisa. Os acordos foram tomados em
datas de relato e futuras reuniões.
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Foto do
grupo da
primeira
reunião do
12º Projeto
de Pesquisa
da ASOSAI

54ª Reunião do Comitê de Gestão da ASOSAI
A Secretaria da ASOSAI tem o prazer de anunciar a 54 ª Reunião do Comitê Diretivo
da ASOSAI, a ser realizada de 21 a 24 de julho de 2019 no Kuwait, organizada pelo
Escritório da Auditoria do Estado do Kuwait. Todos os membros do Comitê Diretivo
são convidados a participar da reunião. Para mais informações, entre em contato
com o Secretariado da ASOSAI: cnao@audit.gov.cn

NOVIDADES INTOSAI
12ª reunião do Grupo de Trabalho da INTOSAI sobre o
Valor e Benefícios das Entidades de Fiscalizadoras Superiores
De 1 a 2 de abril de 2019, foi realizada a 12ª reunião do Grupo de Trabalho da
INTOSAI sobre o valor e os benefícios das Entidades Fiscalizadoras Superiores
(WGVBS), com a sede do Tribunal de Contas da Austria (ACA), a Secretária-geral da
INTOSAI. O objetivo deste evento foi discutir os últimos desenvolvimentos dos
projetos realizados no âmbito da WGVBS, cuja presidência reside na Auditoria
Superior da Federação do México.
Esta reunião contou com a participação de 34 participantes de 17 EFS, a saber:
Áustria, Camboja, China, Espanha, França, Grécia, Hungria, Índia, Iraque, Jamaica,
Kuwait, Portugal, Senegal, África do Sul, Tanzânia e Turquia.
Os tópicos abordados incluem: a diretriz sobre gestão de riscos nas EFS e no setor
público (EFS do México); material de guia para a implementação do ISSAI 40 (EFS do
Kuwait); decisão sobre as funções jurisdicionais das EFS (EFS do Chile e da França);
Diretriz sobre um quadro de risco para a inclusão de ODS em programas de
auditoria das EFS (EFS do México); Guia para a implementação do ISSAI 12 (EFS da
Namíbia e da África do Sul), entre outros.
Para obter mais informações sobre o WGVBS, visite: http://www.wgvbs.org.mx/
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PRÓXIMA AGENDA
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PRÓXIMA AGENDA
XXIX Assembleia Geral Ordinária da OLACEFS
De 15 a 18 de outubro deste ano, a XXIX
Assembleia Geral Ordinária da OLACEFS
será realizada na cidade de San
Salvador, El Salvador.
A Assembleia Geral é o corpo supremo
da Organização, composto por todos os
membros
da
OLACEFS
e
sua
responsabilidade é tomar decisões sobre
o mundo estratégico e orientação da
organização.
O evento visa reforçar os progressos do controlo público e da luta contra a
corrupção, bem como trocar conhecimentos e experiências sobre questões de
interesse comum e reforçar os laços de cooperação existentes.
Para este efeito, participarão as EFS Membros, convidados especiais de outras
entidades homologas e organizações internacionais.
Os Temas Técnicos (TT) a serem desenvolvidos nesta Assembleia Geral terão painéis
de peritos, moderadores das EFS Membros e apresentarão uma dinâmica que
promova a participação dos participantes.
TT 1: Aplicação e validade legal de assinaturas eletrônicas e documentos
eletrônicos no processo de auditoria.
TT 2: Melhoria da gestão da integridade institucional, relevância nas EFS e no
setor público.
Espera-se a presença dos titulares e delegações das EFS membros completos e
associados, que com a sua presença contribuirão para a consolidação da OLACEFS
como uma organização líder na auditoria global a nível global.
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