
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES COORDENADAS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA COMISSÃO MISTA DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA, CIENTÍFICA E CULTURAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

(agosto 2000 / junho 2001)  

Passo a relatar a Vossas Excelências as principais atividades 
desenvolvidas pela Secretaria-Geral da Comissão Mista de 
Cooperação desde o IV Encontro (Brasília, setembro de 2000) até a 
presente data.  

É oportuno referir que, até o final de 2000, esteve à frente da 
Secretaria-Geral o Ministro Adhemar Ghisi, a quem manifesto meu 
agradecimento por sua inestimável colaboração durante o tempo em 
que estive ausente da Secretaria, para tratamento de saúde, 
registrando também meu louvor à sua sempre correta atuação.  

I. ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA  

ATA DA REUNIÃO DE LISBOA 

  

Por meio do Ofício-Circular CPLP nº 03/2001, de 22 de março, a 
Secretaria-Geral encaminhou a todos os Tribunais minuta da Ata da 
Reunião da Comissão Mista do dia 05 de setembro de 2000, em 
Brasília. Solicitamos então que nos fossem enviadas sugestões de 
alteração daquele texto, de maneira que pudéssemos incorporá -las ao 
documento que hoje submetemos ao exame e assinatura de Vossas 
Excelências.  

   

II. COMUNICAÇÃO SOBRE O IV ENCONTRO AO  

SECRETARIADO EXECUTIVO DA CPLP  

  

         Com o propósito de manter a Secretaria Executiva da CPLP a 
par das realizações de nossa Organização, encaminhamos à Senhora 
Secretária-Executiva, Dra. Dulce Pereira, breve relato sobre o IV 
Encontro, acompanhado dos documentos finais contendo as 
recomendações do Encontro sobre os temas “Os Tribunais de Contas 
face ao desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação e sua aplicação nos sistemas de gestão financeira”  e “As 



Relações das Instituições Supremas de Controle com o 
Parlamento” (Ofício CPLP nº 026/2000, de 13 de setembro) . 

   

III. DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO IV ENCONTRO  

À INTOSAI E À OLACEFS  

         

         No período sob exame a Secretaria-Geral encaminhou à Revista 
OLACEFS e à Revista Internacional de Auditoria Governamental , da 
INTOSAI, artigo a respeito da realização do IV Encontro dos Tribunais 
de Contas dos Países de Língua Portuguesa.  

  

  

IV. PREPARAÇÃO DE VISITA DE ESTUDOS DO  

TRIBUNAL DE CONTAS DE CABO VERDE AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO  

  

         A Secretaria-Geral fez contato com a Presidência do Tr ibunal de 
Contas da União para tratar de solicitação de Sua Excelência a 
Presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde, Conselheira 
Edelfride Barbosa, no sentido de ser realizada visita de estudos de 
delegação daquela Instituição cabo-verdiano ao TCU.  

  

         A solicitação foi acolhida com satisfação pelo Ilustre Presidente 
Humberto Souto, devendo a visita ocorrer em breve. A Secretaria -
Geral se encarregará de acompanhar a delegação durante sua estada 
em Brasília e de organizar o programa, que incluirá encontros da 
delegação de Cabo Verde com representantes do TCU das áreas de 
Contas do Governo.  

  

  

V. PREPARAÇÃO DE MISSÃO DE AVALIAÇÃO JUNTO AO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MOÇAMBIQUE  



  

         A Secretaria Geral entrou em entendimentos com a Presidência 
do Tribunal de Contas da União para viabil izar missão de avaliação a 
ser realizada por técnicos do TCU no Tribunal Administrativo de 
Moçambique, de acordo com solicitação de Sua Excelência o 
Conselheiro António Luís Pale.  

  

         A missão, já autorizada pelo Ministro Humberto Souto, 
Presidente do TCU, englobará levantamento das necessidades 
daquela Instituição no que se refere a ações de formação nas áreas de 
auditoria, Conta Geral do Estado e tecnologia da informação.  

  

         Havendo a Secretaria-Geral solicitado a adesão do Tribunal de 
Contas de Portugal ao referido projeto, o Senhor Presidente Alfredo 
José de Sousa anuiu prontamente. Desse modo, a missão de avaliação 
ao Tribunal de Moçambique, a ser empreendida ainda este ano, deverá 
ser integrada por dois técnicos do Tribunal de Contas da União das 
áreas de Auditoria e Informática, bem como por um técnico do Tribunal 
de Contas de Portugal, de Contas do Governo.  

  

  

VI. ATUALIZAÇÃO DA HOMEPAGE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

  

A Secretaria-Geral tem trabalhado na manutenção do site dos 
Tribunais de Contas da CPLP, atualizando os dados nele contidos e 
inserindo novas informações, como por exemplo, a notícia acerca da 
realização do V Encontro nos Açores.  

  

  

VII. ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DE PORTUGAL NO RIO DE JANEIRO  

  



         Nos dias 6 e 7 do mês corrente, reunimo-nos no Rio de Janeiro 
com o Conselheiro Alfredo José de Sousa, Presidente do Tribunal de 
Contas de Portugal, e com o Conselheiro José Faustino d e Sousa, 
Dirigente da Seção Regional dos Açores.  

  

         Nesse encontro, abordamos questões sobre a cooperação entre 
as Instituições de Contas da CPLP, acertando detalhes relativos à 
organização do V Encontro.  

   

VIII. PREPARAÇÃO DO V ENCONTRO  

          No que diz respeito à realização do V Encontro, selecionamos o 
tema técnico para debate, recebemos e distribuímos os trabalhos e 
procedemos às comunicações necessárias aos Tribunais da 
Comunidade, mantendo-os informados sobre as providências 
concernentes ao Encontro.  

          Em comum acordo com o Tribunal de Contas de Portugal, 
formulamos convites para o V Encontro à Secretaria Executiva da 
CPLP, ao Comissariado de Auditoria de Macau e a representantes de 
Timor Leste.  

  

  IX. CONTRIBUIÇÕES PARA O TEXTO DO ESTATUTO DA 
ORGANIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA CPLP  

          Visando contribuir para o processo de discussão e aprovação 
do Projeto de Estatuto, a Secretaria -Geral ofereceu ao Tribunal de 
Contas de Portugal, Instituição Relatora do Projeto, uma séri e de 
sugestões sobre o texto. Delas demos conhecimento a cada um dos 
Tribunais de nossa Comunidade, por meio do envio de cópia das 
proposições de alteração feitas pela Secretaria.  

         Em síntese, foram essas as principais ações empreendidas pela 
Secretaria-Geral no período transcorrido desde a realização do IV 
Encontro, em setembro último, até hoje.  

          É evidente que tais ações somente puderam ser empreendidas 
graças ao apoio de todos os Tribunais, oferecido de diferentes 
maneiras, inclusive pelo pronto atendimento a todas as solicitações e 
consultas que lhes são dirigidas pela Secretaria -Geral.  



          Assim, registro o meu agradecimento a Vossas Excelências, em 
especial ao Presidente do TCU, Ministro Humberto Souto, que vem 
proporcionando os meios necessários para o funcionamento da 
Secretaria-Geral. 

  

   

Brasília, 16 de julho de 2001.  

Ministro LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA  

Secretário-Geral 

 


