TCU adota padrões internacionais de auditoria
O Presidente Valmir
Campelo aprovou, por meio da
Portaria nº 90/2003, o Roteiro de
Auditoria de Conformidade. A utilização desse Roteiro pelo corpo
técnico do tribunal incrementará
ainda mais a qualidade dos trabalhos realizados, mediante a aplicação de padrões internacionais de
auditoria.
A aprovação do roteiro elaborado pela Secretaria Adjunta de
Fiscalização está em consonância
com o Plano Estratégico do Tribunal para o período de 2003 a 2007,
que definiu como um dos objetivos
estratégicos cumprir com
tempestividade e qualidade as competências do TCU. Os procedimentos e papéis de trabalho definidos
no Roteiro auxiliarão as equipes de
auditoria a estruturarem, de forma
lógica e eficiente, o planejamento,
a execução e a elaboração do relatório final, de forma a otimizar os
resultados dos trabalhos de campo
e a reduzir o tempo de tramitação
dos processos decorrentes de fiscalizações. Para tanto, foram utili-
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zados os princípios básicos e os padrões gerais definidos pela
International Organization of
Supreme Audit Institutions  Intosai,
bem como os padrões incorporados
e disseminados no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Profissional em Auditoria  PDPA.
Dentre os principais padrões
adotados pelo roteiro, destacam-se
os que definem os papéis do
supervisor e do coordenador da
auditoria, os passos que devem ser
seguidos na fase de planejamento,
a estrutura dos achados de auditoria e os requisitos essenciais do relatório. Além desses, merece
registro a implantação de uma sistemática de controle de qualidade
das auditorias, baseada na avaliação,
por diversos agentes internos envolvidos no processo, da aderência
aos padrões oficiais.
Treinamento - Mantendo sua
estratégia de valorização do servidor e de investimento na qualidade
dos serviços, o presidente aprovou
a realização de treinamento para

capacitação de todos os analistas e
técnicos de controle externo envolvidos na condução de auditorias de
conformidade, a fim de que conheçam e exercitem os novos padrões
e procedimentos. Os cursos serão
ministrados nas Secretarias de Controle Externo nos estados entre 10
e 21 de março, e na Sede entre 17
de março e 11 de abril.
O Roteiro de Auditoria de
Conformidade e o treinamento
para sua utilização constituem mais
um passo da atual gestão no esforço de formação de profissionais em
auditoria. A exemplo da excelência
que vem sendo obtida e reconhecida nos trabalhos de avaliações de
programas, também as auditorias
de conformidade passam a buscar
níveis de qualidade superiores, que
serão obtidos a partir da aplicação
de metodologia compatível com as
das melhores Entidades de Fiscalização Superiores e empresas privadas de auditoria.

TCU e BB reexaminarão sigilo bancário

O presidente Valmir Campelo acertou ontem
com o presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb
Lima, a formação de grupo de estudo para facilitar o
acesso a informações do BB por parte dos técnicos do
TCU no curso de auditorias. O grupo deverá ser integrado por funcionários da Consultoria Jurídica do BB
e servidores da 2 Secretaria de Controle Externo, unidade técnica responsável pelo exame das contas e fiscalização do banco.
Durante o encontro, Campelo informou os
principais problemas relacionados à fiscalização do
Banco do Brasil, sobretudo no tocante à negativa de
entrega de documentos sob argumentos que são de
uso interno e consulta privativa. Acrescentou que
outras ocorrências costumeiras são o atraso

injustificado no fornecimento de documentos e encaminhamentos de informações lacônicas, incompletas, errôneas ou sem documentação comprobatória,
que dificultam seu exame.
Cássio Casseb assegurou que pretende
reexaminar a questão do sigilo de informações e
minimizar os entraves à fiscalização do TCU, ressaltando que sua gestão deverá ser aberta e transparente.
Participaram também do encontro o ministro
Ubiratan Aguiar, o procurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, o secretário-geral de Controle Externo, Luciano Carlos Batista,
e o titular da 2 Secex, Eduardo Duailibe Murici.
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