1
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral da Presidência

TC 022.967/2018-4
Interessado(s) e matrícula(s):
Maria Lucia de Oliveira F. de Lima
(3135-6)
Assunto: Workshop sobre auditoria
operacional organizada pela IDI em
Nuku’alofa, Tonga, no período de 2 a 6
de julho de 2018
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente ao Workshop sobre auditoria
operacional em Nuku’alofa, Tonga, no período de 2 a 6 de julho de 2018.
2.
O workshop é parte do programa 3i (Iniciativa de Implementação das ISSAI) da IDI.
Minha participação na reunião foi importante porque eu colaborava com a IDI como gerente
do programa 3i para auditoria operacional. A IDI e o TCU assinaram acordo de cooperação
entre as duas entidades para apoio mútuo em atividades relacionadas aos programas 3i,
“Auditando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, auditorias cooperativas e
certificação de auditores do setor público. Esta reunião foi uma das atividades previstas no
acordo.
RELATO
3.
Um dos componentes do programa 3i é o apoio a nível de EFS. A EFS de Tonga é
uma das EFS apoiadas pela IDI dentro deste componente. O workshop é uma das atividades
previstas. O objetivo do workshop foi treinar os auditores da unidade de auditoria operacional
da EFS de Tonga e ajudar a definir um tópico para a realização de uma auditoria piloto dentro
do componente. Houve bastante compartilhamento de conhecimentos e experiências na
medida em que os participantes puderam aprender e recordar a metodologia de auditoria
operacional e expor a estrutura e o funcionamento da EFS em geral e, especificamente, no que
se refere a auditoria operacional.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
4.
Com o workshop, percebo a necessidade de que os auditores das EFS, inclusive do
TCU, reciclem seus conhecimentos relacionados à metodologia de auditoria. Me parece
importante que o TCU ofereça, regularmente, cursos presenciais sobre o tema para seus
auditores.
Semec, em 10 de julho de 2018.
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