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JUSTIFICATIVA (RESUMO)

O Marco de Mediçã o de Desempenho de Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS) é uma ferramenta de
diagnó stico que permite à s EFS avaliarem seu desempenho em comparaçã o com as ISSAIs e outras boas prá ticas
internacionais, de modo a identificar oportunidades de melhoria. A Costa Rica realizou neste ano segunda avaliaçã o
com o marco, e pediu ao TCU que fizesse a revisã o de qualidade da versã o preliminar do relató rio, em que sã o
verificadas a aderê ncia à metodologia oficial, a suficiê ncia das evidê ncias para fundamentar a pontuaçã o dos
indicadores e a coerê ncia e qualidade do relató rio. Por orientaçã o da INTOSAI, essa revisã o deve ser feira por té cnico
que nã o participou do trabalho de avaliaçã o, que detenha só lidos conhecimentos do MMD-EFS, motivo que levou a
EFS da Costa Rica a pedir ajuda ao TCU. Registre-se que o TCU já realizou duas auto avaliaçõ es com o MMD, ambas
coordenadas por mim (Horá cio Saboia Vieira).

RELATO

Nos dias 2 a 6 de setembro, compareci à sede da Contraloria General de la Repú blica de Costa Rica (CGR/RC), para
revisã o do relató rio preliminar. Durante esses cinco dias, foi feita verificaçã o da suficiê ncia e adequabilidade das
evidê ncias que deram suporte à avaliaçã o dos mais de quinhentos crité rios que compõ em o marco. Cada crité rio
deve ser avaliado como cumprido ou nã o cumprido, a partir de evidê ncias documentais. També m foi feita revisã o
da correta utilizaçã o do MMD, e das aná lises de causas raiz para as oportunidades de melhoria identificadas.
Participaram com o revisor do TCU dois servidores da CGR/RC, que apresentaram todos os dados, documentos e
sistemas utilizados na avaliaçã o. Essa revisã o contou com apoio financeiro do BID, que custeou as despesas da
viagem. Todas as observaçõ es e questõ es levantadas pelo revisor foram acatadas pela equipe da CGR/RC.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO

O MMD-EFS é uma ferramenta de diagnó stico que tem sido utilizada pelo TCU para gerar subsı́dios e diagnó sticos
para alimentar o processo de planejamento estraté gico, processo coordenado pela Seplan. As aplicaçõ es do MMD
no â mbito do TCU (duas), també m foram realizadas com coordenaçã o da Seplan. Considerando que o servidor
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designado para a revisã o na Costa Rica (Horacio Saboia Vieira) encontra-se lotado na Seplan, todo conhecimento e
experiê ncia resultantes da participaçã o nesse evento serã o ú teis em futuras aplicaçõ es do MMD, que serã o
coordenadas no â mbito dessa secretaria. Por essa razã o, nã o vislumbramos necessidade de propor outros
encaminhamentos.
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