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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
A Olacefs insere-se no contexto da atuaçao do Tribunal de Contas da Uniao na cooperaçao entre as EFS latinoamericanas e caribenhas. O TCU preside o Comite de Criaçao de Capacidades (CCC) e e responsavel por preparar as
reunioes do grupo, coordenar os trabalhos tecnicos de cada Plano Operativo Anual, bem como executar as atividades
previstas do Plano de Capacitaçao 2016-2018 e elaborar o Plano para 2019-2021.
Os servidores Fabiana Ruas Vieira e Macleuler Costa Lima foram designados para participar da reuniao, pois
acompanham regularmente as atividades empreendidas pelo TCU, com destaque para os seguintes assuntos:
Projetos apresentados ao Programa Olacefs-GIZ; Plano Estrategico e Tatico da Olacefs e Plano Operacional do CCC
para 2019; Execuçao do Plano de Capacitaçao 2019-2021; Apoio as Auditorias Coordenadas; Cooperaçao com a IDI;
Gestao das Forças Tarefas do CCC. Esses topicos foram parte da pauta da reuniao. Na ocasiao, prestaram apoio a
autoridade que participou no evento, especialmente na prepararao da pauta, discursos e apresentaçoes.

RELATO
O evento contou com formato dinamico e inovador e foi organizado pela Camara de Contas da Republica Dominicana,
que sediou o evento, em coordenaçao com o Tribunal de Contas da Uniao (TCU), em seu papel de Presidente do
Comite.
Participaram do encontro 30 representantes de 13 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) – Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, Republica Dominicana e Venezuela – e
representantes da Cooperaçao Alema (GIZ) e da Iniciativa para o Desenvolvimento da Intosai (IDI).
O Ministro Augusto Nardes, presidente do CCC, inaugurou o encontro destacando a importancia da cooperaçao
internacional entre as EFS, na area de capacitaçao e fomento a governança publica, com vistas ao desenvolvimento
do controle externo na regiao. No evento, ocorreram exposiçoes tecnicas com Julia Bastian, sobre o tema “A Agenda
2030 e o papel das EFS”, e com Abimael Cereda Junior, sobre “Geotecnologias: capacitando o controle”.
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Durante a reuniao, foram apresentados os avanços dos trabalhos realizados pelas EFS membro do CCC envolvidas
nas Forças Tarefas (FT) de Avaliaçao de Açoes Educacionais (Argentina), Auditorias Coordenadas (Brasil), Cursos
Virtuais (Chile), Pos-Graduaçao em Controle Governamental (Equador), e Cursos Presenciais (Paraguai).

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Vale ressaltar alguns resultados concretos do encontro e que beneficiam diretamente as EFS da regiao e o TCU:
1. Lançamento do Plano de Capacitaçao da Olacefs para o período 2019-2021, que contou com a participaçao de
20 das 22 EFS da regiao, recebeu contribuiçoes de mais de 1400 servidores de todo o continente e beneficiouse de aportes da Agencia de Cooperaçao Alema, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Iniciativa
para o Desenvolvimento da Intosai. O Plano possui versoes em espanhol e ingles e tambem sera difundido no
proximo Congresso da Intosai;
2. Previsao de oferta de mais de 60 cursos virtuais, nos proximos 3 anos, para os servidores das 22 EFS da Olacefs.
Os cursos serao ofertados por pelo menos 7 EFS da regiao e contam com apoio do novo sistema de gestao
educacional, desenvolvido pelo TCU, que automatizou os processos de gerenciamento, divulgaçao, inscriçao e
certificaçao dessas iniciativas de capacitaçao;
3. Apresentaçao da ultima versao do Guia de Auditorias Coordenadas da Olacefs que devera estar pronto para ser
divulgado na proxima Assembleia Geral de nossa Organizaçao. O Guia permitira que qualquer EFS conheça, de
forma simples e objetiva, a metodologia e os passos a serem seguidos por ocasiao da realizaçao de uma
auditoria coordenada, modelo de fiscalizaçao que se tornou pratica comum na Olacefs desde 2013, quando o
TCU exerceu a presidencia do orgao. O documento contara com versoes em portugues, espanhol e ingles.
4. Ultimos ajustes do Massive Open Online Course (MOOC) sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel
(ODS), em portugues, espanhol e ingles – desenvolvido com recursos da Olacefs e da GIZ e lançado no início
deste ano;
5. Processo de desenvolvimento do MOOC sobre Auditoria de Natureza Operacional (ANOp), em portugues,
espanhol e ingles, com financiamento da Olacefs, previsto para ser lançado em março de 2020;
6. Finalizaçao do processo de difusao no Portal Olacefs dos jogos “Minha Pequena Cidade” e “Hasta la Vista”, que
venceram o Concurso Internacional de Jogos Digitais do CCC e fomentam o controle social;
7. Apoio da GIZ para a participaçao de especialistas latino-americanos no Seminario Internacional de Analise de
Dados, que ocorrera na semana de 16 a 20 de setembro de 2019, em Brasília, nas instalaçoes do ISC;
8. Fortalecimento do alinhamento com a IDI em iniciativas de interesse do TCU como, por exemplo, a
profissionalizaçao do auditor, o combate a corrupçao, a fiscalizaçao da implementaçao dos ODS e o
aperfeiçoamento da metodologia das auditorias coordenadas;
9. Criaçao de novas Forças Tarefas sobre temas relacionados a Geotecnologias aplicadas ao Controle, Metodologia
das Auditorias de Implementaçao dos ODS e Estrategias de difusao e seguimento dos produtos gerados no
Comite;
10. Início do processo Planejamento das Atividades do CCC para o ano de 2020 de forma colaborativa.
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