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EDITORIAL
Por meio dessas linhas, agradeço a participação ativa das EFS membros da
OLACEFS na 29º Assembleia Geral Ordinária, bem como no I Fórum Regional de
Alto Nível da SAI (FRAN) e em todas as atividades que temos promovido
durante o ano.
O ano 2019 nos deixa com grandes satisfações, aprendizado significativo e
novos desafios no futuro, o que nos leva a continuar a crescer como uma
organização e como EFS. Meus melhores desejos para que o ano novo da
família OLACEFS cumpria seus objetivos institucionais, profissionais e pessoais.
Nelson Shack Yalta
Presidente da OLACEFS
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NOTÍCIAS DA OLACEFS
A 29º Assembleia Geral Ordinária OLACEFS
foi realizada
De 15 a 18 de outubro de 2019, foi realizada a LXX Reunião do Conselho
Deliberativo e a XXIX Assembleia Geral Ordinária da Organização
Latino-Americana e Caribenha de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS,
realizada na cidade de San Salvador, El Salvador.
A LXX Reunião do Conselho Deliberativo da OLACEFS teve como objetivo abordar
as questões relacionadas às atividades dos Comités, Comissões e Grupos de
Trabalho durante 2019, bem como dos Grupos Sub-regionais da Organização,
entre outras decisões de natureza administrativa.
Por sua vez, a XXIX Assembleia Geral Ordinária OLACEFS teve como objetivo
fortalecer o progresso no controle público e combater a corrupção, trocar
conhecimento e experiência em questões de interesse comum e fortalecer os
laços de cooperação.
O
evento
reuniu
os
titulares e representantes
de 20 SAIs membros plenos
da OLACEFS incluindo
Argentina, Bolívia, Belize,
Brasil, Chile, Colômbia,
Costa
Rica,
Cuba,
Equador,
El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Nicarágua,
Panamá, Paraguai Peru,
Porto
Rico,
República
Dominicana e Uruguai.
Além disso, participaram
Membros do Conselho de Administração da OLACEFS.
membros associados da
Organização
Regional,
pertencentes ao Tribunal de Contas do Estado da Espanha, ao Tribunal de Contas
de Portugal e aos Tribunais de Contas dos Estados do Tocantins, Paraná, Minas
Gerais, Ceará, Acre e Bahia (Brasil).
Além disso, participaram convidados das diversas organizações regionais da
Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI; bem
como organismos internacionais como o Banco Interamericano de
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Desenvolvimento (BID), e a Iniciativa de Desenvolvimento INTOSAI (IDI), a
Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF-FCAR), a Corporação
Ação Cidadã Colombia (AC-Colombia), Cooperação Alemã GIZ e ONU Mulheres,
entre outros.
As questões técnicas que foram desenvolvidas durante a Assembleia Geral foram:
a aplicação e validade jurídica de assinaturas eletrônicas e documentos
eletrônicos no processo de auditoria, pela EFS do Equador; e melhorando a gestão
da integridade institucional, relevância nas EFS e no setor público, pela EFS do
México.
As sessões plenárias técnicas ocorreram nos dias 16 e 17 de outubro, que também
incluíram painéis sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, promovido
pela EFS do Chile; Integridade Pública como mecanismo de fortalecimento do
combate à corrupção, pela EFS do Peru, integridade como eixo articulador
público-privado, liderado pela EFS do México e pela apresentação da Auditoria
Cooperativa de Compras Públicas Sustentáveis, pelo IDI e EFS da Costa Rica.
Além disso, no âmbito da XIXX Assembleia Geral Ordinária, foram premiados as EFS
vencedores do Concurso Regional de Boa Governança 2019 "As SAIs e o uso de
novas tecnologias para detectar fraudes financeiras" e o Concurso Regional de
Pesquisa 2019 "Fortalecimento da fiscalização e controle governamental em
benefício da América Latina e do Caribe", promovidos pela Comissão Técnica de
Boas Práticas de Governança (CTPBG) e pela Comissão Consultiva Jurídica (CAJ)
em conjunto com a Presidência, respectivamente.
Ao final da segunda sessão plenária técnica, a assinatura da "Declaração de San
Salvador sobre o Combate à Corrupção Transnacional" foi assinada por todos os
titulares e representantes das EFS presentes. A declaração promove ações
conjuntas sobre o controle e combate à corrupção na América Latina e no
Caribe, além de contribuir para o avanço da realização dos objetivos do Grupo
de Trabalho Especializado no Combate à Corrupção (GTCT) da OLACEFS.
Finalmente, como parte dos acordos da sessão administrativa da Assembleia
Geral, foi aprovada a mudança da composição do Conselho de Administração,
liderado pela Presidência, que buscou incentivar maior participação,
aumentando o número de 7 membros, e integrando as presidências da EFSUR e da
OCCEFS como membros com direito a voto.
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Membros da OLACEFS assinam Declaração de San
Salvador

Durante a XXIX Assembleia Geral da Organização Latino-Americana e do Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), na cidade de San Salvador, El
Salvador, as SAIs membros da OLACEFS assinaram a Declaração de San Salvador
"sobre a luta contra a corrupção transnacional", proposta pela
Controladoria-Geral do Estado do Equador, como Presidente do Grupo de
Trabalho Especializado no Combate à Corrupção Transnacional.
A Declaração baseia-se nos princípios da transparência, integridade e ética,
buscando unir forças desde o exercício do controle governamental para o
combate à corrupção transnacional. Essa ferramenta permite que o grupo
desenvolva um manual de boas práticas e um programa de capacitação para os
funcionários das EFS membros por meio de cursos virtuais, intercâmbio técnico
profissional, estágios, visitas técnicas, consultorias ou outras modalidades
enquadradas na meta do grupo de trabalho.
Da mesma forma, de acordo com a Declaração, será desenvolvido um guia para
a troca de informações relacionadas à prevenção da corrupção transnacional e
semelhante à gestão de controle. Além disso, o software será projetado para a
implementação eletrônica do guia acima mencionado, a ser considerados pelos
membros do GTCT.
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I Fórum Regional de Alto Nível de Instituições de
Auditoria Superior - FRAN
Em 4 de dezembro, foi realizado o I
Fórum Regional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (FRAN)
"Combate à Corrupção, um Caso
de Desenvolvimento: Ferramentas e
Boas Práticas para melhorar o
Controle
Governamental
e
promover uma boa governança" na
cidade de Lima.
A criação da FRAN surge como
iniciativa da Controladoria-Geral da
República do Peru em sua
capacidade de Presidência da
OLACEFS 2019 – 2021, e responde à
necessidade de promover um
espaço de discussão e trocas de
experiências no mais alto nível,
visando Titulares e membros da alta
gestão das principais entidades de
auditoria da região.
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Titulares e membros da alta administração das
SAIs da OLACEFS que participam da FRAN.

Para isso, especialistas internacionais estiveram presentes para motivar a discussão
entre os participantes sobre questões de relevância atual para melhorar o controle
do governo e promover uma boa governança.
O FRAN contou com a presença do presidente da OLACEFS e titular da SAI Peru,
Econ. Nelson Shack Yalta; o Auditor da Nação da Argentina, Sr. Juan Ignacio
Forlón; Auditora-geral de Belize, Sra. Dorothy Ann Bradley; a Controladoria-Geral
do Estado Plurinacional da Bolívia, Dr. Henry Ara; Secretaria-Geral da
Controladoria Geral do Estado da República do Equador, Dra. Valentina Zárate; o
Presidente do Tribunal de Contas da República de El Salvador, Licenciada Carmen
Elena Rivas; o Juiz Presidente do Tribunal de Contas da República de Honduras, Sr.
Roy Pineda; o Juiz do Tribunal de Contas da República de Honduras, Sr. José Juan
Pineda; e o Membro do Plenário da Câmara de Contas da República Dominicana,
Félix Alvarez, bem como o Vice-controlador da Integridade, Dr. Humberto Ramírez;
Vice-controlador de Serviços de Controle, Dr. Martín Díaz; e o Secretário-Geral, Dr.
Luis Iglesias, pertencente à EFS Peru.

NOTÍCIAS DA OLACEFS
CAII 2019 foi realizado com a participação
da OLACEFS

Cerimônia de Encerramento da CAII 2019.

A Controladoria-Geral da República do Peru organizou a Conferência Anual
Internacional de Integridade – CAII 2019, que ocorreu nos dias 2 e 3 de dezembro
de 2019, com o tema "Detecção da corrupção: Ferramentas e Estratégias de
Ação." Durante o evento, os expositores compartilharam seus principais avanços,
descobertas e experiências no uso de ferramentas tecnológicas como meio de
otimização no exercício do controle governamental. Assim como o titular da EFS
da Colômbia, Dr. Carlos Córdoba Larrarte; Secretaria-Geral do Equador, Dra.
Valentina Zárate Montalvo; e o titular da EFS do Paraguai, Dr. Camilo Benítez
Aldana, participaram como palestrantes.
A CAII 2019 contou com expositores de renome internacional, como o escritor e
consultor David Fishman e sua palestra "Os Efeitos Devastadores da Corrupção:
Como detectá-la a tempo?"; o diretor do Mestrado em Controle de Governo da
Universidade de Seul, Kilko Ko com a conferência "Ciência e Tecnologia no
Controle governamental e no Combate à Corrupção", bem como titulares e
representantes de organizações internacionais.
O evento também contou com a presença do presidente da OLACEFS, Econ.
Nelson Shack, que argumentou que o efeito mais pernicioso da corrupção e a má
conduta funcional é a desconfiança da população sobre suas autoridades, o que
impacta a estabilidade de um Estado de Direito e afeta o crescimento de sua
economia.
São convidados a aprender sobre o desenvolvimento da CAII no site:
www.caii.contraloria.gob.pe
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NOTÍCIAS DA OLACEFS
Concluído com sucesso o Workshop de Planejamento de
Auditoria Coordenada em Áreas Protegidas

Participantes do Workshop de Planejamento da Auditoria Coordenada em
Áreas Protegidas.

Entre os dias 04 e 08 de novembro de 2019, na Cidade da Guatemala, foi realizado
o Workshop de Planejamento de Auditoria Coordenada em Áreas Protegidas,
iniciativa liderada pelo Tribunal de Contas da União do Brasil (TCU), sob o quadro
da Comissão Técnica Especial do Meio Ambiente (COMTEMA) da Organização
Latino-Americana e do Caribe das Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
O evento contou com a presença das EFS de 17 países, ou seja: Argentina, Brasil,
Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha,
Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana,
bem como a instituição subnacional da província de Buenos Aires. Além disso,
expositores e especialistas de importantes instituições internacionais, como os EUA,
estiveram presentes. Government Accountability Office (GAO), Working Group on
Environmental Auditing (WGEA-INTOSAI), International Union for Conservation of
Nature (IUCN), United Nations Department of Economic and Social Affairs
(UNDESA), Universidade de Brasilia (UnB) e BirdLife Americas.
Este Workshop faz parte das etapas de auditoria coordenada e representou um
espaço valioso para discutir, padronizar e validar a matriz de planejamento,
questões de auditoria, trabalhos, ferramentas de coleta de dados, ferramentas de
consolidação, além de fortalecer o aprendizado das equipes de auditoria.
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Os principais objetivos do Workshop de Planejamento foram:
Estabelecer uma linguagem comum e padrões de qualidade.
Definir critérios para comparabilidade e consolidação.
Validar uma estratégia de metodologia.
Compartilhar conhecimento e criação de capacidades das equipes de
auditoria.
O novo processo de auditoria em áreas protegidas continuará com o uso da
metodologia Indimapa (Índice de Implementação e Gestão de Áreas Protegidas),
ferramenta desenvolvida pelo TCU, que permite avaliar, monitorar e comunicar,
por meio de mapas georreferenciados, o nível de gestão de áreas protegidas.
A organização do evento contou com o apoio da Controladoria Geral de Contas
da República da Guatemala, e do apoio técnico e financeiro do GIZ, por meio do
Projeto de Fortalecimento do Controle Externo na Área Ambiental.
Ressalta-se que essa iniciativa tem relação com as diretrizes definidas no
planejamento estratégico do COMTEMA, sendo as auditorias coordenadas a
principal atividade, embora as atividades de treinamento, comunicação e a
criação de alianças institucionais também formam a linha de atuação da
presidência da comissão, atualmente exercida pelo Tribunal de Contas da União
de Brasil.
Os participantes expressaram sua satisfação e reconheceram que os temas
abordados foram devidamente selecionados, por isso são tal aprendizado deve
refletir-se na implementação da Auditoria, e seus resultados também esperam ser
uma contribuição valiosa para os Estados, especialmente no cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente nos ODS 14 e
15.
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Seminário Internacional sobre Energias Renováveis
Com o objetivo de contribuir
para
a
ampliação
da
participação
de
fontes
renováveis, a fim de garantir
padrões de sustentabilidade
econômica,
social
e
ambiental, o Tribunal de
Contas da União Brasileira
(TCU) promoveu, no dia 26/11,
o Seminário Internacional de
Energias
Renováveis,
que
reuniu especialistas na área e
representantes das EFS dos
países latino-americanos e
caribenhos.

O ministro Aroldo Cedraz apresentou resultados da
Auditoria Coordenada em Energia Renovável.

O Relator da Auditoria Nacional em Energias Renováveis, o ministro Aroldo Cedraz
fez a primeira apresentação do Seminário, com a apresentação dos resultados da
Auditoria Coordenada realizada em matéria da Organização Latino-Americana e
do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). A auditoria contou
com a participação de 12 SAIs, lideradas pelo TCU. Segundo o ministro, a auditoria
observou que a América Latina tem vários obstáculos a enfrentar, mas grande
adaptabilidade.
No dia 27/11, representantes da
SAI participaram do Workshop
de Boas Práticas da Auditoria
Coordenada
em
Energias
Renováveis, que contou com o
apoio da GIZ. O objetivo era
compartilhar
as
melhores
práticas
de
auditoria
coordenada sobre energias
renováveis;
entender
a
experiência de outros países na
realização
de
auditorias
nacionais e coordenadas e
entender a importância da
etapa de monitoramento dos
resultados de uma auditoria de
desempenho.

Representantes das SAIs da OLACEFS participam do
Workshop de Energias Renováveis.
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Primeira Reunião do GTFD
Em 17 de outubro de 2019, a
primeira reunião do Grupo de
Trabalho sobre Controle de
Gestão de Desastres (GTFD) no
âmbito dos Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
(ODS)
durante
a
XXIX
Assembleia Geral Ordinária
OLACEFS, foi realizada em San
Salvador, El Salvador.
O objetivo desta sessão foi
informar
sobre
as
ações
tomadas a partir da formação
Titular da EFS do Peru, Juiz da SAI de El Salvador,
do GTFD e as perspectivas sobre
delegados das EFS da Argentina e Bolívia, titulares das
os resultados esperados de seu
SAIs do Chile, Cuba e Nicarágua.
trabalho. Foi liderada pelo
Presidente do Grupo, o Ldo.
David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Sênior da Federação e contou com a
presença dos EFS da Argentina, Colômbia, Belize, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia,
Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicarágua,
Peru e República Dominicana.
Deve-se notar que os membros
do GTFD concordaram que os
resultados
alcançados
promoverão
uma
boa
governança dos países sobre
esta importante questão e
também
promoverão
a
colaboração com o Escritório
das Nações Unidas para a
Redução do Risco de Desastres
(UNDRR) das Américas. Além
disso, serão buscados espaços
de trabalho para permitir a troca
de ideias e conhecimentos no
campo, entre as SAIs.

Do centro para a esquerda: Titulares das EFS do
México, Guatemala, Belize, Ministro da EFS do
Brasil e delegado da SAI da Colômbia, Ministros da
EFS da Honduras e Titular da EFS da República
Dominicana.
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Reunião da GTFD e da UNDRR
Da esquerda para a direita: Eber
Omar Betanzos Torres, Titular da
Unidade Técnica da ASF; David
Rogelio Colmenares Páramo,
Auditor Superior da Federação e
Presidente do GTFD; Raúl Salazar,
Chefe da UNDRR das Américas e
do Caribe; Saskia Carusi, Oficial
de Assuntos Externos da UNDRR;
Nelson Eduardo Shack Yalta,
Controladoria-Geral
da
República do Peru e Presidente
da OLACEFS e Félix Ortega De la
Torre,
Subgerente
da
Cooperação
e
Relações
Internacionais da SAI do Peru.

Durante a XXIX Assembleia Geral Ordinária OLACEFS, foi realizada uma reunião
entre a Presidência da OLACEFS, a Presidente do Grupo de Trabalho sobre
Controle de Gestão de Desastres (GTFD) e o Escritório das Nações Unidas para a
Redução de Riscos de Desastres (UNDRR) das Américas. Esta reunião discutiu o
panorama da situação de redução do risco de desastres na região.
Deve-se notar que a UNDRR é o órgão das Nações Unidas responsável por
coordenar a redução de desastres naturais e garantir sinergias entre as Nações
Unidas e organizações regionais para a redução de desastres, bem como
atividades nos campos socioeconômico e humanitário. Isso é feito através da
implementação, monitoramento e revisão do Quadro Sendai para Redução de
Risco de Desastres 2015-2030.
A reunião concordou em estabelecer vínculos colaborativos para fortalecer as
ações de trabalho do GTFD na OLACEFS e na UNDRR. Nesse sentido, e como um
dos primeiros passos, a ASF participou como observadora do Primeiro Fórum ARISE
México "Resiliência para todos: a Importância da Compreensão do Risco" esta
reunião contou com a presença de Mami Mizutori, representante especial do
Secretário-Geral das Nações Unidas. ARISE é a Aliança do Setor Privado para
Sociedades Resilientes de Desastres, realizada nos dias 29 e 30 de outubro de
2019, na Cidade do México.
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Microsite GTFD no site da OLACEFS
O Grupo de Trabalho sobre Controle de Gestão de Desastres no âmbito dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (GTFD) presidido pela Auditoria Superior
da Federação do México convida a comunidade OLACEFS a navegar em seu
microsite localizado no link:
https://www.olacefs.com/fiscalizacion_de_desastres-gtfd/
Este espaço tem informações gerais do Grupo de Trabalho, os membros que o
compõem, notícias, atividades, recursos de capacitação, documentos sobre os
termos de referência de sua criação, a série 5000 das Normas Internacionais de
Auditoria, o Quadro Sendai, e vários documentos disponíveis em inglês e espanhol.
Será atualizado permanentemente com diversos materiais de cooperação e
produção própria.
Também é possível acessá-lo usando o seguinte código QR.
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A Iniciativa "SAI no combate à corrupção" foi realizada
em San Salvador

Participantes
da reunião das
EFS da
Argentina,
Bolívia, Chile,
Costa Rica,
Equador, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Panamá,
Paraguai e
Peru.

A capital salvadorenha recebeu representantes de doze entidades membros da
OLACEFS, participando de 18 a 22 de novembro deste ano, na "Reunião de
Revisão do Relatório de Avaliação e Plano de Ação", como parte da Iniciativa
IDI-OLACEFS "SAI no combate à corrupção."
A recepção foi feita pela presidente do Tribunal de Contas da República de El
Salvador, Carmen Elena Rivas Landaverde, como sede desta reunião. "Que sua
estadia seja agradável e que fortaleçamos ainda mais os laços entre as Entidades
de Auditoria, que nos permitem avançar e apoiar uns aos outros em iniciativas
para melhor gerir em benefício da população", disse ela.
Por sua vez, o gerente da Iniciativa de Desenvolvimento da INTOSAI (IDI), Sebastián
Gil, agradeceu às autoridades e outros servidores da CCR pelos esforços feitos
para viabilizar essa reunião no país.
Delegados das Entidades de Auditoria participaram: Argentina, Bolívia, Chile,
Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguai e Peru; países que assinaram um Acordo de Cooperação com o IDI para
participar da "Iniciativa De Combate à Corrupção, especificamente nos
componentes do "Alinhamento com ISSAI 30" e "Auditoria do Quadro Institucional
de Prevenção da Corrupção."
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NOVIDADES DAS EFS
Troca de experiências entre SAIs na Guatemala,
Costa Rica e Cuba

Controladora-ger
al da República
de Cuba, Gladys
Bejerano Portela,
juntamente com
representantes
das EFS da
Guatemala e
Costa Rica.
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Nos dias 27 e 28 de novembro, em Havana, Cuba, foi realizada uma intensa troca
de experiências a partir do acordo assinado entre os Controladorias-Gerais das
Repúblicas da Guatemala e Cuba, com a colaboração da Costa Rica.
Com a presença de Emma Gabriela Luna López, Diretora de Auditoria de Sistemas
de Informática e Folha de Pagamento e da Lda. Jessica Santisteban, Diretora
Financeira da SAI da Guatemala, bem como do Msc. Juan Alejandro Herrera
López, Chefe da Unidade Jurídica Interna da SAI da Costa Rica, foi desenvolvido o
encontro com Organizações da Administração do Estado cubano, professores e
alunos de diferentes centros de altos estudos e gestores de sua Controladoria
General liderado por Gladys Bejerano Portela, Controladora Geral.
Temas como programas informatizados para controlar as compras públicas e os
impactos do Big Data na função de auditoria mais alta, ocuparam a atenção dos
participantes. Foi uma frutífera troca de experiências que enriquecerá o trabalho
das Entidades Fiscalizadoras Superiores que participaram.

NOVIDADES DAS EFS
Funcionária da EFS do Equador ganhou o prêmio
internacional "Elmer B. Staat" 2019
A
Revista
Internacional
de
Auditoría
Governamental
(INTOSAI Journal) informou à SAI
do Ecuador que a equipe
editorial do órgão internacional
escolheu o artigo “Capitalizaing
on Standards and Knowledge
Sharing to Audit Disaster Recovery
Efforts” como uma das duas
publicações
vencedoras
do
premio internacional “Elmer B.
Staats” 2019. Este documento foi
elaborado pela funcionária Betty
Carrión Ruiz, da Direção Provincial
de Loja, e publicado na
Edição de Verão 2018.

Dr. Pablo Celi de la Torre, titular do EFS do
Equador e do Sr. Gene Dodaro, titular do
EFS dos Estados Unidos (GAO).

Deve-se notar que o INTOSAI
Journal lançou o Prêmio Elmer B.
Staats em 1982 para promover a excelência na redação de artigos para a revista
INTOSAI. O prêmio comemora contribuições importantes para a comunidade
INTOSAI pelo Dr. Elmer B. Staats, ex-controlador-geral dos Estados Unidos e
ex-presidente do Conselho de Editores da Revista.
Para a escolha do vencedor, os juízes consideraram os seguintes critérios na
classificação dos artigos: contribuição ao conhecimento e originalidade;
evidência de pesquisa; tratamento imaginativo; mérito literário e tema. O prêmio
foi entregue ao Dr. Pablo Celi de la Torre, Controladoria-Geral do Estado, no XXIII
INCOSAI 2019, realizado em Moscou, Rússia.

16

NOVIDADES DAS EFS
Agência de Gestão da EFS Salvadorenha prestou
contas do seu segundo ano de gestão

Presidente
Carmen
Elena Rivas, titular da
EFS de El Salvador, abre
o evento do Relatório
sobre Prestação de
Contas.

No dia 27 de novembro, o Órgão Gestor do Tribunal de Contas da República de
El Salvador apresentou seu relatório de Prestação de Contas sobre o trabalho
realizado de 28 de agosto de 2018 a 28 de agosto de 2019, que corresponde ao
seu segundo ano de gestão.
"Desde o primeiro dia exercemos nossos deveres com um forte compromisso e um
alto senso de responsabilidade; com alegria e satisfação reiteramos nossa
vontade de continuar a cumprir plenamente os poderes e deveres inerentes às
nossas posições, com responsabilidade, honestidade e excelência", disse a
presidente Carmen Elena Rivas, inaugurando o evento. Ela foi acompanhada na
mesa de honra pela Primeira Magistrada, María del Carmen Martínez e pelo
Segundo Magistrado, Roberto Antonio Anzora.
"Somos gratos pelo talento humano que torna os resultados de hoje positivos e
que podemos deixá-los claros ao público, reiteramos nosso compromisso de
continuar trabalhando para cumprir o mandato constitucional e contribuir para
a melhoria de gestão governamental", disse a Primeira Magistrada.
O Segundo Magistrado explicou que a EFS por ordem constitucional, deve cobrir
todas as instituições estaduais em seu trabalho de auditoria para garantir a
gestão adequada dos recursos. "Exercemos o controle dos recursos públicos e a
ideia é que não haja áreas isentas do controle governamental na administração
pública, e essa é a política que estamos propondo", disse.
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Especialista da Auditoria Superior da Federação do México
discursa sobre a integridade em entidades públicas
Por
ocasião
da
Semana
de
Celebração da Integridade em El
Salvador, o Tribunal de Contas da
República realizou no dia 5 de
dezembro a Conferência Principal
"Integridade em Entidades Públicas",
apresentada pela Mestre María José
Franco Rodríguez, especialista em
Auditoria Superior da Federação do
México (ASF).
Conferencia

Principal

"Integridade

em

A presidente interina, Lda. Maria del Entidades Públicas", ministrada pela Mestre
Carmen Martínez Barahona e o María José Franco Rodríguez, da ASF.
Segundo Magistrado, Ldo. Roberto
Antonio Anzora Quiroz, na abertura da conferência, enfatizou a necessidade de
tornar mais a importância da Integridade no serviço público e fortalecer as
medidas anticorrupção em curso.
O tema integridade nas Entidades Públicas tornou-se de relevância global, na
medida em que as agências de cooperação multilateral participam ativamente
de planos de conscientização para uma administração pública transparente,
como o caso da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) e suas entidades relacionadas OLACEFS e OCCEFS.
Por iniciativa da Organização
das Nações Unidas, 9 de
dezembro é comemorado
como
o
Dia
Mundial
Anticorrupção,
uma
efeméride que é usada para
lembrar que todos os dias
devem ser o combate à
corrupção, tanto nas esferas
públicas quanto privadas.
Da esquerda para a direita: Segundo Magistrado, Ldo.
Roberto Antonio Anzora Quiroz; Presidente interina, Lda.
Maria del Carmen Martínez; e Mestre María José Franco
da ASF.

18

NOVIDADES DAS EFS
Segunda Entrega de Relatórios Individuais da Auditoria
Superior à Conta Pública 2018 da Auditoria Superior
da Federação do México
Em 31 de outubro de 2019, o
Ldo.
David
Rogelio
Colmenares Páramo, Auditor
Superior da Federação (ASF)
do México, fez a segunda
entrega
de
Relatórios
Individuais
da
Auditoria
Superior à Conta Pública à H.
Câmara dos Deputados, na
qual foram apresentados 668
relatórios individuais: 431
auditorias de conformidade
financeira, 66 auditorias de
desempenho e 171 com
ambas abordagens.

Ldo. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior da
Federação do México com deputados federais da LXIV
Legislatura.

Durante este ato, o Ldo. Colmenares sublinhou a necessidade de atualizar e
fortalecer o quadro jurídico, para enfrentar adequadamente e efetivamente os
desafios envolvidos no combate à corrupção. Assim, elevou a necessidade de
reformar a legislação de auditoria para dar lugar à revisão em tempo real do
exercício das despesas públicas, a fim de aumentar a eficiência e a efetividade na
promoção de ações judiciais, encurtar tempos para buscar justiça e fornecer
elementos para apoiar a tomada de decisões em relação ao orçamento e
decisões fiscais.
Os relatórios desta entrega estão disponíveis em http://informe.asf.gob.mx/ no
histórico em http://www.asfdatos.gob.mx/

Nova interface do site da ASF
Com o objetivo de melhorar o cumprimento das obrigações constitucionais e
legais da Auditoria Superior da Federação (ASF) em termos de transparência e
acesso à informação, o ASF apresentou ao público a nova interface de seu site.
Essa nova versão, além de melhorar a experiência de operação e navegação,
facilita o acesso dos usuários a documentos como: notícias, reportagens,
eventos, coluna de opinião, gráficos, entre outros. Ao fazê-lo, o ASF busca
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a comunicação com
a sociedade e os
stakeholders e, assim,
promover
o
conhecimento e o
valor de uma auditoria
mais
elevada.
Convidamos você a
entrar no site
www.asf.gob.mx

Salas de aula virtuais no campus virtual da ASF
Como parte das estratégias que a Auditoria Superior da Federação (ASF) do
México implementou, por meio de seu Instituto de Formação e Desenvolvimento
em Auditoria Superior (ICADEFIS), para aumentar a cobertura e a qualidade das
atividades de capacitação para Entidades Locais de Auditoria Superior (EFSL) e,
por sua vez, fazer uso mais eficiente dos recursos alocados para esse fim, em junho
de 2019 foi iniciada a oferta de cursos sob o formato «Sala Virtual», transmitidas
diretamente das instalações da ASF através de seu Campus Virtual.
Esses cursos abordam temas técnicos relacionados à implementação de
auditorias para despesas federalizadas por meio de um modelo pedagógico que
permite desenvolver e fortalecer as competências de cada um dos participantes.
Durante o período de junho a novembro, foram realizadas 83 sessões de "Salas
Virtuais", de um total de 90 previstas para 2019. Nessas atividades, foram treinados
aproximadamente 2.200 servidores públicos de 28 entidades da federação.

Videoconferência "Modelos de controle simultâneo"
Em 28 de novembro de 2019, a ASF, a pedido da Controladoria-Geral da
República do Peru, transmitiu-se a videoconferência "Modelos de Controle
Simultâneo na Auditoria Superior da Federação" aos alunos do Mestrado em
Controle governamental, que ensina a Escola Nacional de Controle daquele SAI.
A palestra estabeleceu a implementação e a importância do Quadro Integrado
de Controle Interno (MICI), os princípios dos quais representam os requisitos
necessários para estabelecer o controle interno adequado de acordo com a
natureza, tamanho, disposições jurídicas e mandato de cada instituição.
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A CGR da Nicarágua conclui com sucesso o
programa do Banco Mundial (WB)
A Dr. María José Mejía com
Funcionários
do
Banco
Mundial (BM) realizou a
avaliação do programa de
Modernização
da
CGR;
enfatizando sua relevância
para
a
estratégia
institucional. O Programa
como um todo estava
alinhado com o Plano
Estratégico
de
D e s e n v o l v i m e n t o
Institucional 2016-2020 e as
necessidades de melhoria da
CGR.

Dra. María José Mejía, titular da SAI da Nicarágua, em
reunião com funcionários do Banco Mundial.

Uma das principais contribuições da intervenção do programa foi relacionada à
sistematização dos processos de Auditoria CGR, o que lhe permitirá aumentar a
eficiência e a eficácia do controle por meio da adoção e adaptação do
SICA-NIC, software desenvolvido pela EFS do Chile (SICA). Outro aspecto
importante foi fortalecer a formação como uma das melhores práticas em que o
órgão de controle pode promover e estimular o controle e a auditoria.

Controladoria-Geral da República fortalece o Sistema de
Controle dos Municípios do País
A EFS da Nicarágua em conformidade com as disposições da Lei Nº. 681, Lei
Orgânica da Controladoria-Geral da República e do Sistema de Controle e
Fiscalização de Bens e Recursos Estaduais e das Normas Técnicas de Controle
Interno (NTCI), aprovou os "Guias Especializados para a Implementação do
Controle Interno em Entidades Governamentais e Municipais da Nicarágua", cujo
principal objetivo é fornecer diretrizes, ferramentas e métodos para a
implementação dos componentes que compõem o Sistema de Controle Interno
(SCL) definidos na NTCl. Além disso, a SAI da Nicarágua, desenvolveu o Sistema de
Avaliação de Controle Interno (SECI), que entrará em produção em 2020, para
que o Governo e os Municípios do país submetam a Certificação Semestral da SCI.
Durante os meses de outubro e novembro de 2019, esta instituição executou na
modalidade de formação a Distância (Virtual) e
Presencial 16 eventos,
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conseguindo treinar um universo de 397 servidores públicos de 133 municípios do
país. A participação de gênero foi de 236 mulheres representando 59% e 161
homens representando 41%, respectivamente.

Controladoria-Geral da República da Nicarágua conclui com
sucesso o processo de treinamento dos Servidores Públicos
do Ministério de Saúde (MINSA)
A SAI da Nicarágua, em coordenação com o MINSA, concluiu com sucesso o
processo de fortalecimento das capacidades dos servidores públicos dos Sistemas
Integrais de Saúde Departamentais e Regionais (Siuna) sobre o tema: Lei Nº 681, Lei
Orgânica da Controladoria-Geral da República e do Sistema de Controle e
Fiscalização de Bens e Recursos Estaduais e Lei Nº 438, Lei de Probidade do
Servidor Público.
No período de maio a novembro de 2019, foram realizadas 42 Oficinas para
capacitar 1.185 servidores públicos em temas relacionados com a Lei Nº 681, e
1.078 servidores públicos em temas da Lei Nº 438, para um universo de 2.263
servidores públicos do MINSA. A participação de gênero foi de 1.486 mulheres
representando 66% e 777 homens representando 34%, respectivamente.

Controladoria-Geral da República da Nicarágua comemora
o 40º aniversário de sua criação
Os Membros do Conselho Superior desta
Entidade Superior de Auditoria, como
parte da comemoração dos 40 anos de
trabalho, apresentaram o Prêmio e
Certificados aos vencedores do concurso
Logotipo Institucional, desenvolvido com o
o objetivo de reforçar a imagem
institucional e projetar seu trabalho
fiscalizador, tendo sido selecionada como
Primeiro Lugar a Lda. Mirna Patricia
Morales Osorio, Auditora Interna da
Prefeitura de Masaya.
Dra. Maria José Mejía e Lda. Mirna Patrícia
Morales.
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CCRD realiza painel sobre controle constitucional
da gestão de fundos públicos

Titular da SAI da República Dominicana, Ldo. Hugo Alvarez Pérez, juntamente
com representantes do CCRD e membros do painel "Controle
Constitucionalda gestão dos recursos públicos".

A Câmara de Contas da República Dominicana (CCRD), por meio da Escola
Nacional de Contas, realizou o painel intitulado: "Controle constitucional da
gestão dos fundos públicos", com o objetivo de proporcionar aos servidores da
instituição conhecimento dos diferentes controles que contribuem para a
democracia e transparência na administração pública.
As palavras de abertura estavam nas mãos do proprietário da entidade de
auditoria, Ldo. Hugo Alvarez Pérez, que destacou o trabalho que desenvolveu
com a cidadania através do Departamento de Controle Social.
O painel foi composto pelo vice-reitor da Universidade Autônoma de Santo
Domingo (UASD), Dr. Antonio Medina; o presidente da Fundação Justiça e
Transparência, Dr. Trajanvida Vidal Potentini e o chefe do Departamento de Ética
e Integridade Governamental da Diretoria Geral de Ética e Integridade
Governamental (Digeig), Ldo. Rafael Alberto Basora.
Medina e Basra destacaram o trabalho que está sendo feito pela Câmara de
Contas ao divulgar, por meio de palestras, charlas, workshops e reuniões com
organizações da sociedade civil, seu papel como órgão de auditoria.
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CCRD ocupa o quarto lugar no ranking de transparência e
disponibilidade de informações de acordo com a OLACEFS

Câmara de Contas da República Dominicana

A Câmara de Contas da República Dominicana (CCRD) obteve 95,26 pontos na
avaliação do cumprimento das normas de transparência e disponibilidade de
informações publicadas em seu site, uma medida feita pela Organização de
Instituições de Auditoria Superior latino-americanas e caribenhas (OLACEFS),
classificando em quarto lugar no ranking das 22 instituições que compõem a
organização internacional.
De acordo com um comunicado de imprensa publicado no site da Olacefs,
apenas 10 das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que a compõem
atenderam de forma ideal aos padrões de transparência e disponibilidade de
informações.
Eles também relataram que, por meio do Índice de Disponibilidade de
Informações da Cidadania sobre a Gestão Institucional (DIGI) 2019, houve uma
melhora substancial que ficou evidente em relação a 2017, quando 12 das SAIs
ficaram abaixo dos 50 pontos.
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A EFS Guatemala ensina o Curso sobre o uso de veículos não
Tripulados no processo de Auditoria e Aplicação na Colheita
de Amostras
Para desenvolver capacidades, estimular a troca de experiências e fortalecer o
trabalho das Controladorias da região, delegados das SAIs da América Central e
do Caribe participaram do treinamento sobre "Uso de veículos não tripulados no
processo de auditoria e colheita de amostras", na Cidade da Guatemala, de 08
a 11 de outubro de 2019.
A iniciativa de realizar o treinamento surgiu pelo Dr. Edwin Humberto Salazar
Jerez, Presidente da Organização de América Central e do Caribe das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) e Controladoria Geral de Contas da
República da Guatemala, na XLIII Assembleia Geral Ordinária da OCCEFS,
realizada em Havana, Cuba, em julho, onde As EFS manifestaram o desejo de
trocar experiências sobre questões de interesse, destacando o uso da tecnologia
(drones) nas auditorias.

Treinamento sobre "Usar veículos não tripulados no processo de auditoria e
aplicação na colheita de amostras."
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Entrada da ASF na OCCEFS

Da esquerda para a direita: Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidenta do
Tribunal de Contas da República de El Salvador; Edwin Humberto Salazar
Jerez, Controladoria-Geral de Contas da República da Guatemala e
Presidente da OCCEFS; Hugo Francisco Alvarez Pérez, Presidente da Câmara
de Auditores da República Dominicana; Roy Pineda Castro, Presidente do
Superior Tribunal de Contas da República de Honduras e Secretário
Executivo da OCCEFS.

Durante a XIX Assembleia Geral Extraordinária da Organização das Entidades
Fiscalizadoras Superiores da América Central e do Caribe (OCCEFS), realizada em
14 de outubro de 2019, em San Salvador, a Auditoria Superior da Federação do
México entrou como membro pleno desta organização sub-regional.
A OCCEFS é composta pelas EFS de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala
(Presidência), Honduras (Secretaria Executiva), Nicarágua, Panamá, Porto Rico e
República Dominicana.
Para a EFS, fazer parte da OCCEFS representa uma valiosa oportunidade para
fortalecer a colaboração e a troca de conhecimento com as SAIs dos países da
América Central e do Caribe.
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EFSUR: Proposta de Plano Estratégico e
actualização regulatória
A EFSUR teve um trabalho
intenso e incessante em 2019.
A última reunião anual
resolveu a incorporação das
SAIs da Colômbia e do Peru
como membros. Também foi
proposto alterar o Estatuto e
a
revisão
do
Plano
Estratégico da EFSUR, para
isso, a tarefa foi confiada ao
SAI do Paraguai - presidência
pro tempore 2020 - e à EFS da
Argentina
Secretaria
Executiva, respectivamente.

Equipe da EFSUR Argentina e representantes da SAI do
Paraguai.

Nesse contexto, nos dias 12 e 13 de dezembro, foi realizada na Auditoria Geral da
Nação Argentina, o "Workshop de Preparação da EFSUR para revisão do Plano
Estratégico e do Projeto de Atualização Regulatória." Participaram a equipe da
EFSUR da Argentina e os representantes da SAI do Paraguai. Durante as
conferências, foram abordadas questões relacionadas à análise e aos
principais
resultados
do
Workshop de Planejamento
Tático e o Workshop de
Socialização das Estratégias de
Comunicação da OLACEFS,
realizados em Lima, Peru, de 18
a 20 de novembro. Além disso,
foram realizados trabalhos na
revisão do Plano Estratégico da
EFSUR, adequação do estatuto
e análise das normas vigentes
nos
âmbitos
internacionais
(OLACEFS-INTOSAI). Finalmente,
foi acordada a elaboração de
um documento a ser submetido
Desenvolvimento do Workshop Preparatório EFSUR para
aos membros da EFSUR para sua
a revisão do Plano Estratégico e do projeto de
atualização normativa.
consideração.
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Cooperando
Boletim da Organização Latino-Americana e
do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

Presidencia_OLACEFS@contraloria.gob.pe
Twitter: @OLACEFS_oficial
Facebook: @olacefs
Instagram: @olacefs
YouTube: /OLACEFScom
Lima, Perú

