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ORGANIZAÇÃO DAS ISC DA CPLP  
XI ASSEMBLEIA GERAL 

REUNIÃO DELIBERATIVA 
Lisboa, Portugal – 21 de outubro de 2021 

 
 

 
No dia vinte e um de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 9h30, em Lisboa, Portugal, sob a 
Presidência do Juiz-Conselheiro José F. F. Tavares, Presidente do Tribunal de Contas de Portugal 
(TCP), realizou-se a Reunião Deliberativa da XI Assembleia Geral da Organização das Instituições 
Superiores de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OISC/CPLP), nas 
instalações do Hotel Pestana Palace. A relação dos presentes está consignada no Anexo 1 desta 
Ata. 
 
Os assuntos tratados na reunião e as respectivas decisões apresentam-se a seguir, conforme a 
ordem estabelecida na Pauta da Reunião: 
 

 
Assunto 

1. Exame prévio da Pauta da Reunião Deliberativa da XI Assembleia Geral  

A Pauta proposta para a Reunião Deliberativa foi aprovada por todos os presentes com a 
inserção, no item 16, do tópico Menção Especial sobre a cooperação com o Programa para 
a consolidação da governação económica e sistemas de gestão das finanças públicas nos 
PALOP-TL (Fase II). 

2. Conclusões do V Fórum das ISC com Funções Jurisdicionais e necessidade e consequências 
decorrentes para as Instituições da OISC/CPLP 

O Presidente do TCP abriu as discussões sobre o tópico e sugeriu que as discussões 
decorrentes no Fórum sejam levadas adiante nos futuros encontros da OISC/CPLP: o foco 
seria o exercício das responsabilidades dos Tribunais de Contas. O Presidente do TC São 
Tomé e Príncipe manifestou-se favoravelmente à proposta, que foi aceite por todos os 
presentes na Assembleia Geral. 

3. Plano Estratégico (PET) 2017-2022 da OISC/CPLP. Execução do Plano de Ação 2020-2021 e 
Apresentação do Plano de Ação 2022  

A Secretaria Geral informou que o Conselho Diretivo aprovou o relatório de execução do 
Plano de Ação 2020-2021 e o Plano de Ação 2022. A seguir, o SG apresentou os documentos 
aos participantes (Anexos 2 e 3). A Presidente do TC Angola cumprimentou a SG e sugeriu 
que se buscasse a adoção da língua portuguesa como língua de trabalho da INTOSAI. A 
Presidente do TA Moçambique cumprimentou a SG pelos resultados e destacou a 
necessidade de capacitação em auditoria de obras públicas e parcerias público privadas, por 
exemplo. O Presidente do TC Cabo Verde destacou os resultados alcançados e mostrou 
interesse em ações de formação on-line em auditoria dos ODS. O Presidente da CC de 
Timor-Leste reiterou seu interesse em fortalecer a cooperação lusófona e a capacitação on-
line e reconheceu os bons resultados obtidos no Plano de Ação 2020-2021. O Presidente do 
TC da Guiné-Bissau cumprimentou o TCP pela organização da XI AG e informou a 



 
 

 2

necessidade de que ações de formação em auditoria de obras públicas, infraestrutura e 
exploração mineral sejam oferecidas; manifestou, ainda, o interesse em organizar o VII 
Seminário (2022) e a XII Assembleia Geral (2023), em Bissau. O Presidente do TCP 
informou que, diante da proposta guineense, Portugal sediará somente o Workshop de 
Jovens Auditores, em 2022. A Secretaria Geral manifestou-se totalmente de acordo com a 
realização dos dois eventos Na Guiné-Bissau. 

Após as manifestações, a Assembleia Geral decidiu aprovar a matéria unanimemente. 

4. Plano Estratégico (PET) 2023-2028 da OISC/CPLP 

O TCP apresentou proposta de calendário para a elaboração do próximo Plano Estratégico 
da Organização para o período 2023-2028 (Anexo 4). O assunto foi aprovado por todos os 
presentes na AG. 

5. Projeto de Política de Comunicação da OISC/CPLP 

A Presidente do TCA informou a disponibilidade de aquele Tribunal sediar a Reunião da 
Equipe Técnica de Planejamento Estratégico da OISC/CPLP, em Angola, em setembro de 
2022. 
A seguir, o projeto de Política de Comunicação da OISC/CPLP foi apresentado pela equipe do 
TCA (Anexo 5) e unanimemente aprovado pela Assembleia Geral. 
 

6. Relatórios de Atividades do Centro de Estudos e Formação e da Secretaria-Geral (2018-
2021) 

Em decorrência da dispensa de leitura dos relatórios, que foram distribuídos 
antecipadamente, o Centro de Estudos e Formação e o Secretariado destacaram os pontos 
mais relevantes e os documentos foram aprovados, com voto de agradecimento, pela 
Assembleia Geral (Anexos 6 e 7). 

7. Auditoria às contas da OISC/CPLP, exercícios 2018 e 2019-2020 

O TC de Angola prestou informações sobre a auditoria às contas da OISC/CPLP, exercício de 
2018, e realizará retificações consideradas necessárias diante do Regulamento Financeiro da 
Organização. A Presidente do TCU-Brasil reiterou a disposição de realizar a auditoria às 
contas de 2019 e 2020, tão logo a auditoria de 2018 seja concluída. 

8. Designação da ISC Auditora às contas da OISC/CPLP, exercício 2021 (Guiné-Bissau) e 2022 
(Moçambique), por ordem alfabética 

Por proposta da SG, o CD aprovou a proposta de designação do Tribunal de Contas da 
Guiné-Bissau e do Tribunal Administrativo de Moçambique para auditarem as contas da 
OISC/CPLP, exercícios 2021 e 2022, respectivamente. As auditorias serão executadas à 
distância, sem a necessidade de deslocamentos à Cidade da Praia. A Assembleia Geral 
acolheu a proposta do Conselho Diretivo. 

9. Auditoria às contas do Secretariado Executivo da CPLP e do Instituto Internacional da 
Língua Portuguesa, exercícios 2019 e 2020 

Os TC coordenadores das auditorias dos exercícios de 2019 (São Tomé e Príncipe) e 2020 
(Portugal) prestaram informações sobre o assunto, juntamente com o TC de Cabo Verde, 
que audita as contas do IILP. O Secretário-Geral manifestou preocupação com a falta de 



 
 

 3

adequação da CPLP às recomendações das auditorias realizadas. Sugeriu ampla divulgação 
dos relatórios de auditoria no sítio web da OISC/CPLP. Mencionou que a divulgação dos 
relatórios tem sido realizada pelo ente auditado às instâncias superiores da CPLP e sugere 
que tal prática seja efetuada por Tribunal Auditor que tenha participado da ação de 
fiscalização. Para viabilizar essa prática, a SG enviará ofício ao SE da CPLP nesse sentido. Os 
resultados apresentados pelas auditorias e as propostas da SG foram aprovadas com 
aplauso pelos presentes. 

10. Escolha dos Tribunais Auditores das contas do Secretariado-Executivo da CPLP, exercícios 
2021 (Cabo Verde e Brasil) e 2022 (Brasil e Angola), pela continuidade e rotatividade, 
respectivamente 

A AG ratificou a decisão do CD, que aprovou manter o rodízio estabelecido desde 2002 e, 
caso solicitada, a auditoria às contas de 2021 caberá ao Tribunal de Contas de Cabo Verde 
(TCCV) (continuidade) e ao TCU-Brasil (rotatividade), e as contas do exercício de 2022 serão 
auditadas pelo TCU-Brasil (critério da continuidade) e pelo Tribunal da Contas de Angola 
(TCA) (pela rotatividade). Igualmente, foi aprovada a designação do Tribunal de Contas de 
Cabo Verde para auditar as contas do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado 
na Cidade da Praia. 

11. Finanças da organização. Pagamento das quotas anuais (2019-2021). Quitação da 
anuidade da OISC/CPLP como membro associado da Intosai (2019-2021) 

O Tribunal de Contas de Cabo Verde apresentou o relatório, que foi aprovado pela 
Assembleia Geral por unanimidade (Anexo 8). 

12. Escolha da sede do VII Seminário da OISC/CPLP (2022) 

O  VII Seminário da Organização será realizado na Guiné-Bissau, em 2022. A AG aprovou 
unanimemente a proposta efetuada pelo TC Guiné-Bissau. 

13. Escolha das sedes do Centro de Estudos e Formação e da Secretaria Geral para o biênio 
2022-2023 

O Presidente do TCP propôs a recondução da SG ao TCU-Brasil, e a Presidente do TCU fez o 
mesmo em relação à recondução do CEF ao TCP. Com aplausos, as indicações forma 
integralmente aprovadas pela AG. 

14. Sede da XII Assembleia-Geral (2023) 
A SG informou que a Assembleia Geral da OISC/CPLP aprovou por unanimidade, em Díli, no 
ano de 2018, que o Tribunal de Contas da Guiné-Bissau sediará a XII Assembleia de nossa 
Organização. Como a pandemia de COVID 19 alterou a rotina de trabalho da OISC/CPLP, 
esta Cimeira não ocorrerá em 2022, como inicialmente previsto, mas sim no ano de 2023. O 
CD reiterou o entendimento firmado em 2018, no que foi seguido pela AG, de forma 
unânime. 

15. Notícia sobre o Incosai 2022, no Rio de Janeiro 

A Ministra Ana Arraes, Presidente do TCU, instituição sede do INCOSAI 2022, apresentou 
informações sobre os trabalhos preparatórios e reiterou que todos serão muito bem-vindos 
ao Brasil durante esse evento. A Assembleia Geral tomou nota das informações 
apresentadas. 
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16. Outros assuntos 

a. Menção Especial sobre a cooperação com o Programa para a consolidação da 
governação económica e sistemas de gestão das finanças públicas nos PALOP-
TL (Fase II) 

A Menção Especial foi aprovada unanimemente pela Assembleia Geral e assinada 
por todos os titulares presentes, constituindo o Anexo 9 desta Ata. 

 
 
O Presidente do TCP, Juiz-Conselheiro José F. F. Tavares, deu por concluídas as atividades e 
declarou encerrada a XI Assembleia Geral. De tudo eu, Ministro Walton Alencar Rodrigues, 
Secretário-Geral da OISC/CPLP, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente 
do Tribunal de Contas de Portugal. 

 
 
 
 

Juiz-Conselheiro JOSÉ F. F. TAVARES 
Presidente do Conselho Diretivo da OISC/CPLP e do Tribunal de Contas de Portugal 

 
(Original Assinado) 

 
 
 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Secretário Geral da OISC/CPLP 

 
(Original Assinado) 


