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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
No exercício de 2014, o TCU realizou uma seleção interna para indicação de servidores que passaram pela formação
de facilitador ISSAI IDI-PSC do Programa de Certificação das ISSAI. Naquela oportunidade fui um dos servidores
selecionados na modalidade auditoria operacional. O programa de certificação ocorreu entre os exercícios de 2014
e 2015. Desde então, esse é o segundo programa de criação de capacidades da IDI/INTOSAI no âmbito da América
Latina que participo. Em setembro de 2017, foi realizada a 1ª Reunião de Adaptação de Materiais para o Curso à
Distância, que faria parte do programa “EFS en la lucha contra la corrupción”. Em outubro de 2018 ocorreu a 2ª
reunião com a mesma finalidade. Em agosto do presente exercício foi realizada a reunião para revisar as Matrizes
de Planejamento dos países participantes.

RELATO
O Programa “EFS en la lucha contra la corrupción” já foi realizado anteriormente com participação de países de
língua inglesa e francesa. Os materiais para o curso ofertado no âmbito desse programa foram inicialmente
desenvolvidos em inglês e em francês. Para que pudesse ser promovido na América Latina, os materiais foram
traduzidos e adaptados para a língua espanhola. As reuniões promovidas pela IDI/INTOSAI em setembro/2017 e
outubro/2018 tiveram por objetivo realizar a revisão do material, promovendo alterações e acréscimos necessários
à oferta de um curso à distância no âmbito do programa. A revisão das matrizes de planejamento teve por objetivo
ajustar o planejamento aos países participantes do programa.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
A iniciativa da IDI/INTOSAI foi apresentada às EFS da América Latina no final de 2018, com início previsto para o
início de 2019. Em razão das inúmeras alterações de estrutura pelas quais o TCU passou em 2019, e que já estavam
previstas no início da atual gestão, a direção desta casa optou por não participar do mencionado programa. Dessa
forma, espera-se que o TCU mantenha o compromisso firmado com a IDI/INTOSAI, garantindo minha participação
na última etapa do Programa, que prevê a realização de um evento para a revisão de matrizes de achados e relatório
preliminar, em um evento que será realizado provavelmente no mês de janeiro / 2020, na cidade de Santiago/Chile.
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