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EDITORIAL
A XXIX Assembleia Geral Ordinária está se aproximando, o máximo órgão da
OLACEFS, que será realizada do 15 a 18 de outubro na cidade de San Salvador,
El Salvador. Tenho certeza que será um evento bem-sucedido e contará com
uma participação ativa das EFS dos membros plenos e associados.
Esta nova edição do Boletim Cooperando traz notícias de nossa Organização
Regional, das EFS que a integram e do trabalho que realizamos, além das
principais atividades dos Grupos Sub-regionais: OCCEFS e EFSUR. Saúdo e
agradeço às EFS membros pelo crescente compromisso na preparação desta
publicação trimestral.
Nelson Shack Yalta
Presidente da OLACEFS
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NOTÍCIAS OLACEFS
OLACEFS na INCOSAI 2019

Titulares e
representantes
da OLACEFS, no
estande da
Organização
Regional, na
XXIII INCOSAI.
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O XXIII Congresso da INTOSAI: INCOSAI 2019 foi realizado do 23 a 27 de setembro
na cidade de Moscou, Rússia. O evento contou com a presença de mais de 600
participantes distribuídos em 169 delegações e 127 titulares de EFS provenientes de
todo o mundo. A OLACEFS esteve presente através das delegações das EFS da
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana
e Uruguai.
O Congresso da INTOSAI é o órgão supremo da Organização, que é realizado
cada três anos. A INCOSAI 2019 desenvolveu as questões técnicas “Tecnologias
da informação no desenvolvimento da gestão pública” e “O papel das
instituições superiores de auditoria no cumprimento de prioridades e objetivos
nacionais”. Além disso, foram realizados eventos paralelos em relação a questões
dos ODS, combate à corrupção e equidade de gênero.
A OLACEFS teve uma participação ativa durante o Congresso, além da área de
estandes informativos onde as informações foram fornecidas pela Organização
Regional, seus órgãos técnicos e atividades realizadas no campo dos ODS.

NOTÍCIAS OLACEFS
O OLACEFS lidera a incorporação da perspectiva de
gênero em torno dos ODS e compartilha experiências
nas Nações Unidas
Nos dias 22 e 23 de julho,
diversas EFS da OLACEFS
participaram da reunião
conjunta entre as Nações
Unidas e a IDI-INTOSAI na
sede das Nações Unidas
em Nova York, que reuniu
dirigentes e atores em
torno
do
assunto
"Instituições Superiores de
Auditoria fazendo uma
diferença: Auditando a
implementação
dos
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável".

Reunião conjunta das Nações Unidas e a IDI - INTOSAI.

Durante
o
seminário,
os resultados da auditoria ibero-americana do ODS 5, Igualdade de Gênero,
foram apresentados durante o painel “Informações e recomendações das
auditorias de preparação dos ODS: Não deixe ninguém para trás, igualdade de
gênero e compromisso das partes interessadas", com a participação de Gilbert
Ngoulakia, do Tribunal de Contas do Gabão; Geraldine J. Fraser-Moleketi, do
Comitê de Especialistas em Administração Pública da ONU; Osvaldo Rudloff, da
OLACEFS; e Terry Hunt, da Fundação Canadense para Auditoria e Prestação de
Contas (CAAF), quem esteve como moderador.
Além disso, a OLACEFS participou do painel “Auditoria da implementação dos
ODS: considerações estratégicas para as EFS”, com delegados das EFS do Brasil e
Chile, onde se apresentaram os resultados da auditoria coordenada sobre os
ODS e os resultados da pesquisa sobre situação de gênero nas entidades da
OLACEFS.
Esta reunião contou com a presença da Presidência da OLACEFS (EFS de Peru),
sua Secretaria Executiva (EFS de Chile), titulares das EFS de Belize, Bolívia,
Colômbia, Costa Rica, Honduras, México, República Dominicana e
representantes das EFS de Argentina, Curaçao, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Guatemala e México.
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NOTÍCIAS OLACEFS

A Reunião Conjunta é
uma
importante
iniciativa
da
ONU-INTOSAI
que
agrupa as entidades de
fiscalização
dos
5
continentes, nas quais
vários
especialistas
abordaram
questões
relacionadas
a
auditorias, além de
ferramentas utilizadas
no controle de recursos
públicos.

Controlador Geral da República do Chile e Secretário
Executivo da OLACEFS, Sr. Jorge Bermúdez Soto, e a Diretora
Executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

O Presidente da
Câmara de Contas
da
República
Dominicana,
Sr.
Hugo Álvarez Pérez,
acompanhado pelo
Secretário
do
Plenário, Sr. Carlos
Tejada
Díaz,
participam
do
fórum internacional
da UN-INTOSAI.

O Presidente e o Secretário Membro da Câmara de Contas da República
Dominicana (CCRD), representando o país, participaram do evento. O Membro
Titular da CCRD, Sr. Hugo Álvarez Pérez, manifestou que esses tipos de espaços
contribuem para a eficiência e a transparência das instituições públicas que
recebem recursos do Estado. Por sua parte, o Secretário do Plenário, Carlos Tejada,
afirmou que o conhecimento e as experiências adquiridos fortalecerão a entidade,
dando uma melhor resposta aos cidadãos sobre o papel das EFS.
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NOTÍCIAS OLACEFS
O CCC realiza Reunião Anual com participação recorde e
dá a bem-vinda à EFS da Guatemala ao grupo
La
Reunião
Anual
Presencial do Comitê de
Capacitação (CCC) da
OLACEFS foi realizada
em Santo Domingo,
República Dominicana,
entre o 12 e 15 de
agosto de 2019, com a
presença
de
15
instituições
e
30
participantes.
Organizada
pela
Câmara de Contas da
Reunião Presencial Anual do CCC.
República Dominicana
e coordenada pelo Tribunal de Contas da União Brasileira, Presidente do Comitê
desde 2016, a reunião também recebeu a EFS da Guatemala que participou
pela primeira vez como membro pleno.
Além disso, representantes da EFS da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El
Salvador, Equador, México, Paraguai, Peru, República Dominicana e da
Cooperação Alemã (GIZ) e a Iniciativa de Desenvolvimento INTOSAI (IDI). As EFS
da Venezuela e Honduras participaram como convidados.
Todos acompanharam as apresentações dos líderes das Forças-Tarefa do
Comitê, do Plano de Capacitação OLACEFS 2019-2021, da Guia de Auditorias
Coordenadas da OLACEFS, dos cursos MOOC de ODS e da Auditoria de
Desempenho, e dos vencedores do Concurso Internacional de Jogos Digitais.
Além disso, participaram das deliberações do Comitê para o próximo ano.
O encontro teve um formato inovador, com dinâmicas interativas e
apresentações com especialistas sobre “A Agenda 2030 e as EFS” (Julia Bastian,
da GIZ Alemanha) e “Geotecnologias aplicadas ao Controle Externo” (Abimael
Cereda Junior, consultor da GIZ Brasil).
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NOTÍCIAS OLACEFS
EFS de El Salvador e Honduras na Reunião do CCC
A Reunião Anual do Comitê de Capacidades teve como objetivo promover e
controlar o desenvolvimento de capacidades profissionais e institucionais, bem
como contribuir para o incremento da eficiência da gestão e modernização da
Gestão Pública.
Com o suporte da Agência Alemã de
Cooperação Internacional (GIZ) e a iniciativa da
Organização
Internacional
das
Instituições
Superiores de Auditoria (INTOSAI), o Segundo
Magistrado da Instituição Superior de Auditoria de
El Salvador, Roberto Antonio Anzora Quiroz, e a
Diretora
do
Centro
de
Investigação
e
Capacitação participaram da reunião anual do
CCC.
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O juiz Juan José Pineda Varela representou o
Tribunal Superior de Contas (TSC) de Honduras na
reunião anual do CCC. Ele e os outros membros do
CCC presentes na reunião, representaram as EFS
da América Latina acompanharão o nível de
progresso das tarefas que foram parte da agenda
desenvolvida,
como
parte
dos
desafios
enfrentados pelo mencionado comitê e pela
OLACEFS.

NOTÍCIAS OLACEFS
Os MOOCs dos ODS e da Auditoria de Desempenho são
apresentados na Reunião Presencial Anual do CCC

Apresentação dos MOOCs realizada pelo GIZ e pelo Tribunal de Contas da
União Brasileira.

Na Reunião Anual Presencial do CCC, realizada entre os dias 12 e 15 de agosto de
2019, Erwin Ramírez, representante da GIZ, mostrou uma breve apresentação
audiovisual, na qual explicou o que é o MOOC, os ODS e as EFS.
Além disso, ele manifestou que os cursos estão disponíveis em inglês, espanhol e
português, e mencionou sobre os trabalhos que estavam se realizando com a GIZ.
Da mesma forma, Fabiana Ruas Vieira, da equipe do Tribunal de Contas da União
Brasileira, falou sobre o processo de desenvolvimento do MOOC de Auditoria de
Desempenho e especificou que a OLACEFS assinou um contrato com a empresa
Ingenia Global Limitada, o qual teve uma duração de 1 ano e 3 meses.
Este MOOC também será oferecido em inglês, espanhol e português e, com a
capacitação, espera-se que cada participante seja capaz de aplicar a
metodologia de auditoria de desempenho em sua instituição.
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NOTÍCIAS OLACEFS
OLACEFS apresenta os resultados da auditoria
coordenada do ODS 5 na Women Deliver
Conference

9
Women Deliver Conference 2019: Painel plenário sobre
dados e prestação de contas.
Mais de 8.000 pessoas de 160 países se reuniram entre o 3 e 6 de junho, em
Vancouver, Canadá, na Women Deliver Conference 2019, a maior conferência
do mundo sobre igualdade de gênero.
Realizada a cada 3 anos, esta conferência reúne pessoas de diferentes setores,
culturas e realidades. Este ano, sob o tema “Poder. Progresso. Futuro”, o primeiro
ministro canadense, Justin Trudeau, inaugurou a conferência em que a OLACEFS
participou, representada por seu diretor executivo Osvaldo Rudloff, no painel
plenário sobre dados e prestação de contas.
Este painel contou com as palavras iniciais da princesa Maria da Dinamarca, que
ressaltou que “o que não é visto não pode ser mudado. Os dados tornam o
invisível visível” e foi a plataforma para apresentar os resultados preliminares da
auditoria coordenada sobre a preparação dos governos para a implementação
do ODS 5, Igualdade de Gênero. Osvaldo Rudloff, diretor executivo da OLACEFS,
enfatizou que "este trabalho foi e continua sendo uma maneira de levar para o
espanhol o conceito de prestação de contas em relação ao gênero".

NOTÍCIAS OLACEFS
Força-Tarefa - Metodologia de auditoria para
os ODS
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No âmbito da Reunião Anual do CCC, em agosto passado, foram criadas
forças-tarefa que serão envolvidas na conquista de novas iniciativas do
Comitê, entre as quais a força-tarefa das Metodologias de Auditoria de
Implementação dos ODS , liderada pela EFS do Chile, que planeja trabalhar em
um novo modelo de auditoria, que permite avaliar a implementação dos
objetivos e metas da Agenda 2030.
A nova força-tarefa buscará desenvolver um marco teórico que respalde as
EFS de nossa organização em sua função de fiscalizador, disponibilizando
ferramentas para avaliar a eficácia, eficiência e/ou economicidade das ações
do governo que visem cumprir os objetivos da Agenda 2030, tentando
incorporar a experiência na questão daquela EFS que liderou auditorias
coordenadas.
Nesta primeira etapa, contaremos com o importante apoio da Agência de
Cooperação Alemã (GIZ), que disporá de fundos para a execução de reuniões
presenciais e a participação de especialistas durante o processo.

NOTÍCIAS OLACEFS
Comitê de Criação de Capacidades desenvolve três
novas Forças-Tarefa em sua Reunião Anual Presencial
Na
Reunião
Presencial do Comitê
de
Capacitação
(CCC) da OLACEFS,
realizada entre os
dias 12 e 15 de
agosto de 2019, as
EFS discutiram sobre
as Forças-Tarefa (FT)
existentes
e
a
criação de novas
Forças-Tarefa.
Após um debate
Apresentação de propostas para a criação de novas Forças-Tarefa no âmbito
entre as EFS, a
da Reunião Presencial do CCC.
Presidência do CCC
analisou as discussões e os resultados das FT e decidiu que aquelas em
andamento, como a FT de Avaliação de Ações Educacionais (EFS de Argentina),
Auditorias Coordenadas (EFS de Brasil), Cursos Virtuais (EFS de Chile),
pós-graduação em Controle Governamental (EFS de Equador) e Cursos
Presenciais (EFS de Paraguai), devem continuar até que concluam suas
atividades. Uma vez concluídas suas atividades, essas FT serão complementadas
em uma única Força-Tarefa que desenvolverá, entre outros assuntos, estratégias
de monitoramento, comunicação e implementação dos produtos gerados pelo
Comitê.
Além disso, por meio de votação e elaboração de uma ordem de prioridade, o
CCC decidiu criar três novas forças-tarefa: a FT de Geotecnologias aplicadas ao
Controle Externo (EFS de Colômbia como líder), a FT de Metodologias de
Auditorias de Implementação dos ODS (EFS de Chile como líder) e a FT de
Certificação Profissional (EFS de Peru como líder).
Dessa maneira, prontamente, as novas FT deveram organizar sua agenda e
cronograma de trabalho, propor resultados e produtos esperados e consultar
para as EFS do CCC interessadas em participar de suas atividades.
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NOTÍCIAS OLACEFS
A Força-Tarefa do Comitê de Criação de Capacidades
desenvolve um Guia de Auditorias Coordenadas
A OLACEFS é o
grupo regional que
mais
tem
avançado
na
aplicação
das
a u d i t o r i a s
coordenadas
como ferramenta
de
capacitação.
Desde 2013, no
âmbito
da
organização, foram
realizadas
15
a u d i t o r i a s
coordenadas sobre
Presidente do Comitê de Criação de Capacidades (CCC), Sr. Augusto Nardes
temas de grande
apresenta o Guia de Auditorias Coordenadas.
interesse:
áreas
protegidas
e
biodiversidade, obras públicas, energia renovável e implementação dos ODS.
Contudo, o CCC decidiu, por meio de uma Força-Tarefa, desenvolver um Guia de
Auditorias Coordenadas, com o objetivo de sistematizar as melhores práticas sobre
o assunto. O Guia foi apresentado pela primeira vez na Reunião Anual do Comitê
pelo Presidente do CCC, Ministro Augusto Nardes, e pelo Diretor Macleuler Lima,
do Tribunal de Contas do Brasil.
O Guia é baseado em artigos sobre temas publicados no Intosai Journal e na
Revista da OLACEFS, na ISSAI 5800, nas melhores práticas e lições aprendidas sobre
o tema e em entrevistas com as EFS que lideraram auditorias coordenadas nos
últimos anos.
O resultado foi um produto prático que detalha, em dez passos, como desenvolver
uma auditoria coordenada. É importante sinalar que o Guia estará disponível em
português, espanhol e inglês até o final deste ano.
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NOTÍCIAS OLACEFS

CTIC prepara os detalhes finais para o lançamento
do "ODS OLACEFS" e continua oferecendo a
ferramenta "Plataforma Online de Pesquisas"
A Comissão de Tecnologias da Informação e Comunicações da OLACEFS
(CTIC), presidida pelo Auditor Geral, Francisco Javier Fernández, em nome da
Auditoria Geral da Nação Argentina (AGN), e que presta assessoria à
Organização em assuntos relacionados às Tecnologias da Informação (TICS),
como parte de seu Programa de Operações Anuais (POA 2019), está
preparando os detalhes finais para o lançamento do "ODS OLACEFS", o
aplicativo para web e dispositivos móveis que permitirá facilitar o intercâmbio de
informações e experiências entre as Entidades e os cidadãos sobre o
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Além disso, continua a oferecer a ferramenta “plataforma online de pesquisas”,
através da qual, durante 2019, foram publicadas 6 pesquisas que tiveram mais
de 4900 participações de 27 EFS, abordando questões como a perspectiva de
gênero, os processos de comunicação externa e interna das EFS ou a
participação cidadã. Isso pode se consultar no seguinte link:
http://encuestas.olacefs.com/
Essa ferramenta de participação permite sistematizar os processos de consulta e
coleta de informações, fundamentais para a tarefa de controle. A convocatória
é contínua para o uso desta tecnologia e consultas e assessoramento estão
disponíveis em ctic@agn.gov.ar
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NOTÍCIAS OLACEFS
A Controladoria Geral do Estado do Equador assume a
Presidência do Grupo de Trabalho de Combate à
Corrupção Transnacional

Controlador Geral
do
Estado
da
República
do
Equador, Sr. Pablo
Celi de la Torre e
sua equipe.

No âmbito da LXIX Reunião do Conselho Diretivo da Organização
Latino-Americana e do Caribe de Instituições Superiores de Auditoria - OLACEFS,
sob proposta da Presidência responsável pela EFS de Peru, a criação do “Grupo
de Trabalho Especializado em Combate à Corrupção Transnacional" foi
aprovada.
O Grupo de Trabalho é composto por treze membros plenos e três membros
associados.
Em 1 de julho de 2019, os membros plenos elegeram à Controladoria Geral do
Estado da República do Equador como Presidente do Grupo de Trabalho para
de Combate à Corrupção Transnacional para o período 2019-2021.
Como parte de suas atividades, o GTCT procurará desenvolver um programa de
capacitação para o pessoal das EFS, que incluirá cursos virtuais, estágios, visitas
técnicas, consultorias ou outras modalidades. Ainda, deverá desenvolver
instrumentos, manuais e guias internacionais que permitam o aproveitamento
das experiências e boas práticas das EFS para combater contra a corrupção.
Finalmente, o grupo deve preparar a proposta de um documento de análise e
desenho de software que respalde a implementação eletrônica do guia para o
intercâmbio de informações entre as EFS.
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NOTÍCIAS OLACEFS
Criação do Grupo de Trabalho para Controle de
Desastres da OLACEFS

Sr. David Rogelio Colmenares Páramo, atual Presidente do GTFD.

No dia 12 de abril de 2019, por consenso do Conselho Diretivo reunido em Lima,
Peru, e sob proposta da Presidência da OLACEFS, encarregada da Controladoria
Geral da República do Peru, foi criado o Grupo de Trabalho sobre Controle de
Gestão de Desastres (GTFD), no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Seu objetivo geral é promover a cooperação entre as EFS para
o desenvolvimento de padrões e boas práticas no controle da gestão de desastres.
A Presidência da OLACEFS, no 1 de julho de 2019, anunciou que, com o voto
favorável das EFS membros, esta nova instância de trabalho será presidida pela
Auditoria Superior da Federação do México para o período de 2019 – 2021.
As EFS que compõem o GTFD são: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Peru,
República Dominicana, o Tribunal de Contas da Província de Buenos Aires,
Argentina; o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e o Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins, também do Brasil.
Se tiver qualquer dúvida, escreva para GTFD_OLACEFS@asf.gob.mx
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NOVIDADES EFS
Controlar não é perguntar, mas é verificar,
afirma a Controladora de Cuba

Controladora
Geral
da
República de Cuba, Gladys
María Bejerano Portela e
Ministro das Indústrias do
país
antilhano,
Alfredo
López Valdés.
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O Controle Integral do Estado ao Grupo Empresarial da Indústria
Sidero-Mecânica do Ministério de Indústrias (GESIME) de Cuba começou com a
participação da Vice-presidente do Conselho de Estado e da Controladora
Geral da República, Gladys María Bejerano Portela.
Juntamente com o Ministro das Indústrias do país antilhano, Alfredo López
Valdés, a gerência do grupo e os diretores das 52 empresas que o compõem,
Bejerano informou que nesta ação de controle, cuja conclusão está prevista
para o 11 de dezembro, participam os auditores da Controladoria e mais de 20
instituições controladoras.
Destacou que um aspecto central será dedicado à questão das cadeias
produtivas nas empresas estatais socialistas e à substituição de importações
nesse grupo, cujo desempenho produtivo é muito importante para a economia
e os planos de desenvolvimento do país.
O Controle Integral verificará as conexões das entidades produtivas com seus
fornecedores de insumos e peças, contribuirá para evitar a impunidade em
crimes que afetam a economia e promovem a corrupção. Bejerano enfatizou
que controlar não é perguntar, mas é verificar.

NOVIDADES EFS
Cuba se prepara para a XIV Verificação Nacional
ao Controle Interno
A Verificação Nacional ao Controle Interno, que será realizado em Cuba em
novembro deste ano, prioriza a revisão das cadeias produtivas como requisito para
ser um país economicamente independente, soberano, próspero e sustentável,
enfatiza o Controladoria Geral da República.
O Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Cuba até 2030 exige
o desenvolvimento das atividades produtivas, comerciais e dos serviços com baixa
dotação de capital, com base nas pequenas e médias empresas que contribuem
a cadeias produtivas eficientes com principais empresas e ao desenvolvimento
local.
Nesta ação de controle que abrange todo o país, serão examinadas e
monitoradas as conexões e as cadeias produtivas orientadas para o
asseguramento, maior eficiência no desenvolvimento do turismo e a influência que
isso causa em todos os setores da economia.
Especialmente na indústria de alimentos, produção de alimentos, construção,
serviços sociais e pessoais, reparo e manutenção, produções artesanais, transporte,
comunicações e serviços comunitários, entre outras atividades que favoreçam a
competitividade e contribuam com a redução de custos fixos e contribuam com o
benefício da população, de acordo com as características de cada território.

Controladora
Geral da
República de
Cuba, Gladys
María Bejerano
Portela.
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NOVIDADES EFS
Presidente do Tribunal de Contas de El Salvador visita
China, Taiwan para conhecer o Sistema de Auditoria e
controladoria desse país
A
Presidente
da
Instituição
Fiscalizadora Superior de El Salvador,
Carmen Elena Rivas Landaverde,
quem foi convidada pelo Auditor
Geral da China em Taiwan, Ching
Long Ling, visitou recentemente esse
país do leste para aprender sobre o
trabalho
de
fiscalização
e
transparência. A visita oficial cumpre
com o controle do Acordo de
Cooperação com a China, Taiwan,
através do qual assistência e
treinamento
foram
dados
aos
auditores do Tribunal de Contas da
República de El Salvador.

Presidente do Tribunal de Contas de El Salvador, Carmen
Elena Rivas Landaverde, juntamente com o Auditor
Geral da China, Taiwan, Ching Long Ling.

Durante sua permanência na China, Taiwan, a Presidente da Instituição
Supervisora Salvadorenha recebeu por parte da Controladoria desse país a
“Medalha de Profissionalismo em Auditoria”, uma distinção que lhe foi entregue
por sua trajetória no Tribunal de Contas, que inclui 17 anos de trabalho.

A EFS de El Salvador passa por um escrutínio permanente de
Organizações da Sociedade Civil
No 23 de agosto, o Presidente em exercício da Instituição Fiscalizadora Superior,
María del Carmen Martínez Barahona e o Segundo Magistrado, Roberto Antonio
Anzora Quiroz, participaram da apresentação da investigação e discussão
denominada “Quem tem sido controlada pela CCR de 2013 a 2018?”, organizada
pelo Observatório do Cidadão no Tribunal de Contas da República, iniciativa da
Fundação Salvadorenha para o Desenvolvimento Econômico e Social (FUSADES),
a Associação da Conexão para o Desenvolvimento de El Salvador (CONEXIÓN) e
Transparência, Controladoria Social e Dados Abertos (TRACODA).
Esta iniciativa é financiada pelo Projeto Pró-Integridade Pública da USAID e tem
como objetivo promover o controle social sobre o funcionamento da EFS, além de
fazer recomendações para o fortalecimento institucional, devido a sua relevância
para a prevenção e o combate à corrupção.
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NOVIDADES EFS
Como
resultado
da
investigação, o Observatório
determinou que, do 1 de janeiro
de 2013 até setembro de 2018, a
CCR, por meio de seus sete
Escritórios de Auditoria e seus três
Escritórios
Regionais,
desenvolveu 3,510 ações de
controle realizadas em 487
entidades que administravam
fundos públicos. Desse total de
ações de controle, 51,9% foram
destinadas
para
prefeituras,
associações
municipais
e
microrregiões.

Maria del Carmen Martínez Barahona e o Segundo
Magistrado, Roberto Antonio Anzora Quiroz, juntamente
com representantes do Observatório do Cidadão.

Secretária Técnica do CFR-SICA realiza reunião de trabalho
com o Vice-Presidente da República de El Salvador
No âmbito da Presidência Pro-Tempore (PPT)
exercida pela República de El Salvador, a
Secretária Técnica do Conselho Fiscalizador
Regional
do
Sistema
de
Integração
Centro-Americana (CFR-SICA), Sra. Carmen
Elena Rivas Landaverde, realizou uma reunião
de trabalho com o Sr. Félix Augusto Antonio
Ulloa Garay, Vice-Presidente da República de
El Salvador e responsável pelo SICA nesse país.
Durante a reunião, foram discutidos os
trabalhos realizados pelo CFR-SICA, sobre a
Vice-Presidente da República de El Salvador, Sr.
Félix Augusto Ulloa Garay, acompanhado pela
realidade atual e os desafios que esta
Secretária Técnica do CFR-SICA, Sra. Carmen
Instituição Superior de Controle Regional
Elena Rivas Landaverde.
enfrenta no fortalecimento dos mecanismos
de auditoria na gestão pública regional,
expressando ao Vice-Presidente que as auditorias executadas pelo CFR-SICA, são as
oficiais do Sistema, mandato reiterado na “Cúpula Extraordinária de Chefes de
Estado e de Governo dos países do Sistema de Integração Centro-Americana (SICA),
para o relançamento do Processo de Integração Centro-Americano”, realizada o 20
de julho de 2010, em seu data número 30.
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Funcionários da Controladoria Geral de Contas da Guatemala
participam de uma conferência sobre os ODS

20
Autoridades da CGC e SEGEPLAN presentes na conferência / Oficinas ministradas a funcionários públicos da CGC.

A Controladoria Geral de Contas da Guatemala (CGC), como entidade técnica
governante da fiscalização, tem como principal objetivo dirigir e executar com
eficiência e tem o compromisso de verificar se as entidades estatais investem
recursos públicos priorizando o desenvolvimento do país, alinhados para atender
às metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
No 22 de maio de 2018, o Acordo de Cooperação Interinstitucional foi assinado
com a Secretaria de Planejamento e Programação da Presidência (SEGEPLAN), a
fim de estabelecer uma aliança estratégica entre as duas entidades, com o
objetivo de unir esforços para obter resultados significativos em conformidade
com os ODS e promover uma cultura de transparência que incentive o
desenvolvimento e a prestação de contas.
No âmbito deste Acordo, foram realizadas uma série de workshops sobre
Prioridades Nacionais de Desenvolvimento e ODS, nos quais foram treinados 1.205
funcionários da CGC, culminando em uma conversa entre autoridades da CGC e
SEGEPLAN, na última terça-feira, 3 de setembro de 2019.
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Tribunal Superior de Contas de Honduras envia ao
Congresso Nacional o Relatório de Prestação de Contas do
Setor Público e Municípios correspondente ao ano de 2018
O Tribunal Superior de Contas (TSC) enviou
ao Soberano Congresso Nacional da
República (CN) o Relatório Consolidado de
Prestação de Contas do Setor Público de
Honduras e Municípios do ano 2018 e seu
respectivo Relatório Executivo.
O Relatório resume as informações
apresentadas nos relatórios de prestação
de contas enviados por 87 instituições e
municípios do setor público.
Pela primeira vez, essa revisão inclui um
inventário de relações dos fiduciários
O Secretário adjunto do TSC, Marco
públicos administrados no sistema financeiro
Madrid, entregou o relatório no
nacional e uma amostra foi selecionada
devido tempo à Secretária adjunta
do Congresso Nacional, Alba Beatriz
para conduzir uma investigação sobre o
Rivera.
cumprimento do objetivo estabelecido nos
contratos. Do lado da dívida pública, foram examinados os saldos do passivo
corrente e não corrente, como o pagamento de contribuições do empregador e
uma investigação especial dos bens móveis de propriedade do Estado de
Honduras, entre outros aspectos.
Como resultado da revisão, o TSC formula conclusões e recomendações, que
serão notificadas às entidades do estado e de cumprimento obrigatório, a fim de
melhorar a gestão do estado.

A Gerência de Auditoria do Setor
Municipal apresentou seu relatório à
Sessão Plenária de Magistrados do TSC
antes de enviar o Relatório à CN.
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App para Crianças da ASF do México
Dentro das estratégias da Auditoria Superior da
Federação (ASF) do México, e em coordenação com o
Instituto de Capacitação e Desenvolvimento em
Fiscalização Superior (ICADEFIS) da ASF, foi criada a
aplicação da ASF para Crianças.
Esta ferramenta tecnológica é dirigida para meninas e
meninos entre 8 e 12 anos de idade, com o objetivo de
promover a relevância da prestação de contas, a
trabalho
de
fiscalização,
e
incentivar
ações
responsáveis, honestas e inclusivas por parte dos
cidadãos.
Nesse sentido, através desta aplicação, pretende-se que meninas e meninos
adquiram princípios éticos que lhes permitam orientar suas decisões individuais e
coletivas, desenvolvendo interesse em assuntos públicos, sociais, políticos e
econômicos desde tenra idade.
O aplicativo permite, por meio de jogos, aprender sobre seis tópicos gerais:
Gestão pública
AuditorIa
Servidores públicos
Igualdade de gênero
Inclusão
Acosso escolar
Este aplicativo está disponível, de maneira gratuita, nos sistemas operacionais iOS
e Android, bem como no site www.asfninos.com

Política de Integridade da ASF do México
O México está constituído pelo Código de Ética e Conduta, pelas Diretrizes de
Operação do Comitê de Integridade e pelas Diretrizes para Prevenção de
Conflitos de Interesse. Além disso, dentro da estrutura desta política, foi
estabelecido uma instância colegiada, o Comitê de Ética, encarregado de
promover e monitorar a Política de Integridade. Cada funcionário público da ASF
compromete-se a honrar e respeitar esta política mediante a assinatura do
Formulário de Declaração de Interesse.
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Por outro lado, considerando a relevância desta questão e as boas
práticas existentes internacionalmente, o Código de Ética ISSAI 30,
juntamente com o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 16
da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, são
os pilares que sustentam a nova
Política de Integridade da ASF.
Criar e manter condições que
permitam a ação ética e
responsável de cada funcionário
público é responsabilidade das
instituições, mas também de
cada funcionário público que,
em conjunto com a sociedade, a
cultura de integridade possa
chegar a ser uma conquista
social.

A ASF desenvolve o Sistema Público de Consulta de
Auditoria
A Auditoria Superior da Federação (ASF) do México tem o mandato de informar
e divulgar, os resultados da análise e fiscalização superior da Conta Pública, as
observações e as recomendações feitas. Portanto, o ASF criou e disponibilizou ao
público o Sistema Público de Consulta de Auditoria.
Esta ferramenta permite que qualquer pessoa, seja por meio de um computador
ou um dispositivo móvel com acesso à Internet, possa consultar de maneira virtual
o uso, reprodução e armazenamento de dados correspondentes a todas as
auditorias realizadas desde a fiscalização da Conta Pública do ano 2000 à data.
Esta iniciativa fortalece a disseminação, a clareza
e a transparência da prestação de contas,
facilitando e incentivando a participação e o
interesse da sociedade na fiscalização dos
Recursos Públicos.
Disponível em: http://www.asfdatos.gob.mx/
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Novas ferramentas anticorrupção serão
apresentadas na CAII 2019 organizado pela EFS
de Peru
A Controladoria Geral da República do Peru realizará a Conferência Anual
Internacional para a Integridade (CAII) 2019, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2019,
cujo tema principal será a “Detecção de corrupção: ferramentas e estratégias
para a ação”.
A CAII 2019 reunirá expositores nacionais e internacionais de mais de 20 países do
mundo que compartilharão seus principais avanços, conclusões e experiências
respeito ao uso de ferramentas tecnológicas de ponta para otimizar o exercício
do controle do governo.
As auditorias em tempo real, o uso de inteligência artificial e o uso de ferramentas
analíticas descritivas e preditivas estão facilitando o trabalho de prevenção e
detecção de atos de má conduta funcional e corrupção na gestão pública a
nível mundial.
Depois de destacar a importância desse evento internacional, o Controlador
Geral Nelson Shack manifestou que “as tecnologias da informação estão se
movendo a um ritmo desenfreado e as EFS terão que incorporá-las em suas
novas estratégias anticorrupção para lidar com a infiltração sistemática da
corrupção ".
Para mais informações
www.contraloria.gob.pe.

sobre

a

CAII

2019,

visite

o

seguinte

A CAII 2019 será realizada no Centro de Convenções de Lima, na cidade de Lima.

link:
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Escritório da Controladoria de Porto Rico emite carta
circular sobre os aspectos a serem considerados
relacionados à Câmara de Compensação Automatizada
(ACH)
Os
avanços
tecnológicos
tem
transformado a maneira tradicional
pela qual eles realizam processos nas
entidades governamentais. O Governo
de Porto Rico, alinhado com esta era
informativa, estabeleceu a política
pública de que qualquer desembolso
de recursos públicos seja feito por meio
de
métodos
eletrônicos.
Como
resultado, entidades governamentais
incorporaram, em suas operações e
serviços que oferecem, uma alternativa
que
lhes
permite
realizar
eletronicamente todos os processos de
cobrança ou pagamento, por meio da
rede da Câmara de Compensação
Automatizada (rede ACH).

Noticias
N
oticias OLA
OLACEFS
A

O uso da rede ACH implica riscos inerentes relacionados à transferência eletrônica,
devido à sensibilidade das informações transmitidas, o que requer uma estrutura de
controle interno que permita mitigar tais riscos.
Em 28 de junho de 2019, a Controladora de Porto Rico, CPA Yesmín M. Valdivieso,
em vista do aumento do uso desse mecanismo, emitiu a Carta Circular OC-19-15
para orientar os funcionários e trabalhadores das entidades sobre o controle que
eles precisam ter para salvaguardar os fundos públicos que são remetidos por meio
de transferências eletrônicas, seja para pagamento direto da folha de pagamento
ou para bens e serviços prestados por fornecedores governamentais.
Esta carta circular inclui dez considerações que devem ser observadas pelos
principais funcionários de entidades governamentais no processo e controle de
transferências eletrônicas através da rede ACH. A carta circular está disponível no
seguinte link: www.ocpr.gov.pr, na seção de cartas circulares.
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A CCRD conversa sobre o Empoderamento para
uma Sociedade mais Transparente

Presidente da Câmara
de Contas da República
Dominicana,
Hugo
Álvarez Pérez, como
expositor
da
c o n f e r e n c i a
“Empoderamento das
Organizações
Sociais
por uma Sociedade
mais Transparente”.
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A Câmara de Contas da República Dominicana (CCRD), através do Departamento
de Controle Social, realizou a conferência “Empoderamento das Organizações
Sociais para uma Sociedade mais Transparente”, com o objetivo de orientá-las sobre
a importância do controle social na transparência de gestão pública.
A conferência teve a participação do presidente da entidade fiscalizadora, Sr. Hugo
Álvarez Pérez, que explicou as atribuições conferidas na Lei 10-04, e sua função de
fiscalização dos fundos públicos do Estado. Também teve a participação da
responsável do Escritório de Acesso à Informação (OAI), Elizabeth Díaz e a
responsável do Controle Social, Sandra Hilario.
Álvarez Pérez, por sua vez, destacou as quatro áreas substantivas estabelecidas na
referida lei, e também afirmou que a auditoria é um instrumento que busca prevenir
e garantir o uso adequado dos recursos públicos.
A atividade foi realizada na província de Hato Mayor, com a coordenação da
Prefeitura do Município de Sabana de la Mar, onde participaram sua prefeita Aura
Saldaña, o vice-prefeito Ramón Fernández, a presidente do Conselho de
Vereadores, Gloria Coplin, além de representantes da sociedade civil em seus
múltiplos grupos.
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A Controladoria de Bogotá 1 aliado
com os ODS
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Comemoração dos 90 anos da fundação da Controladoria de Bogotá.

No passado 11 de setembro, a Controladoria de Bogotá comemorou 90 anos de
fundação, aniversário no qual se confirmou seu compromisso de acompanhar a
implementação dos ODS em Bogotá, organizando o Fórum Internacional
Desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Distrito Capital para o
controle fiscal.
Participaram do evento delegados de instituições como a ONU, a OLACEFS, as
Controladorias Gerais da República do Chile e Colômbia, Planejamento
Nacional e Distrital e Pacto Global, além de representantes dos Controladores
Estudantis e da academia.
O controle da gestão de implementação dos ODS é inovador e a Controladoria
de Bogotá é líder em assumir esse desafio. O Controlador Juan Carlos Granados
considerou valioso compartilhar experiências bem-sucedidas de outros países e
integrá-las aos avances locais, aterrissar o contexto internacional internamente e
identificar tarefas a serem realizadas.

1 Entidade de controle da ordem subnacional da República da Colômbia.
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Mais de 450 pessoas da sociedade civil, funcionários públicos (auditores e
gestores fiscais do Distrito Capital) e acadêmicos participaram do Fórum, cenário
em que a correlação entre controle fiscal e ODS foi aprofundada, para
esclarecer as diferenças entre o controle tradicional (subsequente e seletivo) e
controle frente à incorporação da Agenda 2030, onde a contribuição de uma
entidade de fiscalização deve levar a recomendar e fortalecer a tarefa.
O compromisso com cidades mais sustentáveis para as próximas gerações foi um
dos principais aspectos manifestados pelos Controladores Estudantis, com
idades entre 13 e 17 anos, que motivaram às partes interessadas a continuarem
avançando nesse objetivo.
Em relação aos desafios, concluiu-se:
Redimensionar o papel do controle fiscal em relação à Agenda 2030.
Enfatizar o compromisso permanente das entidades de controle com
respeito ao cumprimento das metas dos ODS, sem esperar mais tempo.
Implementar um sistema de medição eficaz, por parte da Gestão Distrital,
para ter uma designação orçamentária adequada, fortalecer alianças e
envolver o setor privado.
Maior eficácia na prática, em vez de avançar no papel.
Os ODS devem ser uma política do Estado e não uma política do governo.
A Controladoria de Bogotá continuará com seu objetivo de liderar o controle
sobre a implementação dos ODS na Capital da Colômbia.
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Gestão do Conhecimento na Controladoria
Geral de Medellín

O Controladoria Geral de Medellín como membro associado da OLACEFS e
avançando em seu processo inovador, deseja compartilhar com você a
experiência obtida através do último ajuste na estrutura administrativa da
entidade, o que levou a melhorar substancialmente a gestão de seu próprio
conhecimento:
Por meio desse ajuste, temo criado a “Direção Administrativa de Gestão do
Conhecimento, Capacitação e Investigações”, articulando em uma única
unidade o trabalho intelectual de nossos funcionários. Para a implementação da
gestão do conhecimento, avançamos na realização do planejamento
estratégico, frente à capacitação com o concurso de diretivos e funcionários,
conseguimos otimizar recursos e direcionar o aprendizado para o cumprimento de
nossa missão como órgão de controle fiscal. Em relação à investigação científica,
hoje somos reconhecidos como uma instituição orientada para o
desenvolvimento de nossas linhas de pesquisa e produção científica, também
orientadas para o nosso trabalho: controle fiscal, controle fiscal ambiental,
participação do cidadão e trabalho administrativo.
Para nossa entidade, a gestão do conhecimento institucional desempenha um
papel fundamental em nosso desenvolvimento, estabilidade, competitividade e
inovação institucional, o que nos permitirá crescer pessoalmente no setor que nos
protege.
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OLACEFS participa da XLIII Assembleia Geral
Ordinária da OCCEFS em Havana, Cuba

Da esquerda para a
direita:
Nelson
Shack
Yalta,
Presidente
da
OLACEFS;
Miguel
Díaz-Canel
Bermúdez,
Presidente dos Conselhos
de Estado e de Ministros
de Cuba; Edwin Salazar,
Presidente da OCCEFS e
Roy Pineda Castro, na
qualidade de Secretário
da OCCEFS.
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O magistrado presidente do Tribunal Superior de Contas (TSC), Roy Pineda
Castro, na sua qualidade de Secretário Executivo do Grupo Sub-Regional,
participou da XLIII Assembleia Geral Ordinária da Organização
Centro-Americana e do Caribe das Entidades Fiscalizadores Superiores
(OCCEFS), realizada em Havana, Cuba, cujo lema foi "Integração,
transparência e desenvolvimento para a região".
A Assembleia contou com a presença do Presidente dos Conselhos de Estado e
dos Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Nelson Shack Yalta,
presidente da OLACEFS e, ao mesmo tempo, Controlador Geral da República
do Peru. Além disso, participaram os titulares das entidades fiscalizadoras que
compõem a OCCEFS ou seus representantes dos países membros.
No âmbito da Assembleia, ele foi ratificado e autorizado para liderar a OCCEFS
durante o período 2019-2021, Edwin Humberto Salazar, Controlador Geral de
Contas da República da Guatemala.
Durante o decorrer da reunião, houve consenso quanto à necessidade de um
maior intercâmbio entre as EFS em relação às melhores experiências no trabalho
de fiscalização, a fim de ter uma base de dados de especialistas e boas
práticas.
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Presidente da EFS da República de El Salvador apresenta
relatório à XLIII Assembleia da OCCEFS
No exercício de
suas
funções
como Presidente
da
Instituição
Fiscalizadora
Superior (EFS) de
El Salvador, a Sra.
Carmen
Elena
R
i
v
a
s
Landaverde,
entregou
um
Relatório
do
Análise Especial
aos rendimentos
recebidos
pela
Titulares e funcionários das EFS da OCCEFS, acompanhados pelo Presidente da
OLACEFS, Econ. Nelson Shack Yalta.
OCCEFS
por
conceito
de
associações e uso desses fundos, durante o período compreendido desde 1 de
julho de 2017 até 30 de junho de 2018.
A Presidente Rivas Landaverde teve essa participação durante a XLIII Assembleia
Geral Ordinária da Organização Centro-Americana e do Caribe de Instituições
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), realizada de 04 a 05 de julho em Havana,
Cuba.
Durante a reunião, reuniram-se os titulares e funcionários das EFS da Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e República
Dominicana.

Presidente do Tribunal de Contas de El
Salvador, Carmen Elena Rivas Landaverde, e
Secretário Geral da Controladoria Geral da
República do Panamá, Sr. Carlos A. García
Molino.
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Bolívia foi sede da Reunião Anual da
EFSUR
A reunião anual do
EFSUR foi realizada
nos dias 4, 5 e 6 de
setembro em Tarija,
Bolívia. O Dr. Lucas
Henry Ara Pérez,
Controlador
de
Bolívia e Presidente
Pro-Tempore
da
EFSUR, agradeceu
aos
países
participantes e, em
p a r t i c u l a r ,
agradeceu
a
presença
do
Controlador Geral
FotografIa oficial da Reunião da EFSUR.
do Peru e do
Presidente da OLACEFS, Nelson Eduardo Shack Yalta. Por outro lado, a auditora
geral da Argentina, Graciela de la Rosa, em nome da Secretaria Executiva da
EFSUR, apresentou as atividades e tarefas realizadas pela EFSUR em 2019. Ela
também se referiu às auditorias relacionadas aos ODS, em particular as
relacionadas à igualdade de gênero. “Concluímos, no âmbito da OLACEFS e
junto com 116 países do mundo, uma auditoria muito importante na
preparação de países para cumprir o ODS 5, Igualdade de Gênero. Agora,
precisamos auditar as políticas públicas de nossos países e, para isso, temos
iniciado esta auditoria sobre o cumprimento do ODS 1, Fim da Pobreza, desde a
perspectiva de gênero”.
Estiveram presentes: Ricardo Rodríguez Yee, Vice-controlador Geral da
Colômbia; Héctor Pérez Mena, Sub-controlador Geral do Equador; Camilo
Benítez Aldana, Controlador Geral do Paraguai; Darwin Machado Rodríguez,
Ministro do Tribunal de Contas do Uruguai; e representantes do Tribunal de
Contas da União (Brasil) e da Controladoria Geral da República do Chile.
Durante a reunião da Comissão Mista, se decidiu incorporar as EFS do Peru e da
Colômbia na organização sub-regional. Por sua vez, a Controladoria do
Paraguai foi designada como Presidência Pro-Tempore da EFSUR para 2020, e a
responsabilidade da AGN, representada por De la Rosa, à frente da Secretaria
Executiva do EFSUR, foi estendida por três anos.
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Seminário Internacional titulado "Feminização da Pobreza"
organizado pelo EFSUR
No contexto da reunião anual
da
EFSUR,
o
seminário
Feminização da Pobreza foi
realizado o dia 4 de setembro
em Tarija, Bolívia. A atividade
fez parte da capacitação para
o Workshop de Planejamento
da nova auditoria apresentada
pelo
grupo
EFSUR:
“Levantamento e avaliação de
políticas implementadas a fim
de cumprir o ODS 1 desde a
perspectiva de gênero”.
O conceito de feminização da pobreza é usado para questionar a noção de
pobreza, seus indicadores e métodos de medição, e conotar o crescente
empobrecimento material das mulheres, a piora de suas condições de vida e a
violação de seus direitos.
Durante o seminário, expuseram especialistas sobre o assunto, representando
organizações governamentais e entidades de fiscalização: Luciana Mermet,
representante do PNUD na Bolívia; Tania Sánchez, Diretora do Serviço
Plurinacional da Mulher e da
Despatriarcalização
da
Bolívia;
Daniela
Santana
Silva,
da
Controladoria
do
Chile;
Jaime
Gutiérrez Guzmán, especialista da
Controladoria da Bolívia; Humberto
Franco,
da
Controladoria
do
Paraguai; e María Fernanda Larco
Torres, da Controladoria do Equador.
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Nova auditoria coordenada sobre Feminização da
Pobreza

Webinar “Auditoria sobre Feminização da Pobreza”

Sob o enfoque da Agenda 2030 (ODS 1 e 5) e no contexto da EFSUR, no 7 de
agosto, a Controladoria Geral da República do Chile desenvolveu o webinar
“Auditoria sobre Feminização da Pobreza”, que teve a participação simultânea
de auditores das EFS de Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e a
Controladoria de Bogotá. O webinar foi realizado no âmbito das atividades de
capacitação das equipes que participarão desta auditoria coordenada,
liderada pela Auditoria Geral da Nação da Argentina.
Os temas discutidos giraram em torno dos conceitos comuns relacionados a
gênero e pobreza, a perspectiva das Nações Unidas sobre o assunto e o trabalho
realizado no Chile para incorporar variáveis de gênero no sistema estatístico e nos
indicadores de distribuição do rendimento, acesso a serviços sociais e pobreza. O
que se busca nesta nova auditoria é avaliar como funcionam e interagem as
estruturas, políticas, planos e programas que os governos definiram para acabar
com a pobreza, com um enfoque de gênero.
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Criação de uma Plataforma de Boas Práticas entre a
EFS de Peru e a OCCEFS
A Controladoria Geral da República do Peru e a Organização Centro-Americana
e do Caribe de Instituições Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) assinaram um
Acordo de Cooperação Interinstitucional o 4 de julho de 2019, no âmbito da XLIII
Assembleia Geral da OCCEFS. Seu objetivo estabelece o marco geral para
facilitar e desenvolver a cooperação interinstitucional em assuntos de interesse
comum.
No âmbito do acordo em questão, a EFS de Peru e a OCCEFS desenvolveram
uma plataforma para o intercâmbio de boas práticas entre ambas partes, que
busca compartilhar informações com outras EFS, Grupos Regionais da INTOSAI,
organizações externas e sociedade civil que desejam aprender sobre as
experiências bem-sucedidas na área de fiscalização superior e controle
governamental que estão sendo implementadas.
O portal efsbuenaspracticas.org promove o intercâmbio de conhecimentos e o
livre acesso a informações sobre boas práticas dentro das EFS, de modo que, com
base na aprendizagem conjunta baseada na experiência internacional
comparada, se contribua para melhorar o valor e benefício de nossas EFS ao
serviço dos cidadãos.
Convidamos os leitores do Boletim Cooperando a visitar a plataforma de boas
práticas pressionando a imagem.
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Tribunal Superior de Contas (TSC) assina Acordo de
Cooperação Interinstitucional com a Controladoria
Geral do Peru
O Tribunal Superior de Contas (TSC)
de Honduras assinou um Acordo
de Cooperação Interinstitucional
com a Controladoria Geral do
Peru, que tem o objetivo de
fortalecer a função de fiscalização
na gestão pública, prevenir e
combater a corrupção.
A assinatura do acordo faz parte
da reunião trilateral realizada entre
a Sessão Plenária de Magistrados
Com o objetivo de continuar a execução do Plano
do TSC, o Controlador Geral do
Estratégico da TSC, foi assinado o acordo entre a
Peru e Presidente da OLACEFS,
TSC e a Controladoria Geral do Peru.
Nelson
Shack
Yalta;
e
o
Controlador Geral de Contas da Guatemala e Presidente da OCCEFS, Edwin
Humberto Salazar, que esteve presente como testemunha honorário durante a
assinatura.
O acordo contempla compromissos, entre eles, de trocar informações sobre a
fiscalização governamental, desenvolvimento de projetos de investigação, dentro
dos campos de competência; assistência técnica com profissionais altamente
qualificados e especializados; e desenvolvimento de programas de capacitação
que permitam fortalecer as capacidades de fiscalização.
A reunião trilateral continuou até
horas da tarde, pelos titulares das
três EFS representadas. Em particular,
os controladores da Guatemala e
do Peru abordaram o início da
elaboração do Plano Estratégico
Institucional da OCCEFS, conforme
acordado na Assembleia Geral do
organismo realizada no mês anterior
em Havana, Cuba.
Reunião trilateral por parte dos titulares da
Controladoria da Guatemala, Peru e do Tribunal
Superior de Contas de Honduras.
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Reunião Anual Presencial do CCC leva ao
intercâmbio de experiências com vistas a uma
agenda comum com a IDI

Gerente de
Desenvolvimento de Capacidade da IDI para a
região OLACEFS,
Sebastián Gil,
apresentando
iniciativas da IDI
alinhadas às
ações do CCC.

Na Reunião Anual Presencial do CCC, Sebastián Gil (Gerente de Desenvolvimento
de Capacidade de IDI para a região de OLACEFS) fez uma apresentação com o
objetivo de observar como, na prática e de maneira significativa, as iniciativas que
a IDI realiza -no marco do Plano Estratégico 2019-2023 da instituição da INTOSAIestão alinhadas com as ações de capacitação planejadas na OLACEFS a partir do
Plano de Capacitação 2019-2021, preparado pelo CCC.
Foram observados os aspectos importantes da cooperação IDI-OLACEFS
2018-2019, como os ODS, a iniciativa SYL “Jovens Líderes das EFS”, a Iniciativa SFC
“EFS no Combate à Corrupção” e o SPMR “Estratégia, Medição de Desempenho e
Relatório”, e o nível de implementação de cada uma dessas iniciativas.
Foram destacadas as diversas atividades em implementação projetadas e
relacionadas aos ODS, bem como o modelo de auditoria cooperativa ISAM da IDI,
o qual está em desenvolvimento.
Dessa maneira, foi assinado o Acordo CCC 003/2019, que estabelece o interesse
em uma agenda comum de capacitação IDI/OLACEFS e reafirma seu interesse em
fortalecer a cooperação existente.
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PRÓXIMA AGENDA
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