
 
 

Página 1 de 3 
 

ORGANIZAÇÃO DAS ISC DA CPLP  
XI ASSEMBLEIA GERAL 

REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO 
Lisboa, Portugal – 20 de outubro de 2021 

 
 
No dia vinte de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 8h30, 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 do Conselho Diretivo (CD) da Organização das Instituições Superiores 
de Controle (ISC) da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OISC/CPLP), nas instalações do 
Hotel Pestana Palace. Estavam presentes a Ministra Ana Arraes, Presidente do Tribunal de Contas 
da União (TCU-Brasil), o Juiz-Conselheiro Deolindo dos Santos, Presidente da Câmara de Contas de 
Timor-Leste (CCTL), e o Ministro Walton Alencar Rodrigues, Secretário Geral da OISC/CPLP. 
Presentes, ainda, o servidor Henrique Carneiro, pelo TCU-Brasil, Conceição Ventura, pelo TCP, e 
Macleuler Lima, pela Secretaria Geral (SG) da OISC/CPLP. 
 
A Presidência deu as boas-vindas aos participantes e agradeceu a presença de todos. 
 
Os assuntos tratados na reunião e as respectivas decisões apresentam-se a seguir, conforme a 
ordem estabelecida na Pauta da Reunião: 

 
1. Exame prévio da Pauta da Reunião Deliberativa da XI Assembleia Geral a ocorrer no dia 21 

de setembro de 2018 

A Pauta proposta para a Reunião Deliberativa (Anexo 1) foi aprovada por todos os presentes. 
Na ocasião, também foram tecidas reflexões sobre os resultados do V Fórum de ISC com 
função jurisdicional, realizado no dia 19 de outubro de 2021, também em Lisboa. O 
Presidente da CCTL sugeriu a realização de ação de formação, possivelmente um Seminário, 
a respeito do tema do V Fórum para as ISC lusófonas. O presidente do TCP sugeriu que essa 
discussão seja lavada à AG e, posteriormente, o assunto pode ser objeto de um Seminário da 
OISC/CPLP. 

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

Exame preliminar para subsidiar a apreciação da matéria na Reunião Deliberativa da Assembleia Geral 

O Secretário-Geral informou que coordenou a realização da Reunião da Equipa Técnica de 
Acompanhamento do Plano Estratégico 2017-2022, juntamente com o Tribunal de Contas 
de Portugal, em Lisboa, no último dia 19 de outubro. Como resultado, a Equipa Técnica 
elaborou avaliou a execução do Plano de Ação 2020-2021 e elaborou o Plano de Ação 2022.  

O SG apresentou o resultado da execução do Plano de Ação 2020-2021, o Diagnóstico de 
Necessidades de Capacitação de 2021 e a proposta de Plano de Ação 2022 (Anexos 2, 3 e 4). 
A Secretaria Geral enfatizou a importância de se levar adiante, em momento a ser acordado 
posteriormente, a auditoria coordenada de áreas protegidas. 

Concluídas as apresentações, o Presidente do TCP pôs a matéria em discussão. Os membros 
do CD a matéria e o Plano de Ação 2022 será submetido à aprovação da AG.  
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3. Plano Estratégico (PET) 2023-2028 da OISC/CPLP 
Exame preliminar para subsidiar a apreciação da matéria na Reunião Deliberativa da Assembleia Geral 

O TCP informou que, também como resultado das discussões da Equipe Técnica de 
Planejamento, foi redigida a seguinte proposta de calendário para a elaboração do próximo 
Plano Estratégico da Organização para o período 2023-2028: 

Março: 1ª Reunião Virtual da EqT (início dos trabalhos). 

Março e abril: Avaliação preliminar sobre Missão, Visão, Princípios, Obj. Estratégicos e Estratégias (ver PET 
2017-22) para o PET 2023-2028. 

Maio: 2ª Reunião Virtual da EqT (apresentação e discussão sobre a consolidação das contribuições). 

Maio a agosto: Avaliação preliminar dos Projetos e Ações para cada Estratégia (ver PET 2017-2022) para o PET 
2023-2028. 

Setembro/outubro: Reunião presencial da Eqt (avaliação do PET 2022-2017 e consolidação do PET 2023-2028). 

Outubro: circularização da avaliação do PET 2017-2022 e da proposta de PET 2023-2028 e conhecimento e 
aprovação pelas ISC membros. 

Novembro: Distribuição do PET 2023-2028 para todas as ISC. 

A matéria foi aprovada por todos e será encaminhada à AG com parecer favorável do CD. 

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

Proposta preliminar sobre a escolha do Tribunais Auditores, com vistas a subsidiar a apreciação da matéria 
pela Assembleia Geral 

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. 

5. 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 
Proposta preliminar sobre a escolha dos Tribunais Auditores (Moçambique - continuidade, e São Tomé e 
Príncipe - rotatividade), com vistas a subsidiar a apreciação da matéria pela Assembleia Geral 

Sobre a matéria, o CD decidiu 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). O TCCV continuaria a auditar as contas do Instituto Internacional 
da Língua Portuguesa, sediado na Cidade da Praia. A delibração do CD será submetida à AG. 

6. Escolha da sede do VII Seminário da OISC/CPLP (2022) 
Exame preliminar da escolha da sede, a fim de subsidiar a apreciação da matéria pela Assembleia Geral 

Sobre o assunto, o TCP, por intermédio de seu Presidente, disponibilizou-se a sediar o  VII 
Seminário da Organização juntamente com o Workshop de Jovens Auditores, que foi 
suspenso em decorrência da pandemia de COVID 19. Os eventos serão realizados, 
possivelmente, nos Açores. O CD decidiu levar à aprovação da Assembleia essa indicação. 
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7. Escolha das sedes do Centro de Estudos e Formação e da Secretaria-Geral para o biênio 
2022-2023 
Exame preliminar da escolha das sedes, a fim de subsidiar a apreciação da matéria pela Assembleia Geral 

O Presidente do TCP propôs a recondução do CEF e da SG ao TCP e ao TCU, 
respectivamente, o qual foi aceito pelo CD. 

8. Sede da XII Assembleia-Geral (2023) 
Proposta preliminar da escolha da sede, a fim de subsidiar a apreciação da matéria na Reunião Deliberativa 

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 e submeterá o assunto à AG. 

 
 
Ao final da Reunião, o Presidente do CD, Juiz-Conselheiro José F. F. Tavares, deu por concluídas as 
atividades e declarou encerrada a Reunião. De tudo eu, Ministro Walton Alencar Rodrigues, 
Secretário-Geral da OISC/CPLP, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente 
do Tribunal de Contas de Portugal, pela Presidente do Tribunal de Contas da União (Brasil) e pelo 
Presidente da Câmara de Contas de Timor-Leste. 

 
 
 
 

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

(Original Assinado) 
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(Original Assinado) 
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