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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
A Organizaçã o das Instituiçõ es Superiores de Controle da Comunidade dos Paı́ses de Lı́ngua Portuguesa
(OISC/CPLP) se insere no contexto da atuaçã o do Tribunal de Contas da Uniã o (TCU) na cooperaçã o internacional
desde a criaçã o desse organismo, em 1995. O TCU é sede da Secretaria Geral da organizaçã o e possui como
atribuiçã o preparar as reuniõ es da OISC/CPLP. Durante o encontro, o Tribunal foi responsá vel por coordenar as
discussõ es, apresentar os resultados da aplicaçã o da ferramenta PFM RF e consolidar as principais conclusõ es e
recomendaçõ es do evento.
O servidor Macleuler Lima foi designado pelo Secretá rio-Geral da OISC/CPLP, Ministro Walton Alencar Rodrigues,
para apoiar os trabalhos preparató rios e a execuçã o do Seminá rio, bem como assessorá -lo durante o evento. O
referido servidor possui amplo conhecimento sobre a cooperaçã o dos Tribunais de Contas de Lı́ngua Portuguesa,
bem como do Plano Estraté gico e dos Planos de Trabalho da Organizaçã o, o que lhe permitiu participar do evento
na qualidade de facilitador e apoio té cnico.
O servidor Paulo Malheiros da Franca Jú nior foi indicado pela Segecex para apresentar a experiê ncia do TCU na
implementaçã o da ferramenta PFM-RF durante o Seminá rio. Nesse sentido, o servidor atuou como expositor na
Feira sobre o PFM-RF e foi o coordenador de uma das 4 mesas de debates sobre o tema, ficando responsá vel por
apresentar ao pú blico do Seminá rio as conclusõ es a que chegou a mesa acerca da utilidade da PFM-RF para as
Instituiçõ es Superiores de Controle e os principais desafios para sua implementaçã o.
A Agê ncia de Cooperaçã o Alemã (GIZ) arcou com os custos de passagem aé rea em classe econô mica para os dois
servidores.

RELATO
O VI Seminá rio da OISC/CPLP, coordenado pela Secretaria-Geral da Organizaçã o (liderada pelo TCU) teve como tema
“As Instituiçõ es Superiores de Controle, o Aperfeiçoamento da Gestã o das Finanças Pú blicas e a Agenda 2030: o
Public Finance Management Reporting Framework (PFM-RF), seus benefı́cios e desafios”.
O evento foi dividido em 4 diferentes etapas.
Iniciou-se com Palestras e um Painel de Discussã o, liderado por representantes do Tribunal de Contas de
Moçambique, do Tribunal de Contas de Portugal Programa das Naçõ es Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e
Agê ncia de Cooperaçã o Alemã (GIZ), ocasiã o em que palestrantes, panelistas e participantes puderam iniciar as
discussõ es desde uma perspectiva mais geral, em ambiente interativo.
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A seguir, foi realizada uma Feira de Exposiçõ es com a participaçã o de sete Tribunais de Contas lusó fonos, a saber:
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné -Bissau, Moçambique, Portugal e Sã o Tomé e Prı́ncipe. Durante a feira, cada ISC
pode explicar, em seu respectivo estande, aos sete grupos de participantes, como se deu aplicaçã o da ferramenta
PFM-RF em sua instituiçã o, seus principais benefı́cios e os aspectos que merecem ser revisados ou melhorados na
ferramenta.
Apó s a Feira de Exposiçõ es, os participantes foram distribuı́dos em quatro mesas de discussõ es. As questõ es haviam
sido previamente distribuı́das e cada sala contava com a presença de autoridades e servidores que, juntos, puderam
compartilhar aspectos especı́ficos sobre a ferramenta PFM-RF como: De que modo a ferramenta PFM-RF pode ser
uma mais valia para o planejamento estraté gico das ISC? Quais as implicaçõ es da aplicaçã o do PMF-RF na
organizaçã o interna das ISC e no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria? Como aplicar o princı́pio do
contraditó rio no â mbito do PFM-RF? Devem os resultados do PFM-RF serem relatados externamente? Se sim como?
Como se pode garantir o má ximo impacto dos resultados da aplicaçã o de ferramenta PFM-RF?
Concluı́das as discussõ es, os participantes se reuniram em sessã o plená ria para as ú ltimas consideraçõ es e a
conclusã o das discussõ es.
Apó s os debates, ao final do VI Seminá rio, foi aprovada a Declaraçã o da Cidade da Praia, que afirma o seguinte:
“A Organizaçã o das Instituiçõ es Superiores de Controlo (ISC) da Comunidade de Paı́ses de Lı́ngua Portuguesa
(CPLP), representada pelos seus Presidentes, reunidos no VI Seminá rio da Organizaçã o, realizado em Cabo Verde,
na cidade da Praia, deliberam aprovar a presente DECLARAÇAG O, designada por DECLARAÇAG O DA CIDADE DA PRAIA,
que traduz os resultados e as conclusõ es decorrentes dos trabalhos realizados sob o tema “AS ISC, O
APERFEIÇOAMENTO DA GESTAG O DAS FINANÇAS PUH BLICAS E A AGENDA 2030: O PFM-RF, SEUS BENEFIHCIOS E
DESAFIOS”.
Considerando que o controlo da gestã o das finanças pú blicas e o acompanhamento da consecuçã o dos objectivos e
metas estabelecidos pelos respectivos governos sã o tarefas prioritá rias das ISC;
Destacando a Agenda 2030 e a orientaçã o estraté gica da INTOSAI quanto ao necessá rio envolvimento das ISC no
esforço global para atingir os Objectivos do Desenvolvimento Sustentá vel (ODS);
Reafirmando o compromisso da OISC/CPLP quanto à contribuiçã o das ISC para o aperfeiçoamento da gestã o das
finanças pú blicas e para o alcance dos ODS, expresso nas Declaraçõ es do Funchal (2017) e de Dı́li (2018), aprovadas
respectivamente durante o V Seminá rio e a X Assembleia Geral da Organizaçã o;
Compreendendo que a boa gestã o das finanças pú blicas é condiçã o fundamental para que os governos alcancem as
metas dos ODS, conforme estabelecido na Agenda 2030; Reconhecendo a ferramenta “Quadro de Relató rio sobre a
Gestã o das Finanças Pú blicas” (PFM-RF), desenvolvida pela AFROSAI-E e pela GIZ, como um instrumento ú til e
relevante para a avaliaçã o da gestã o das finanças pú blicas, para a monitoria dos ODS, assim como para a melhoria
do pró prio trabalho das ISC;
Considerando que a utilizaçã o e o aperfeiçoamento desta ferramenta beneficiará do aprofundamento da cooperaçã o
entre a OISC/CPLP, a AFROSAI-E, a GIZ e o PNUD;
As Instituiçõ es Superiores de Controlo da Comunidade dos Paı́ses de Lı́ngua Portuguesa concordam e
comprometem-se com as seguintes linhas de açã o que visam operacionalizar as conclusõ es dos trabalhos deste
Seminá rio, no sentido de:
1. Reafirmar o compromisso das ISC membros da OISC/CPLP na melhoria da gestã o das finanças pú blicas, em seus
respectivos paı́ses, e no esforço global para o alcance dos ODS;
2. Encorajar as ISC membros da OISC/CPLP para a utilizaçã o da ferramenta “Quadro de Relató rio sobre a Gestã o das
Finanças Pú blicas” (PFM-RF), de acordo com os respectivos processos internos de trabalho e o contexto especı́fico
de cada paı́s;
3. Aprofundar a cooperaçã o com a AFROSAI-E, a GIZ e o PNUD, no â mbito da aplicaçã o da ferramenta PFM-RF pelas
ISC interessadas, contribuindo assim també m para o aperfeiçoamento da pró pria ferramenta;
4. Incentivar o exercı́cio do contraditó rio pré vio à divulgaçã o dos resultados obtidos com a utilizaçã o da ferramenta
PFM-RF.”
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ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Em setembro de 2015, o governo brasileiro aderiu à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentá vel, aprovada
na Assembleia Geral da Organizaçã o das Naçõ es Unidas (ONU). Essa agenda traz um plano de açã o internacional
para o alcance de dezessete objetivos, desdobrados em 169 metas, que abordam diversos temas fundamentais para
o desenvolvimento humano.
A Agenda 2030 é uma oportunidade para que os paı́ses adotem uma estraté gia nacional de longo prazo em relaçã o
ao desenvolvimento sustentá vel, bem como fortaleçam a governança pú blica, aperfeiçoem a integraçã o e a
coordenaçã o dos diferentes atores envolvidos, e promovam a coerê ncia e o monitoramento integrado de suas
polı́ticas pú blicas.
Na implementaçã o dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá vel (ODS), destaca-se o papel dos ó rgã os de controle
externo na avaliaçã o de polı́ticas pú blicas, na responsabilizaçã o pela utilizaçã o dos recursos pú blicos e na promoçã o
da eficiê ncia da administraçã o pú blica.
No INCOSAI (International Congresso of the International Organization of the Supreme Audit Institutions) em Abu
Dhabi, em 2016, os membros da Intosai se comprometeram a contribuir de forma significativa com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentá vel (ODS). Uma das formas de fazer isso é repensar a maneira como se faz auditoria e
relató rios sobre gestã o das finanças pú blicas. A boa gestã o das finanças pú blicas (GFP), como um catalisador do
desempenho do governo, é essencial para se alcançar os ODS. Sistemas de GFP que funcionam bem garantem a
sustentabilidade das finanças governamentais, permitem que os orçamentos reflitam as prioridades polı́ticas e
garantem uma prestaçã o eficiente de serviços.
Nesse contexto, insere-se a relevâ ncia e pertinê ncia da ferramenta PFM-RM para as instituiçõ es superiores de
controle, de modo que os benefı́cios esperados de sua utilizaçã o pelo TCU estã o elencados a seguir:
a) Identificação de áreas-chave de riscos em gestão de finanças públicas.
A PFM-RM examina todo o ciclo orçamentá rio e tenta detectar as principais á reas de risco para a GFP, o que
auxilia o TCU a selecionar questõ es prioritá rias para fazer açõ es de controle, pois as á reas de risco
identificadas podem ser um ponto de partida para o planejamento de auditorias.
b) Ações de controle externo com vistas a contribuir para a efetiva implementação da Agenda 2030.
A avaliaçã o do PFM-RM seleciona instituiçõ es pú blicas com base em seu potencial de contribuiçã o para o
alcance dos ODS e inclui, tipicamente, o Ministé rio da Economia e o Congresso Nacional (planejamento e
avaliaçã o do orçamento com base nos ODS) e Ministé rios da Saú de, da Educaçã o e do Meio Ambiente e
Secretaria da Previdê ncia Social, que executam despesas essenciais ao atingimento das metas da Agenda
2030. Ao avaliar as á reas-chave de risco dessas instituiçõ es, o TCU pode contribuir para o aprimoramento
da gestã o das finanças pú blicos com foco no atingimento da Agenda 2030.
c) Compreensão da raiz dos problemas identificados.
Para cada achado, os auditores sã o encorajados a fazer uma aná lise de causas principais (modelo dos 5
porquê s). Isso garante que as recomendaçõ es feitas a partir das avaliaçõ es abordem necessariamente as
causas sistê micas subjacentes do baixo desempenho da instituiçã o fiscalizada.
d) Baixo custo e simplicidade de utilização.
A PFM-RM utiliza tabelas em Excel, software de custo praticamente inexistente quando comparado com
outras tecnologias da informaçã o disponı́veis no mercado para auxiliar no planejamento de açõ es de
fiscalizaçã o. A maior parte da informaçã o necessá ria para completar a tabela Excel já está disponı́vel por
meio de procedimentos existentes de auditoria.
e) Elaboração de relatórios claros e objetivos para as partes interessadas.
O quadro de relató rio sobre a gestã o das finanças pú blicas traduz diretamente os resultados do instrumento
para um dashboard e garante que as partes interessadas possam rapidamente entender o desempenho de
cada instituiçã o avaliada no â mbito de cada macroprocesso objeto da fiscalizaçã o.
f)

Visão holística sobre gestão das finanças públicas.
A PFR-RM permite que se tenha uma visã o global da qualidade do gasto pú blico, desde a elaboraçã o da
proposta orçamentá ria até a avaliaçã o da execuçã o financeira do orçamento aprovado. Ao preencher a
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ferramenta, os auditores do TCU perceberam que em muitos casos o Tribunal tem atuado em polı́ticas
pú blicas especı́ficas, mas sem ter o real conhecimento do possı́vel problema global do OH rgã o Setorial por
ela responsá vel, o que pode ser um dificultador da implementaçã o adequada nã o apenas da polı́tica pú blica
fiscalizada pelo Tribunal, mas també m das demais que nã o foram auditadas.
***
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