ATA REUNIÃO DO GRUPO DE
TRABALHO DE COOPERAÇÃO AO
TCU NA FORÇA TAREFA DA
INTOSAI PARA A CRIAÇÃO DA
ISSAI 150, REALIZADA NO DIA 28
DE OUTUBRO DE 2020.

1. ABERTURA: Aos 28 de outubro de 2020, das 10:00 às 11:30, reuniram-se na
plataforma google meets (https://meet.google.com/nqt-zefa-wma ) os membros da
Rede de Gestão de Pessoas, Rede das Escolas de Contas e ATRICON relacionados
no anexo I desta ata.
2. APRESENTAÇÃO: Crislayne Cavalcante abriu a reunião apresentando todos os
integrantes do Grupo de Trabalho e dando boas vindas ao Romulo Lins que representa
a ATRICON. Foi destacado o trabalho feito por cada um dos integrantes do GT:
Adriana Loro, na coordenação da rede de gestão de pessoas; Bruno Ceratti na
apresentação dos documentos da INTOSAI nas reuniões; Gilson Piqueras, na
construção do Programa de Formação do Auditor e na construção do quadro nacional
de competências profissionais de auditoria; Leonard Renné, na condução das oficinas
de criação de trajetórias profissionais; Neigmárcia Oliveira, na construção do quadro
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nacional de competências profissionais; Paulo O., Hithajiara Dal Ri e Sandra
Mezzomo, na participação da rede e auxílio na validação dos questionários de
levantamento das ações de cooperação para melhoria da avaliação dos TCs no
MMDTC. Foi apresentado o Rômulo Lins e ressaltado os agradecimentos pela sua
participação.
3. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA INTOSAI: Bruno Ceratti
apresentou os documentos enviados pela INTOSAI (Convite, ISSAI 150, GUID 7500
e GUID 7600. Acesse a íntegra da apresentação aqui, com destaque para:
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4.
DEBATES: Aberta a palavra aos debates, seguindo as orientações da INTOSAI
para a análise (completude dos requisitos e orientações; equilíbrio na narrativa entre
princípios e orientações; desafios na implementação prática; adequação das orientações
para fornecer opções de implementação dos princípios; facilidade de leitura e fluxo da
narrativa):
4.1.
Crislayne Cavalcante lembrou o processo usado nas oficinas de trajetórias
e entende que os princípios englobam todo o processo de construção do quadro nacional
de competências;
4.2.
Neigmárcia questionou o conceito de Comitê de qualidade a que se refere
a minuta da norma. Leonard Renné esclareceu como eles aplicam a questão da qualidade
no TCU.
4.3.
Crislayne Cavalcante relembrou os riscos do projeto das trajetórias
profissionais e questionou se eles foram inseridos na descrição dos princípios, quais
sejam: liderança não patrocinar o projeto e servidores não aderirem.
4.4.
Leonard Renné explicou como o TCU implementou ações para mitigar
estes riscos no projeto das trajetórias e disse que entende que o princípio 1 e sua descrição
contempla o dever dos líderes da EFS implementarem competências profissionais e
trajetórias para seu desenvolvimento.
4.5.
Também foi lembrado de um questionamento da rede de situações de
Tribunais que possuem quadros de técnicos de nível médio e auditores de nível superior.
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O GT entendeu que bastaria o Tribunal definir as atribuições de cada cargo nos processos
e suas respectivas competências necessárias.
4.6.
Rômulo Lins ponderou o cuidado que o GT deve ter para não impor uma
única solução de caminho para o desenvolvimento de competências, o que foi consentido
por todos.
4.7.
Foi sugerido inserir uma questão adicional ao anexo da GUID 7600 para
que a INTOSAI forneça orientações de caminhos de desenvolvimento para o caso de
entidades fiscalizadoras regionais e locais, de forma cooperada ou associativa.
4.8.
Também foi sugerido ao TCU divulgar as ações práticas que já vem sendo
implementadas no Brasil pelo TCU e pelas redes dos Tribunais de Contas regionais e
locais.
4.9.
Crislayne Cavalcante apresentou o site das redes para organizar os
documentos desta ação de cooperação ao TCU: acesse aqui.
4.10.
Paulo O. reforçou a importância do engajamento da instituição e alta
liderança na implementação das ações de gestão de pessoas e apontou como uma das
preocupações atuais a questão do clima organizacional no trabalho remoto.
4.11.
Adriana Loro explicou a reunião que tiveram do Comitê e que uma nova
ação será proposta de criar uma diretriz para o trabalho remoto a ser sugerida aos TCs,
com apoio do CNPTC. Foi sugerido também replicar o questionário feito pelo TCEES e
apresentado no Encontro de Gestão de Pessoas que conseguiu identificar questões
psicológicas dos servidores a serem tratadas pela gestão. Rômulo explicou que auxiliou
o CNPTC na formulação dos últimos questionários e que a realização deste questionário
de clima organizacional no remoto teria chances grande de ter apoio da ATRICON e
CNPTC. Adriana se comprometeu a conversar com o TCEES para conseguir o
questionário modelo. Leonard lembrou que nesta semana o TCU divulgou uma
plataforma (diretrizes) de apoio aos gestores para o trabalho remoto e indicou os nomes
dos seguintes técnicos para auxiliar as redes: Salvatore e Tiago Modesto.
5. ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
5.1.
Quanto à cooperação das Redes de gestão de pessoas e das escolas ao TCU
na Força Tarefa da INTOSAI, serão encaminhados os seguintes comentários:
Prezados, seguem as considerações da reunião:
Hoje os representantes das Redes de Gestão de Pessoas e das Escolas
de Contas se reuniram para consolidarmos os comentários e sugestões
às minutas apresentadas pela TFIAP.
Após a apresentação do documento, por Bruno Ceratti - TCDF, o grupo
analisou cada um dos questionamentos orientativas da carta-convite,
sugerindo o seguinte:
1) A inclusão de mais uma questão no anexo da GUID7600 para tratar
das orientações e sugestões para os casos de Tribunais Regionais e
Locais atuando em rede, de forma cooperativa ou orientações nacionais;
2) A divulgação das ações de implementação de competências
profissionais e trajetórias que estão sendo desenvolvidas em rede no
Brasil:
2.1 - Programa de Formação do Auditor de Controle Externo baseado
na
ISSAI
100
(NBASP100)
-
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https://irbcontas.org.br/biblioteca/programa-de-formação-do-auditorde-controle-externo/
2.2 - Tradução do documento "Competency Framework" para o
português - https://irbcontas.org.br/biblioteca/traducao-do-relatorio-daintosai-julho-2019-mapa-de-competencias-para-profissionais-deauditoria-do-setor-publico-em-entidades-fiscalizadoras-superiores/
2.3 - Criação do Quadro Nacional de Competências Profissionais de
Auditoria, realizado no âmbito do Grupo de Trabalho de criação da
trajetória
Profissional
de
Auditoria
do
TCU
https://irbcontas.org.br/biblioteca/quadro-nacional-de-competênciasprofissionais-de-auditoria/
2.4 - Realização de Oficina de Metodologia para criação de Trajetória
Profissional para o desenvolvimento de competências profissionais,
ministrada pelo TCU (Leonard Renné) aos Tribunais de Contas
Regionais e Locais - atas das reuniões da oficina neste link:
https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-gestao-de-pessoas/
2.5 - Avaliação por pares, em relação à gestão de pessoas e Escolas de
Contas, organizado pela ATRICON com apoio do IRB:
https://www.atricon.org.br/mmd-tc/ (dados gerais sobre avaliação por
pares entre os TCs do Brasil) e https://youtu.be/VhBCjyhPWD0
(Apresentação da medição dos TCs em relação aos critérios de Gestão
de Pessoas e Escolas de Contas, do minuto 0:25:00 até 1:15:00 do
vídeo)

5.2.
Quanto as ações relativas ao trabalho remoto: serão replicados os
questionários feitos pelo TCEES; serão convidados os auditores do TCU para apresentar
as ações na próxima reunião quinzenal das redes a ser agendada.
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ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO GT DE APOIO AO TCU NA TFIAP
28/10/2020 – DAS 10:00 AS 11:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adriana Loro – TCEPR (Coordenadora da Rede de Gestão de Pessoas)
Bruno Ceratti – TCDF
Gilson Piqueras Garcia – TCMSP (Representante da Rede das Escolas)
Hithajiara Dal Ri – TCERS
Leonard Renné – TCU
Neigmárcia Oliveira – TCEMG
Paulo O. – TCESP
Rômulo Lins de Araujo Filho – TCEPR (representante da ATRICON)
Sandra Mezzomo - TCERS
ANEXO II
CHAT DA REUNIÃO VIRTUAL

Bruno Ceratti
09:57

https://www.canva.com/design/DAELcyBr84k/o5P11qHJCY0BEPe4IBGwg/view?utm_content=DAELcyBr84k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut
m_source=publishsharelink
Link para a apresentação, para quem quiser.
Leonard Renne
10:01

Bom dia!!
Rômulo Lins de Araujo Filho
10:05

Bom dia a todos!
Hithajiara Dal Ri
10:05

Bom dia!!! Hithajiara Dal Ri TCE-RS
Paulo O.
10:06

Bom dia. Tentando ativar a camera.
Leonard Renne
10:18

https://drive.google.com/file/d/1BZsnCHg3AcJwp7b1dzOuOr_FzmwpHekA/view?usp=sharing
A quem interessar... Minuta do normativo que implementa a política de trajetórias profissionais
no TCU. Com diretrizes e princípios já alinhados ao draft da IN 150
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ADRIANA LORO
10:19

obrigada Leonard
NEIGMÁRCIA OLIVEIRA
10:20

Oba!! Obrigada Leonard!
ADRIANA LORO
11:01

ta cortando sua fala Romulo
Bruno Ceratti
11:06

O quadro nacional faz parte das competências comuns/nucleares.
Bruno Ceratti
11:14

Muito boa a observação, Paulo. Concordo com a Crislayne que deve faltar adesão a outras
normas.
Bruno Ceratti
11:18

A cúpula não quer mostrar problemas! Todo mundo quer sair bem na foto. :-/
Hithajiara Dal Ri
11:31

Que primor de organização de informações, Cris. Parabéns!!! Organização que me inspira :)
Bruno Ceratti
11:34

Cris multitarefa, sou seu fã! Inspiração mesmo.
Mais uma vez, link para a apresentação:
https://www.canva.com/design/DAELcyBr84k/o5P11qHJCY0BEPe4IBGwg/view?utm_content=DAELcyBr84k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut
m_source=publishsharelink
Você
11:37

obrigada. adoro trabalhar com vocês
Hithajiara Dal Ri
11:46

Valeu Bruno!!
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