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 A reunião foi presidida pelo Presidente do Tribunal de Contas de Angola, Juiz-

Conselheiro Dr. Julião António e contou com a participação do Presidente do Tribunal de 

Contas de Portugal, Juiz-Conselheiro Dr. Alfredo José de Sousa, e do Diretor-Geral 

daquele Tribunal, Juiz-Conselheiro Dr. José Tavares, bem como com do representante do 

Tribunal de Contas da União, Ministro Marcos Vinicios Vilaça. Participaram, ainda, como 

convidados, os Srs. Manoel Barros do TC Portugal, Luciano Carlos Batista do TCU e 

Paulino de Sousa do TC Angola, integrantes do Grupo Técnico constituído para atualização 

do glossário de termos comuns no âmbito do Controle Externo da Organização das ISC da 

CPLP. 

 

 Na abertura dos trabalhos, foi concedida a palavra ao Presidente do TC de Portugal 

que iria se ausentar em decorrência de compromisso governamental ao qual teria de 

comparecer, ficando o Tribunal representado pelo Conselheiro Dr. José Tavares. Feitas as 

saudações protocolares, o Presidente da reunião submeteu aos presentes a sugestão de pauta 

que havia sido elaborada pela Secretária-Geral da Organização, conduzida pelo Senhor 

Ministro Luciano Brandão Alves de Souza. Aprovada a sugestão de pauta passou-se à 

discussão e votação dos seguintes itens, todos aprovados por unanimidade: 1. TEMAS 

PARA A PRÓXIMA ASSEMBLÉIA GERAL – foi autorizada a prorrogação do prazo 

anteriormente fixado pelo Conselho Diretivo para apresentação das preferências em relação 

aos temas a serem desenvolvidos na Assembléia em Angola, ficando os membros obrigados 

a definir até 15 de junho suas preferências, via fax ou e-mail, para que a Secretária-Geral 

anuncie até o dia 20 seguinte os dois temas escolhidos; 2. GLOSSÁRIO DE TERMOS 

TÉCNICOS: REVISÃO E ATUALIZAÇÃO – após discutir a conveniência de se ter um 

projeto de glossário concluído para ser aprovado na Assembléia de novembro, o Conselho 

Diretor deixou de acatar a proposição do grupo técnico que previa apresentar em Luanda 

um ante-projeto a ser distribuído para todas as instituições integrantes da  Organização, e 

redefiniu as etapas de trabalho incluindo uma nova reunião do grupo técnico nos dias 14 e 

15 de outubro, em Lisboa, de modo a viabilizar a conclusão dos trabalhos (Relatório das 

reuniões do GT nos dias 17 e 21 de maio em anexo); 3. ALTERAÇÃO DO LOGOTIPO 

DAS ISC DA CPLP – O Conselho deliberou no sentido de que tão logo ocorra a inclusão 

da ISC de Timor Leste na Organização a Secretaria-Geral deverá promover os 

entendimentos com o arquiteto Oscar Niemeyer para atualização do logotipo, inclusão que 

deverá se dar provavelmente na Assembléia Geral de novembro; 4. FINANÇAS DA 

ORGANIZAÇÃO – Aprovada a proposta de destinação dos recursos elaborada pela 

Secretaria-Geral; 5. MOÇÃO NO SENTIDO DE SER OFERECIDA COLABORAÇÃO 

TÉCNICA A TIMOR LESTE – Foi providenciada no mesmo dia a redação da moção e seu 

envio à Secretaria-Geral para que a remetesse ao Presidente de Timor Leste Dr. José 

Alexandre Xanana Gusmão (cópia anexa); 6. PROGRAMA DE ATIVIDADES 2003/2004 

– Foi informado que o Tribunal de Contas de Portugal já se dirigira à Iniciativa de 



Desenvolvimento da Intosai – IDI / INTOSAI, para tratar da possibilidade de apoio 

financeiro a atividades previstas no Programa de Atividades 2003-2004, enquanto que o 

Tribunal de Contas de Angola se dirigira ao PNUD com a mesma finalidade. O documento 

preparado pela Secretaria-Geral consolidando as propostas das entidades foi integralmente 

aprovado;  7. AGENDA DE TRABALHO DA ASSEMBLÉIA GERAL A SER 

REALIZADA EM LUANDA: Os assuntos sugeridos pela Secretaria-Geral para inclusão na 

agenda mereceram acolhimento do Conselho Diretor. A agenda da Assembléia passou, 

então, a ser constituída pelos seguintes assuntos: temas técnicos selecionados; atualização 

do Glossário de Termos Técnicos; finanças da Organização; Programa de Atividades 2003-

2004; Relatório de Atividades da Secretaria-Geral; Relatório de Atividades do Centro de 

Estudos e Formação; apresentação do livro sobre o V Encontro; definição das novas sedes 

da Secretaria-Geral e do Centro de Estudos; escolha da sede da Assembléia Geral seguinte 

à de Luanda; colaboração técnica ao Governo de Timor Leste; auditoria realizada pela 

Organização nas contas do Secretariado Executivo da CPLP; instituição de concurso de 

monografia sobre o desenvolvimento da cooperação entre os Tribunais de Contas da CPLP, 

cujo projeto será apresentado pela Secretaria-Geral, contendo o tema a ser abordado, o 

valor do prêmio e a composição da Comissão Julgadora; revisão do logotipo; e 

reconhecimento da língua portuguesa como idioma oficial da Intosai. 
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