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Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI)

INTOSAI contribui para o Fórum Mundial de Justiça, em Haia

Em  2  de  junho  de  2022,  no
âmbito  do  Fórum  Mundial  de
Justiça  em  Haia,  a  INTOSAI
Development  Initiative (IDI)
organizou  um  evento  sobre  o
tema "Desafios e tendências para
as  instituições  de  fiscalização
superior".

O Fórum Mundial de Justiça é o
evento internacional mais importante para o Estado de Direito. O fórum de 2022 contou
com várias centenas de representantes importantes de negócios  e política,  sociedade
civil  e  pesquisa.  O painel  de  discussão  organizado  pelo  IDI  explorou os  principais
tópicos de retrocesso democrático, coordenação interinstitucional e constitucionalismo
dos mecanismos de prestação de contas.

Como  representante  da  Secretaria-Geral  da  INTOSAI,  Silke  Steiner  destacou  o
importante  papel  que  as  SAIs  desempenham  ao  salvaguardar  a  transparência  e  a
prestação de  contas  para  garantir  o  estado de direito.  Posteriormente,  apresentou as
iniciativas  da  INTOSAI  para  promover  a  independência  das  EFSs  e  apoiar  a  sua
contribuição para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Ewout  Irrgang,  Membro  do  Conselho  da  SAI  da  Holanda,  examinou  as  tarefas,
tendências atuais e desafios que as SAIs têm que enfrentar em nível nacional. Jorum
Duri,  Especialista  em  Responsabilidade  Horizontal  da  Transparência  Internacional,
apresentou  o  apoio  prestado  pela  Transparência  Internacional  às  instituições  que
salvaguardam a responsabilidade  e  especificou o projeto "Fortalecendo as  Redes  de
Responsabilidade na Sociedade Civil". Tim Steele, Conselheiro Sênior do UNODC, deu
uma visão sobre a cooperação entre SAIs e autoridades anticorrupção. O evento foi
facilitado por Freddy Ndjemba, Gerente Sênior da IDI.

Além disso, outro evento realizado na semana passada foi dedicado à independência das
SAIs: a Honorável Helen Clark, que havia sido recentemente nomeada "Embaixadora
da Boa Vontade para a  Independência  das  SAI" pela  INTOSAI-Donor Cooperation,
participou de  um painel  de  discussão  por  ocasião  da  a  publicação da  "Pesquisa  de
Orçamento Aberto" pela International Budget Partnership.

Fonte: https://www.intosai.org/news/2022-world-justice-forum-in-the-hague 



Delegação da INTOSAI faz visita ao Secretário-Geral
das Nações Unidas

Em 25 de maio de 2022, uma delegação da INTOSAI composta pelo Primeiro Vice-
Presidente da INTOSAI, Bruno Dantas, pela Secretária-Geral da INTOSAI, Dra. Margit
Kraker, e pelos membros do Conselho de Administração da INTOSAI, Dr. Harib Saeed
Al  Amimi,  Conselheiro  Hesham Badawy e  Jorge  Bermúdez  Soto,  reuniu-se  com o
Secretário-Geral das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres,  na sede da ONU em
Nova York.

A visita foi iniciada pelo Tribunal de Contas Federal do Brasil como futuro presidente
da INTOSAI e anfitrião do próximo Congresso da INTOSAI. O ministro Bruno Dantas
enfatizou  a  importância  da  cooperação  entre  a  ONU  e  a  INTOSAI  e  convidou  o
secretário-geral da ONU a inaugurar a INCOSAI XXIV em novembro de 2022.

Posteriormente, foram discutidas as prioridades da INTOSAI – como a promoção da
independência das Entidades Fiscalizadoras Superiores cEFSs) ou a contribuição das
EFSs  para  uma  implementação  bem-sucedida  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento
Sustentável (ODS) – bem como as correspondentes iniciativas conjuntas com a ONU.

A Secretária-Geral da INTOSAI, Dra. Margit Kraker, destacou o papel central das EFSs
na salvaguarda da responsabilidade e boa governança e enfatizou ao mesmo tempo que
apenas  as  EFSs  independentes  são  capazes  de  criar  o  impacto  necessário.  Nesse
contexto, ela entregou ao Secretário-Geral da ONU um folheto que ilustra o importante
papel das EFSs independentes como parceiras da ONU.



Houve  consenso  geral  de  que  os  esforços  para  implementar  os  ODS  precisam ser
intensificados  na  era  pós-COVID-19  e  que  as  SAIs  continuarão  revisando  essa
implementação.

Fonte: https://www.intosai.org/news/2022-05-25-visit-guterres-newyork 



Organização Latino-Americana e do Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)

OLACEFS convida Tribunais membros para Auditoria coordenada do Marco de
Sendai e Redução da pobreza

O Grupo de Trabalho de Supervisão da Gestão de
Desastres  no  âmbito  dos  Objetivos  de
Desenvolvimento  Sustentável  convida  todos  os
membros  da  da  OLACEFS  a  participar  da
Auditoria  Coordenada  do  Marco  de  Sendai  e
Redução  da  Pobreza,  realizada  durante  2022-
2023.

O objetivo da auditoria é “avaliar a aplicação das
estratégias  governamentais  de  prevenção  e
redução de riscos  de desastres  para fortalecer  a
governança e promover a resiliência da população
que  vive  na  pobreza  e  contribuir  para  o

cumprimento do ODS1 e da Meta: 1,5 até 2030. ”

Esta  iniciativa  é  apoiada  pela  GIZ  através  do  Projeto  Regional  Anticorrupção
OLACEFS. O prazo para respostas será até o dia 24 de junho.

Fonte: https://www.instagram.com/p/CfCyQZxPpMn/?utm_source=ig_web_copy_link

OLACEFS realiza evento sobre integridade

Nos  dias  1,  2  e  3  de  junho  foi  realizado  o
Workshop IntoSAINT em Porto Rico, no âmbito do
Projeto da Comissão Técnica de Boas Práticas de
Governança da OLACEFS, liderado por Lic. Jesús
Rodríguez,  presidente  do  Escritório  Geral  de
Auditoria da Nação Argentina.

Este Workshop foi realizado graças ao empenho do
Controlador de Porto Rico, Yesmín M. Valdivieso.

Seu objetivo foi realizar uma análise de risco com foco na integridade e avaliar o nível
de maturidade dos sistemas de controles internos com os funcionários da casa, a fim de
identificar medidas que visem fortalecer a gestão da integridade na referida instituição.



O Workshop foi facilitado por dois moderadores certificados pela OLACEFS: Paola
Romero Gorrostieta  da  SAI  do México  e  Daysi  Oliva  Reyes  da  SAI  da  República
Dominicana.

A EFS de Porto Rico se une às 19 Entidades Fiscalizadoras Superiores que já avaliaram
sua integridade na região.

A OLACEFS lidera o ranking das organizações regionais INTOSAI na realização de
workshops  IntoSAINT e  SAINT.  A experiência  na  implementação  desta  ferramenta
tornou-a referência para outras regiões do mundo.

Fonte:  https://olacefs.com/seguimos-avanzando-hacia-organizaciones-donde-la-
integridad-es-un-valor-fundamental/ 

O IRB também segue na vanguarda do tema ao publicar,  junto com a ATRICON, a
Resolução com diretrizes para implantação de sistemas de integridade nos Tribunais de
Contas Brasileiros

OLACEFS realiza 2ª ciclo de palestras sobre Políticas de igualdade de Gênero e
discriminação

No dia 1º  de junho,  foi  realizada a  segunda reunião,  no eixo  Inclusão,  do ciclo  de
palestras “Mãos ao Trabalho: Política de Igualdade de Gênero e Não Discriminação” do
Grupo de Trabalho Igualdade de Gênero e Não Discriminação ( GT).

Na  ocasião,  houve  um  público  de  mais  de  600  pessoas  que  interagiram  com  os
palestrantes e moderadores, de diversos países como: Guatemala, Paraguai, Argentina,
Colômbia, Equador, México, Chile, entre outros.

A  conversa  foi  desenvolvida  de
forma  interativa  e  participativa  em
que foram apresentadas ao público 4
questões,  através  da  plataforma
Mentimeter:  Que  grupo  de  pessoas
considera  que  sofre  mais
discriminação  dentro  da  sua
Instituição?;  Já  se  sentiu
discriminado pela sua idade , cor da
pele,  origem  nacional  ou  étnica?;

Existem políticas  antidiscriminação  em sua  EFS?  Y;  Você  acha  que  sua  instituição
possui um espaço seguro e infraestrutura adequada para que pessoas com deficiência
possam realizar seu trabalho sem nenhum tipo de problema? Todas e cada uma das
respostas  foram  comentadas  pelos  painelistas,  Mtra.  María  José  Franco  Rodríguez,
Auditora Superior da Federação do México e Licda. Verónica Espinosa Terán, 



Controladoria  Geral  do  Estado  do  Equador,  que  se  pronunciou  com  base  em  sua
experiência e conhecimento nestas matérias.

Além dos múltiplos temas e da revisão dos grupos vulneráveis que devem fazer parte do
processo de inclusão nas SAIs, conforme preconiza a Política de Igualdade de Gênero e
Não Discriminação da OLACEFS, os dois grupos de maior destaque nesta sessão foram
as  pessoas  com  deficiência  e  pessoas  pertencentes  à  comunidade  LGBTQ+.  Deste
último, Mtra. María José Franco Rodríguez salientou que "a comunidade sempre lutou
para ser reconhecida como igual  e  digna",  explicando que são as pessoas que mais
sofrem assédio  no  local  de  trabalho  devido  à  sua  orientação  sexual,  identidade  ou
expressão de gênero, escondendo-a, às vezes, , para se proteger e, entre eles, "as pessoas
que mais  sofrem são as  pessoas  trans".  Por  outro  lado,  o  Licda.  Verónica  Espinosa
Terán, destacou sobre as pessoas com deficiência que "em algumas instituições não há
cenários confortáveis porque não entendemos a capacidade que essas pessoas têm e, por
isso, são relegadas". Além disso, o Procurador destacou a importância do aprendizado e
treinamento sobre essas  questões  para acolher  as pessoas  com deficiência,  deixando
para trás os estereótipos que impedem a inclusão desse grupo de pessoas.

Esta sessão sobre Inclusão também contou com a participação exclusiva do Dr. Eber
Omar Betanzos Torres, Chefe da Unidade Técnica da Auditoria Superior da Federação
do México, que expressou sua opinião sobre a inclusão dos povos indígenas, a partir de
sua experiência pessoal. , explicando que “quando se faz parte de um grupo indígena,
eles fazem você se sentir um grupo fraco, quando na verdade a única coisa que se busca
é a igualdade”. Por outro lado, foi também responsável por destacar a importância de
tratar estas questões uma vez que estão em sintonia com a agenda 2030 e “nós enquanto
instituições de auditoria temos de ser instituições modelo e não deixar ninguém para
trás”.

Se quiser reviver este segundo encontro sobre Inclusão, veja aqui o vídeo.

Aberto edital para contribuições à REVISTA FISCALIZANDO Nº28/OLACEFS

A  Presidência  da
Organização  Latino-
Americana  e  do  Caribe  de
Entidades  Fiscalizadoras
Superiores  –  OLACEFS,
exercida pela  Controladoria
Geral da República do Peru,
convida os funcionários das
Instituições  Fiscalizadoras
Superiores,  membros
titulares e associados, a apresentar suas contribuições ao Revista Fiscalizar edição nº 28.



Os  temas  abordados  nos  artigos  de  pesquisa  estarão  relacionados  ao  controle
governamental e fiscalização pública. Da mesma forma, a publicação visa contribuir
para  a  troca  de  conhecimentos  e  experiências,  por  meio  de  artigos  de  pesquisa
realizados na região.

Nesse sentido, convida-se a comunidade OLACEFS a enviar suas investigações para o
e-mail:  publicacionesOLACEFS@contraloria.gob.pe,  para  revisão,  avaliação  e
publicação na Revista Fiscalizar.

A estrutura das contribuições, cuja extensão será de 12 páginas, é a seguinte:

Título
Nome do(s) autor(es) e EFS a que pertence(m)
Resumo
Palavras chave
Desenvolvimento de investigação
Conclusão(ões)
Bibliografia

O prazo para recebimento de contribuições será de 3 de junho a 3 de agosto de 2022.
Recorde-se que, após avaliação, serão publicados até dois artigos por EFS.

Para mais detalhes sobre as contribuições a serem enviadas, consulte:

Guia Editorial da Revista de Auditoria 

Fonte:  https://olacefs.com/convocatoria-para-contribuciones-de-revista-fiscalizando-
n28/ 



Organização Europeia das Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EUROSAI)

EUROSAI realiza evento “Post-Congress Get-Together”

Nos dias 22 a 24/05/2022, a EUROSAI realizou evento para debater os seguintes temas:
visualização e publicação de resultados de auditorias, auditoria fiscal, ODS, luta contra
corrupção, benchmarking, auditoria de projetos de governos digitais, monitoramento e
recomendações de auditoria, auditoria reativa e rápida, pronunciamento de profissionais
de auditoria IFPP/INTOSAI.

Todas  os  vídeos  dos  workshops  e  apresentações  podem  ser  acessados  neste  site:
https://www.eurosai2021.cz/#postcongress 

Para acessar todos os vídeos do Congresso que baseou o Post-Congress Get Together
acesse:
https://www.youtube.com/watchv=61EFV72CBwo&list=PLhEX9c7QQ1F9wJKtRPLU
9jaItA-DHHwTc


