Destaques

TCU passa a presidir comitês
estratégicos da Intosai e Olacefs

67° reunião do Comitê Diretivo da INTOSAI em Abu Dhabi

Tribunal de Contas da
União (TCU) tem se destacado nos organismos
internacionais dos quais participa
devido sua liderança na área de
capacitação e formação qualificada de seu corpo técnico. Exemplo
disso é que, em evento realizado
pela Organização Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), em Abu Dhabi, nos
Emirados Árabes, nos dias 10 e 11 de
novembro de 2015, o TCU foi eleito
para presidir o Comitê de Normas
Profissionais da Intosai (PSC).
Nesse mesmo sentido, o tribunal
também foi eleito, por unanimidade em 5 de outubro, para presidir o
Comitê de Criação de Capacidades
(CCC) da Organização Latinoamericana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs)
para o triênio de 2016 a 2018. Na
ocasião, o presidente Aroldo Cedraz
enfatizou o caráter técnico da pos-
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tulação do tribunal ao cargo, os
resultados já obtidos por meio dos
cursos virtuais oferecidos pelo TCU
e auditorias coordenadas e a oportunidade de cooperação ainda mais
estreita em prol do desenvolvimento
institucional e profissional das entidades de controle da região.

ESTRATÉGIAS PARA
A OLACEFS
Entre as iniciativas e prioridades
estratégicas apresentadas no documento para a Olacefs, bloco regional
que preside, o TCU destacou o objetivo de sistematizar as iniciativas
do CCC com base no ciclo de capacitação da norma ISO 10015 (que
inclui a detecção de necessidades e
a avaliação de resultados, além de
monitoramento em todas as etapas)
e de aplicar a inovação tecnológica
e pedagógica nas ações de capacitação da Olacefs para alcançar número

maior de auditores, além de obter
avanços qualitativos.
No documento, o TCU também
propôs desenvolver programa de
pós-graduação em controle externo, estimular pesquisa e inovação
no controle externo, colaborar no
desenvolvimento de certificação
internacional de auditores e fortalecer o protagonismo e articulação
do CCC no âmbito da Intosai. Essas
propostas foram discutidas na reunião anual presencial do CCC, realizada ainda em outubro em Santo
Domingo, República Dominicana.
As Entidades de Fiscalização
Superior (EFS) que integram o comitê devem elaborar uma primeira
minuta do Plano Operacional Anual
(POA) para 2016, visando a dar continuidade às atividades em curso –
entre elas as auditorias coordenadas
e cursos virtuais – e incorporando
algumas das novas iniciativas apresentadas pelo TCU.
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