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Senhores Participantes da Reunião do Conselho Diretivo: 
 
Em cumprimento ao Artigo 20º, parágrafo 3º, do Estatuto da nossa Organização, passo a 

apresentar a Vossas Excelências resumo das principais atividades desenvolvidas por esta 
Secretaria-Geral no período de outubro de 2018 até setembro de 2021. 
 
 
I. X ASSEMBLEIA-GERAL DA ORGANIZAÇÃO, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2018, EM DÍLI, 
TIMOR-LESTE. 
 
Declaração de Díli, Atas da Reunião do Conselho Diretivo e da Reunião Deliberativa - 
encaminhamento às Instituições Membros da Organização. 
 

De 26 a 28 de setembro de 2018, em Díli, Timor-Leste, sob a presidência de sua 
Excelência o Juiz Conselheiro Deolindo dos Santos, Presidente da Câmara de Contas de Timor-
Leste (CCTL), realizaram-se as Reuniões do Conselho Diretivo e da Assembleia Geral da 
Organização das Instituições Superiores de Controle (ISC) da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). 

Durante o evento, foram apresentados os resultados da execução do Plano Estratégico 
(PET) 2011-2016 e foi aprovada a proposta do Plano de Ação 2018-2019. Também foram 
tratados assuntos relacionados às finanças da Organização, às auditorias às contas da CPLP, 
bem como a participação da entidade no Congresso da Intosai de 2019. 

Após o evento, a Secretaria Geral enviou às Instituições Membros da Organização cópia 
da Declaração de Díli e das Atas dessas Reuniões. 

 
 

II. I ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA OISC/CPLP, REALIZADA ONLINE, EM OUTUBRO 
DE 2020. 
 
 Em decorrência da pandemia de COVID 19, no dia 22 de outubro de 2020, sob a 
presidência do Juiz Conselheiro José F. F. Tavares, Presidente do Tribunal de Contas de 
Portugal, realizou-se a Reunião Deliberativa da I Assembleia Geral Extraordinária Virtual da 
OISC/CPLP, via Microsoft Teams. 
 Além de assuntos administrativos de rotina, o foco do Encontro foi a Celebração dos 25 
anos da OISC/CPLP, ocasião em que todas as ISC membros apresentaram suas considerações 
sobre o tema “A cooperação entre as ISC de língua portuguesa: 25 anos de desafios e 
oportunidades”. 

Como de praxe, esta Secretaria remeteu a todas as ISC a ata da Assembleia e a publicou 
em www.oisc.cplp.org. 
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III. XI ASSEMBLEIA-GERAL DA OISC/CPLP, A REALIZAR-SE EM OUTUBRO DE 2021, EM LISBOA, 
PORTUGAL. 

 
A Secretaria Geral, como em anos anteriores, manteve contatos estreitos com a 

Instituição anfitriã, principalmente por meio eletrônico, para a organização da XI Assembleia. 
Dessa maneira, foram definidos data, pauta e agenda para o encontro, sendo toda a 
comunicação devidamente compartilhada com os Tribunais Membros, observadores e 
cooperantes. 
 
 
IV. EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2017-2022 DA OISC/CPLP 
 
1. Reunião da Equipe Técnica de acompanhamento do Plano Estratégico 2017-2022, realizada 
online, em abril de 2021. 

Por conta da pandemia de COVID 19, a reunião prevista para acontecer em março de 
2020 teve de ser cancelada. Consequentemente, e por mandato da I Assembleia Geral 
Extraordinária, este Secretariado atualizou o Plano de Ação 2018-2019 para viger no período 
2020-2021 e o submeteu à aprovação da Equipe Técnica e, posteriormente, das ISC membros 
em dezembro de 2020. 

Por outro lado, a Equipe Técnica, sob a coordenação da Secretaria Geral e com 
participação de todos os seus membros, reuniu-se via Microsoft Teams, em 20 de abril de 
2021, para acompanhar a execução do Plano de Ação para 2020-2021. 

 
2. VI seminário da OISC/CPLP, realizado na Cidade da Praia, Cabo Verde, de 5 a 7 de junho de 
2019. 

O VI Seminário da OISC/CPLP, coordenado pela Secretaria-Geral da Organização teve 
como tema “As Instituições Superiores de Controle, o Aperfeiçoamento da Gestão das Finanças 
Públicas e a Agenda 2030: o Public Finance Management Reporting Framework (PFM-RF), seus 
benefícios e desafios”.  

O evento foi dividido em 4 diferentes etapas.  
Iniciou-se com Palestras e um Painel de Discussão, liderado por representantes do 

Tribunal de Contas de Moçambique, do Tribunal de Contas de Moçambique, Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Agência de Cooperação Alemã (GIZ), ocasião 
em que palestrantes, panelistas e participantes puderam iniciar as discussões desde uma 
perspectiva mais geral, em ambiente interativo. 

A seguir, foi realizada uma Feira de Exposições com a participação de sete Tribunais de 
Contas lusófonos, a saber: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e 
São Tomé e Príncipe. Durante a feira, cada ISC pode explicar, em seu respectivo estande, aos 
sete grupos de participantes, como se deu aplicação da ferramenta PFM-RF em sua instituição, 
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seus principais benefícios e os aspectos que merecem ser revisados ou melhorados na 
ferramenta.  

Após a Feira de Exposições, os participantes foram distribuídos em quatro mesas de 
discussões. As questões haviam sido previamente distribuídas e cada sala contava com a 
presença de autoridades e servidores que, juntos, puderam compartilhar aspectos específicos 
sobre a ferramenta PFM-RF como: De que modo a ferramenta PFM-RF pode ser uma mais valia 
para o planeamento estratégico das ISC? Quais as implicações da aplicação do PMF-RF na 
organização interna das ISC e no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria? Como aplicar o 
princípio do contraditório no âmbito do PFM-RF? Devem os resultados do PFM-RF serem 
relatados externamente? Se sim como? Como se pode garantir o máximo impacto dos 
resultados da aplicação de ferramenta PFM-RF? 

Concluídas as discussões, os participantes se reuniram em sessão plenária para as 
últimas considerações e a conclusão das discussões. 

Após os debates, ao final do VI Seminário, foi aprovada a Declaração da Cidade da Praia, 
que afirma o seguinte: 

“A Organização das Instituições Superiores de Controlo (ISC) da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), representada pelos 
seus Presidentes, reunidos no VI Seminário da Organização, realizado em 
Cabo Verde, na cidade da Praia, deliberam aprovar a presente 
DECLARAÇÃO, designada por DECLARAÇÃO DA CIDADE DA PRAIA, que 
traduz os resultados e as conclusões decorrentes dos trabalhos realizados 
sob o tema “AS ISC, O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DAS FINANÇAS 
PÚBLICAS E A AGENDA 2030: O PFM-RF, SEUS BENEFÍCIOS E DESAFIOS”. 

Considerando que o controlo da gestão das finanças públicas e o 
acompanhamento da consecução dos objectivos e metas estabelecidos 
pelos respectivos governos são tarefas prioritárias das ISC; 

Destacando a Agenda 2030 e a orientação estratégica da INTOSAI quanto 
ao necessário envolvimento das ISC no esforço global para atingir os 
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

Reafirmando o compromisso da OISC/CPLP quanto à contribuição das ISC 
para o aperfeiçoamento da gestão das finanças públicas e para o alcance 
dos ODS, expresso nas Declarações do Funchal (2017) e de Díli (2018), 
aprovadas respectivamente durante o V Seminário e a X Assembleia Geral 
da Organização; 

Compreendendo que a boa gestão das finanças públicas é condição 
fundamental para que os governos alcancem as metas dos ODS, conforme 
estabelecido na Agenda 2030; Reconhecendo a ferramenta “Quadro de 
Relatório sobre a Gestão das Finanças Públicas” (PFM-RF), desenvolvida 
pela AFROSAI-E e pela GIZ, como um instrumento útil e relevante para a 
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avaliação da gestão das finanças públicas, para a monitoria dos ODS, assim 
como para a melhoria do próprio trabalho das ISC; 

Considerando que a utilização e o aperfeiçoamento desta ferramenta 
beneficiará do aprofundamento da cooperação entre a OISC/CPLP, a 
AFROSAI-E, a GIZ e o PNUD; 

As Instituições Superiores de Controlo da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa concordam e comprometem-se com as seguintes linhas de ação 
que visam operacionalizar as conclusões dos trabalhos deste Seminário, no 
sentido de: 

1. Reafirmar o compromisso das ISC membros da OISC/CPLP na melhoria da 
gestão das finanças públicas, em seus respectivos países, e no esforço 
global para o alcance dos ODS; 

2. Encorajar as ISC membros da OISC/CPLP para a utilização da ferramenta 
“Quadro de Relatório sobre a Gestão das Finanças Públicas” (PFM-RF), de 
acordo com os respectivos processos internos de trabalho e o contexto 
específico de cada país; 

3. Aprofundar a cooperação com a AFROSAI-E, a GIZ e o PNUD, no âmbito 
da aplicação da ferramenta PFM-RF pelas ISC interessadas, contribuindo 
assim também para o aperfeiçoamento da própria ferramenta; 

4. Incentivar o exercício do contraditório prévio à divulgação dos resultados 
obtidos com a utilização da ferramenta PFM-RF.” 

 
3. Interpretação simultânea para a língua portuguesa durante o Congresso da INTOSAI em 
Moscou, Rússia, setembro de 2019. 

Em decorrência das gestões efetuadas por este Secretariado no sentido de se buscar a 
manutenção da boa prática de oferecimento de instalações e serviço de interpretação 
simultânea para a Língua Portuguesa nos Congressos da Intosai, como vem ocorrendo desde 
2010, a organização do INCOSAI 2019 ofereceu as instalações necessárias a fim de viabilizar a 
interpretação simultânea de algumas Reuniões daquele Congresso para a Língua Portuguesa.  

A esse respeito, a maioria das ISC sugeriu o uso do orçamento próprio da OISC/CPLP 
para a contratação de intérpretes ou empresas de tradução localizadas em Moscou. 

Por sua vez, as ISC do Brasil, Portugal e Timor-Leste, membros do CD da OISC/CPLP, 
ficaram responsáveis por obter orientações e sugestões de suas respectivas Chancelarias sobre 
como proceder neste caso, bem como de solicitar propostas de orçamento de intérpretes ou de 
empresas de tradução locais que pudessem ofertar esses serviços. 

Após esse processo de consulta, a Secretaria Geral compilou as propostas de três 
empresas, obtidas junto à Embaixada do Brasil em Moscou. Feito o processo licitatório, venceu 
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a empresa que ofereceu o menor preço, pode deliberação do Conselho Diretivo, nos termos do 
Artigo 3º, 2, a, do Regulamento Financeiro da OISC/CPLP.  

Finalmente, e o com o costumeiro apoio do Tribunal de Contas de Cabo Verde, sede da 
conta bancária da Organização, efetuou-se o procedimento de contratação e o serviço de 
interpretação simultânea do inglês para o português foi ofertado no INCOSAI 2019. 

4. Aplicação do questionário de detecção de necessidades de capacitação trienal além da 
consolidação das respostas ao questionário. 

Em atendimento ao Plano de Ação 2020-2021, a Secretaria Geral coordenou, 
juntamente com o Tribunal Administrativo de Moçambique e os Tribunais de Contas de Angola 
e Portugal, a elaboração do questionário de detecção de necessidades de capacitação da 
OISC/CPLP para 2022, 2023 e 2024.  

O questionário aprovado foi aplicado em todas as 8 ISC lusófonas em meio eletrônico, 
no final do primeiro semestre de 2021 e obteve uma taxa de participação expressiva, com 211 
respostas recebidas. Essa foi a primeira vez que a Organização realizou um diagnóstico desse 
tipo. 

No final do mês setembro a equipe da Secretaria Geral consolidou todas as respostas e 
está elaborando o documento final do diagnóstico, que servirá de base para o desenvolvimento 
dos Planos de Capacitação para o próximo triênio. 

5. Atualização do sítio da OISC/CPLP na internet: notícias e informações decorrentes dos 
planos de ação 2018-2019 e 2020-2021. 

 Este Secretariado procedeu às seguintes atualizações no site da OISC/CPLP: 

a. Atualização dos dados das instituições-membros da Organização: 
http://www.oisccplp.org/cplp/a-organizacao/instituicoes-membros.htm. 

b. Levantamento de Certificações e Qualificações Profissionais de interesse da 
comunidade de controle externo: http://www.oisccplp.org/cplp/a-
organizacao/publicacoes.htm.  

c. Manuais de auditoria: Princípios Fundamentais, Auditoria de Resultados, Auditoria 
de Procedimentos, Linhas de Orientação par Auditorias a PPP: 
http://www.oisccplp.org/cplp/a-organizacao/publicacoes.htm. 

d. Marco de Medição de Desempenho das Entidades Fiscalizadoras Superiores (SAI 
PMF): http://www.oisccplp.org/cplp/a-organizacao/publicacoes.htm. 

e. X Assembleia Geral, 2018: http://www.oisccplp.org/cplp/assembleias-gerais/x-dili-
timor-leste-2018.htm. 

f. VI Seminário, 2019: http://www.oisccplp.org/cplp/seminarios/vi-praia-cabo-verde-
2019.htm.  
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g. I Assembleia Geral Extraordinária, 2020: http://www.oisccplp.org/cplp/assembleias-
gerais/i-ag-extraordinaria-virtual-2020.htm. 

h. Publicação de notícias: http://www.oisccplp.org/cplp/noticias/. 

Sobre as notícias e os acessos ao sítio da OISC/CPLP ressaltamos as seguintes 
estatísticas: 

h.1 Tabela de notícias entre janeiro de 2019 e setembro de 2021: 

 
Ano Notícias 

publicadas 
2019 05 
2020 34 
2021 (até setembro) 53 
Total de notícias  92 

  h.2 Tabela de acessos ao site entre janeiro de 2019 e setembro de 2021: 

 
Ano (Total/Ano) Média/Mês 

Sessões Visualizações Usuários Sessões Visualizações Usuários 
2019 1915 5459 2519 159,6 454,9 209,9 
2020 2556 6295 2015 213,0 524,6 167,9 
2021 (até setembro) 4888 9875 5274 543,1 1.097,2 586,0 

 

                        h.3 Gráfico de visualizações ao site entre janeiro de 2019 e setembro de 2021: 
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V. AUDITORIA ÀS CONTAS DA OISC/CPLP, EXERCÍCIOS 2018 A 2020. 
 

Dando continuidade ao rodízio estabelecido na Assembleia Geral de Díli (2018), que se 
iniciou com o TC de Angola, instituição auditora das contas de 2018 da Organização, a I 
Assembleia Geral Extraordinária (2020) aprovou a designação do TCU Brasil (por ordem 
alfabética) para ser a ISC auditora das contas da Organização, exercícios 2019 e 2020.  

Durante as discussões sobre este item, a ISC de Cabo Verde informou que futuramente 
estaria naturalmente impedida de auditar as contas da OISC/CPLP, sediadas na Cidade da Praia. 
A designação da ISC brasileira como auditora foi aprovada por todos e tomou-se nota do 
impedimento da Corte de Contas cabo-verdiana. 

Em decorrência da pandemia de COVID 19, informações sobre essas atividades de 
fiscalização serão prestadas por ocasião da XI AG, em outubro de 2021. 

 
 
VI. AUDITORIAS ÀS CONTAS DO SECRETARIADO-EXECUTIVO DA CPLP, EXERCÍCIOS 2018 A 
2020. 
 

Como de costume, a análise da execução financeira foi o objetivo da Auditoria dessas 
contas, particularmente as do Fundo Especial e as do Orçamento de Funcionamento, ambas 
referentes aos exercícios de 2018 a 2020. A realização do trabalho atendeu solicitação do 
Secretário-Executivo da CPLP. 

O Tribunal Administrativo de Moçambique liderou os trabalhos de 2018, com a 
participação da ISC santomente. Em 2019, o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe 
coordenou essa auditoria, com a participação da Corte de Contas portuguesa. A auditoria das 
contas do exercício de 2020 estão em andamento, agora com a liderança do TC de Portugal e 
com a participação da ISC cabo-verdiana. Ademais, à semelhança do acontecido em relação a 
exercícios anteriores, o Tribunal de Contas de Cabo Verde procedeu à auditoria às contas do 
Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP). 
 
 
VII. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NO EXTERIOR. 
 
1. X Assembleia-Geral - Reunião do Conselho Diretivo e Reunião Deliberativa – Díli, setembro 
de 2018. 

Por designação do então Presidente do Tribunal de Contas da União, Senhor Ministro 
Raimundo Carreiro Carreiro, participei, na qualidade de Secretário Geral da OISC/CPLP, da X 
Assembleia-Geral, realizada de 26 a 28 de setembro, em Díli, Timor-Leste. 
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2. Oficina de Planejamento do Programa para a Consolidação da Governança Econômica e 
Sistemas de Gestão das Finanças Públicas do Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e 
Timor-Leste (ProPALOP-TL), Lisboa, Portugal, fevereiro de 2019. 
 Participei da referida Oficina de Planejamento, de 26 a 28 de fevereiro de 2019, que 
teve como objetivo formular os Planos de Trabalho Anuais (PTAs) 2019-2021 para iniciativas 
transversais relacionadas ao desenvolvimento institucional e profissional dos Tribunais de 
Contas lusófonos africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, bem como elaborar e 
acordar um Memorando de Entendimentos para a implementação dos PTAs. 
 
3. VI Seminário da OISC/CPLP – Cidade da Praia, junho de 2019. 

Por designação do então Presidente do TCU, Ministro José Mucio, participei do VI 
Seminário da OISC/, realizado Na Cidade da Praia, Cabo Verde, de 5 a 7 de junho de 2019. 

 
4. INCOSAI 2019 – Moscou, setembro de 2019. 

Participei, como Secretário-Geral da OISC/CPLP, na qualidade de membro associado da 
Intosai, do XXIII Incosai, realizado em Moscou, Rússia, de 25 a 27 de setembro de 2019. 

 

Brasília, 1º de outubro de 2021. 

 
Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

Secretário-Geral 


