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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.
RELATO
2.
Um dos grandes objetivos do evento foi a discussão técnica dos projetos que
compõem o chamado Plano de Desenvolvimento Estratégico (SDP), por sua sigla em inglês.
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.
3.
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 na reunião.
independência das EFS (INTOSAI P-10)
Segue agora para aprovação
final do Comitê Diretivo da
INTOSAI

1.2

Revisão de norma que contém os princípios Minuta analisada pelo FIPP
gerais de auditoria financeira (ISSAI 200)
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.

2.1

Elaboração de Diretrizes sobre auditoria Acompanhamento
do
financeira
desenvolvimento do projeto,
sem análise de minuta, que
ainda está em fase de
preparação.
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2.2

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

2.3

Elaboração de
combinadas

Guia

sobre

auditorias Acompanhamento
do
desenvolvimento do projeto,
sem análise de minuta, que
ainda está em fase de
preparação.

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 Discussão da proposta de
trabalho dos auditores
escopo
de
projeto.
Formulação
de
recomendações
para
aperfeiçoamento
para
produção de nova versão.

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 Minuta analisada pelo FIPP
de tecnologia da informação
na reunião. Formulação de
recomendações
para
produção de nova versão.

2.9

Revisão e consolidação de guia de auditoria Acompanhamento
do
sobre dívida pública
desenvolvimento do projeto,
sem análise de minuta, que
ainda está em fase de
preparação.

2.10

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

2.11

Elaboração de Guia sobre auditoria de Minuta analisada pelo FIPP
licitações públicas
na reunião. Formulação de
recomendações
para
produção de nova versão.

de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60086862.

3
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral da Presidência
Secretaria de Relações Internacionais

2.12

Elaboração de normas tratando de EFS com Discussão da proposta de
poderes jurisdicionais
escopo
de
projeto.
Formulação
de
recomendações
para
aperfeiçoamento
para
produção de nova versão.

3.10

Elaboração de Guia sobre auditoria de Minuta analisada pelo FIPP
indicadores nacionais chaves
na reunião. Formulação de
recomendações
para
produção de nova versão.

4.
Também foram discutidos aspectos relacionados à elaboração do SDP para 20202025. O FIPP discutiu diversos aspectos relacionados ao atual marco normativo e que
constituirão importante subsídio para a elaboração do próximo plano.
5.
No evento também foi aprovado o documento que estabelece os procedimentos de
trabalho do FIPP, demanda que já havia sido realizada pelo PSC.
6.
Também foram definidas as regras para nortear o trabalho que está sendo elaborado
pelo secretariado do PSC de renumeração e renomeação de diversas normas, em razão da
migração das normas do antigo marco para o atual, processo que se encontra em andamento.
7.
A participação da Presidência na reunião do FIPP reveste-se de grande relevância,
para que se tenha uma atuação articulada entre os dois grupos, que têm papeis fundamentais
no processo de elaboração de normas na INTOSAI.
8.
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
9.
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 28 de Agosto de 2018
Rafael Lopes Torres
AUFC – Mat. 3147-0
(Assinado eletronicamente)
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