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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à participação do TCU, na condição
de Presidente do Comitê de Normas Profissionais da Intosai (PSC), da reunião do FIPP. Vale
ressaltar que o FIPP é o grupo da Intosai encarregado de garantir qualidade e consistência às
normas profissionais da Intosai. Sua atividade, portanto, tem estreita correlação com a missão
do PSC de fazer a coordenação-geral do processo de elaboração de normas na organização.
2.
Essa reunião foi a primeira conduzida pela nova Presidente do FIPP, Sra. Aase
Kristin Hemsen (EFS Noruega), escolhida pelos “Goal Chairs” em outubro deste ano. Na
reunião os membros elegeram o Sr. Kristoffer Blegvad (EFS Dinamarca) como VicePresidente do FIPP.
RELATO
3.
A reunião teve dois objetivos fundamentais: discussão técnica dos projetos que
compõem o chamado Plano de Desenvolvimento Estratégico (SDP), por sua sigla em inglês.
relativo ao período 2017-2019. É esse plano que contém a relação dos projetos que estão
sendo desenvolvidos na INTOSAI durante esse período e que resultaram em normas para
fazerem parte do marco de normas da Organização. O segundo grande objetivo foi o de
discutir os possíveis projetos que comporão o próximo SDP (2020-2025)
Projetos do atual SDP
4.
Encontram-se em desenvolvimento um total de 15 projetos, em diversos estágios de
elaboração. A tabela abaixo apresenta a situação desses projetos e o objeto de discussão de
cada um deles nesta reunião do FIPP.
Número
projeto
SDP

do Tema do projeto
no

Situação
e
discussão
realizada na reunião

1.1

Atualização do preâmbulo da norma sobre Norma aprovada pelo Comitê
independência das EFS (INTOSAI P-10)
Diretor da INTOSAI

1.2

Revisão de norma que contém os princípios “Exposure Draft” analisado
gerais de auditoria financeira (ISSAI 200)
pelo FIPP na reunião.
Formulação
de
recomendações
para
produção de nova versão.

1.3

Revisão das “Practices Notes” de auditoria Acompanhamento
do
financeira
desenvolvimento do projeto,
sem análise de minuta, que
ainda está em fase de
preparação.
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2.1

Elaboração de Diretrizes sobre auditoria Acompanhamento
do
financeira
desenvolvimento do projeto,
sem análise de minuta, que
ainda está em fase de
preparação.

2.2

Elaboração de Diretrizes sobre auditoria de “Exposure Draft” analisado
conformidade
pelo FIPP na reunião.
Formulação
de
recomendações
para
produção de nova versão.

2.3

Elaboração de
combinadas

Guia

sobre

auditorias Análise do diagnóstico de
necessidades realizado pelo
“Project
group”.
Recomendação que, baseado
nesse diagnóstico, o grupo
reveja o “Project proposal”
para
determinar
o
direcionamento a ser dado ao
projeto

2.5

Elaboração
Internos

Guia

sobre

Controles Não discutido na reunião.
Projeto em fase inicial de
elaboração de proposta de
escopo do trabalho.

2.6

Elaboração de Guia sobre a utilização do “Project proposal” aprovado
trabalho dos auditores

2.7

Revisão e consolidação de guia de auditoria Discussão da proposta de
sobre privatização
escopo
de
projeto.
Formulação
de
recomendações
para
aperfeiçoamento
para
produção de nova versão.

2.8

Revisão e consolidação de guia de auditoria “Exposure Drafts” dos dois
de tecnologia da informação
guias
aprovados
condicionalmente pelo FIPP.
Se o grupo aceitar as
modificações, o documento
pode ser exposto para
comentários

2.9

Revisão e consolidação de guia de auditoria “Exposure Draft” analisado
sobre dívida pública
pelo FIPP na reunião.
Formulação
de
recomendações
para
produção de nova versão.

2.10

Revisão e consolidação de guia de auditoria Discussão da proposta de
sobre gerenciamento de desastres
escopo
de
projeto.
Formulação
de

de
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recomendações
para
aperfeiçoamento
para
produção de nova versão.
2.11

Elaboração de Guia sobre auditoria de “Exposure Draft” analisado
licitações públicas
pelo FIPP na reunião.
Constatação de grandes
avanços em relação à versão
anterior, mas ainda o
documento
não
foi
considerado em condições de
ser aprovado. Formulação de
recomendações
para
produção de nova versão.

2.12

Elaboração de normas tratando de EFS com “Project proposal” aprovado
poderes jurisdicionais
condicionalmente pelo FIPP.
Se o grupo aceitar as
modificações o projeto é
considerado aprovado.
Minuta de “Exposure Draft”
analisada
preliminarmente
pelo FIPP. Formulação de
sugestões
para
aprimoramento o texto.

3.10

Elaboração de Guia sobre auditoria de “Exposure Draft” aprovado.
indicadores nacionais chaves

5.
Além desses projetos, também faz parte do atual SDP o trabalho de renumeração e
renomeação de diversas normas, trabalho que está sendo feito pelo Secretariado do PSC, que
também está atualizando o lay out, padronizando o formato e fazendo mudanças editoriais.
Conforme previsto no ‘Devido Processo”, esse trabalho deverá ser aprovado pelo FIPP. Os
novos documentos foram encaminhados ao FIPP, que deverá analisa-los e aprova-los em sua
próxima reunião em março/2019.
Preparação do próximo SDP
6.
Na última reunião do Comitê Diretivo do PSC, o processo de preparação do próximo
SDP foi aprovado. Conforme previsto no processo aprovado, realizou-se um processo amplo
de consulta. O resultado dessa consulta, em conjunto com a avaliação do próprio FIPP sobre o
marco normativo, constituirão a base para a proposta que o FIPP encaminhará para aprovação
do PSC-SC.
7.
O FIPP realizou uma detida avaliação dos inputs recebidos e, com base nos critérios
aprovados pelo PSC-SC, fez as seguintes sugestões de iniciativas que devem constar do
próximo SDP. Elas estão divididas em projetos (que já tem escopo bem claro e que terão
como resultado uma norma profissional) e em projetos de pesquisa, em que o tema será
melhor estudado e que poderá gerar ou não um projeto para elaboração de uma norma. São
eles:
Projetos
-Revisão da ISSAI 140
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-Fraude e corrupção
-Competências profissionais
Projetos de pesquisa
- Marco conceitual para as normas
- Geração de conteúdo para futuras normas em auditoria de conformidade e desempenho,
assim como guia em auditoria financeira
- Declaração de Lima
INTOSAI-Ps
–
revogação de normas da serie 9000
- Guias sobre temas especificos (consolidar os guias atuais que não estão sendo revisados
no atual SDP)
- ODS
- Técnicas de auditoria emergentes
- Pesquisa sobre se o IFPP aborda adequadamente as atividades realizadas pelas EFS
8.
O FIPP está finalizando o detalhamento de cada uma dessas iniciativas e deverá
encaminhar em breve para os “Goal Chairs”, que deverão fazer uma primeira análise das
iniciativas sugeridas, com o estabelecimento de uma interlocução com o FIPP a respeito.
9.
Descrição em maiores detalhes do que discutido e decidido na reunião pode ser
encontrado no documento em anexo (em inglês), preparado para informar as Presidências dos
demais comitês da INTOSAI acerca dos principais resultados da reunião.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
10.
Encaminhar cópia desse relatório à Presidência do TCU, que também exerce a
Presidência do PSC, e aos membros do Comitê de Governança do PSC (Secretário-Geral
Ajunto da Presidência, Coordenador-Geral de Controle Externo de Resultados de Políticas e
Programas Públicos, Secretário de Métodos e Suporte ao Controle Externo e Secretário de
Relações Internacionais)

Secretaria de Relações Internacionais,
em 3 de Dezembro de 2018
Rafael Lopes Torres
AUFC – Mat. 3147-0
(Assinado eletronicamente)

