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JUSTIFICATIVA (RESUMO)

A Assembleia Geral da Olacefs é realizada anualmente em uma das EFS membros da
Organizaçã o. Destina-se à discussã o de temas té cnicos de interesse das EFS, com o objetivo de
aprimorar o controle externo e a fiscalizaçã o dos recursos pú blicos nos paı́ses da Amé rica Latina
e do Caribe. O TCU preside o Comitê de Criaçã o de Capacidades (CCC) e a Comissã o Té cnica
Especial de Meio Ambiente (COMTEMA).
O Workshop de Planejamento Estraté gico do Programa Olacefs-GIZ ocorre anualmente,
antes da Assembleia, e tem como objetivo definir o plano de trabalho das atividades a serem
apoiadas pela Cooperaçã o Alemã .
RELATO

Trata-se de relató rio circunstanciado sobre Workshop de Monitoramento 2018 e
Planejamento Estraté gico do Programa Olacefs-GIZ 2019, bem como do LXVIII Conselho Diretivo
e da XXVIII Assembleia Geral da Organizaçã o Latino-Americana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), realizados em Buenos Aires, Argentina, de 4 a 5 de outubro o
Workshop e de 9 a 12 de outubro de 2018 o Conselho Diretivo e a Assembleia Geral.
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A Olacefs insere-se no contexto da atuaçã o do Tribunal de Contas da Uniã o na cooperaçã o entre as EFS
latino-americanas e caribenhas. O TCU preside o Comitê de Criaçã o de Capacidades (CCC) e a Comissã o
Té cnica Especial do Meio Ambiente (COMTEMA).
Na condiçã o de Presidente do Comitê de Criaçã o de Capacidades (CCC) e da Comissã o Té cnica Especial
do Meio Ambiente (COMTEMA) da Olacefs, e como representante do Acordo TCU-GIZ, o TCU apresentou, na
ocasiã o, os projetos abaixo relacionados candidatos à obtençã o de apoio do Programa para 2019. Os projetos
apresentados abrangem iniciativas de capacitaçã o e de auditorias coordenadas que irã o beneficiar nã o
somente a EFS brasileira (o TCU), mas també m a Olacefs e, em escala maior, a pró pria Intosai. Os projetos
enviados foram os seguintes:
1. Auditorı́a Coordinada en AHreas Protegidas (Segunda Edició n)
2. Auditorı́a Coordinada sobre Gobernanza de Fronteras
3. Programa regional de desarrollo de capacidades en geotecnologı́as para el control externo en el á rea
ambiental
4. Design Thinking para las Auditorı́as
5. MOOC sobre Auditorı́as Ambientales
6. Auditorı́a Coordinada sobre Energı́as Renovables
Assim, o Tribunal participou do Workshop de Planejamento Estraté gico do Programa Olacefs-GIZ para
detalhar e confirmar o apoio aos projetos mencionados.
Os quatro servidores do TCU participantes do Workshop estã o diretamente envolvidos na gestã o do
Programa Olacefs-GIZ tanto no â mbito do TCU como da Olacefs e representavam as diversas á reas do TCU
envolvidas nos comitê s. Sã o elas: SecexAgroAmbiental, ISC, Serint e Projeto GIZ-TCU.
Na reuniã o do Conselho Diretivo, no dia 9 de outubro, e na sessã o administrativa da Assembleia Geral,
no dia 12, o TCU apresentou os resultados de trabalho dos dois ó rgã os que preside: o Comitê de Criaçã o de
Capacidades (CCC) e a Comissã o Té cnica Especial de Meio Ambiente (Comtema). Alé m disso, conforme
combinaçã o pré via, o TCU apresentou, durante a sessã o administrativa da Assembleia, as auditorias
coordenadas em á reas fronteiriças – a de governança de polı́ticas pú blicas, atualmente em andamento, e a de
segurança pú blica, planejada para 2019.
Por ocasiã o da Assembleia, divulgou-se a realizaçã o da segunda ediçã o da Auditoria Coordenada em
AHreas Protegidas, de 2019 a 2010, e convidaram-se as EFS membros da Organizaçã o para participarem da
auditoria.
O TCU també m acompanhou e participou das deliberaçõ es dos respectivos ó rgã os. Encontram-se em
anexo as atas das reuniõ es. Destacam-se as seguintes decisõ es da Assembleia:
1) Aprovaçã o da extensã o do mandato da EFS do Chile à frente da Secretaria Executiva da Olacefs por
mais 3 anos, de 2019 a 2021;
2) Eleiçã o da EFS do Uruguai como novo membro do Conselho Diretivo;
3) Aprovaçã o dos seguintes dois temas té cnicos para o ano 2019 (serã o apresentados na pró xima
Assembleia):
a. Tema Té cnico 1: Aplicaçã o e validade jurı́dica de assinaturas eletrô nicas e documentos
eletrô nicos no processo de auditoria – coordenaçã o pela EFS do Equador
b. Tema Té cnico 2: Melhoria da gestã o de integridade institucional, relevâ ncia nas EFS e no
setor pú blico – coordenaçã o pela EFS do Mé xico
4) Eleiçã o da EFS da Colô mbia para sediar a XXX Assembleia da Olacefs em 2020 (em 2019, conforme
decisã o anterior, a Assembleia será em El Salvador);
5) Decisã o sobre a desfiliaçã o dos Tribunais de Contas dos Estados do Pará e de Roraima pela
sucessiva falta de pagamento das cotas devidas, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019;
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6) Eleiçã o da EFS do Peru como Presidente da Olacefs para o perı́odo de 2019 a 2021.
Vale comentar que a extensã o do perı́odo da EFS do Chile na Secretaria Executiva (item 1, acima) é
prevista na Carta Constitutiva da Organizaçã o, mas nã o poderá ser renovada. Ou seja, para o ano 2022, deve
ser eleita nova EFS para exercer a Secretaria Executiva. Sugere-se, nos pró ximos anos, coordenar com
bastante antecedê ncia para haver outra(s) EFS disposta(s) a se candidatar para esse cargo, valorizando o
princı́pio da rotaçã o.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO

Os trabalhos sob responsabilidade do TCU, que foram priorizados durante o workshop estã o sendo
desenvolvidos de acordo com os requisitos e caracterı́sticas discutidas durante o encontro.
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