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Estrutura das ISSAI
(International Standards of Supreme Audit Institutions)



Por que as ISSAI são importantes?

Credibilidade

Profissionalismo

Qualidade

Fortalecer a 
accountability, 
integridade e 
transparência 
na Adm. Pub.

Demostrar sua 
relevância para 

cidadãos e 
stakeholders

EFS fazem a 
diferença na 

vida dos 
cidadãos

Ser 
organização 

modelo, 
liderando pelo 

exemplo



Objetivo do Programa 3i
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Situação 

Atual

Prática de 
auditoria com 
base nas ISSAI

Apoiar as EFS de países em desenvolvimento
na implementação das ISSAI

Níveis 2, 3 e 4 (Auditoria Financeira, 
de Desempenho 

e de Conformidade)



Estrutura de Resultados do 3i
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1.Desenvolvimento de 
Bens Públicos Globais
1.Desenvolvimento de 
Bens Públicos Globais

2.Programa de 
Certificação de 
Especialistas na 

Implementação das  
ISSAI

2.Programa de 
Certificação de 
Especialistas na 

Implementação das  
ISSAI

3. Rede de conhecimento
compartilhado sobre 
ISSAI/Comunidade de 

Prática

3. Rede de conhecimento
compartilhado sobre 
ISSAI/Comunidade de 

Prática

4.Auditorias 
cooperativas com base 

nas ISSAI

4.Auditorias 
cooperativas com base 

nas ISSAI

5. Ponto de partida: 
nível da EFS na 

implantação das ISSAI 

5. Ponto de partida: 
nível da EFS na 

implantação das ISSAI 



Compartilhamento de conhecimentos na implementação das ISSAI

Comunidade de prática e Portal 
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Produtos do Programa 3i

ISSAI Compliance Assessment Tools (iCATs) 
Para ISSAI de níveis 2, 3 e 4

180 + 60 Facilitadores de implementação das ISSAI
180 para países de língua inglesa e 60 para países da OLACEFS

Guia Guia para Implementação das ISSAI
Guia sobre a estratégia e as práticas de auditorias baseadas nas ISSAI

30 EFS que aplicaram o iCAT
Estratégia de implementação das ISSAI por pelo menos 30 EFS em
países de língua inglesa

Comunidade de 
Conhecimento



Programa de certificação de facilitadores

Curso a distância sobre a iCAT e sobre o Manual de 
implementação das ISSAI     

Curso a distância sobre a iCAT e sobre o Manual de 
implementação das ISSAI     

Oficina sobre competências para facilitação  Oficina sobre competências para facilitação  
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Duas etapas do Programa de Certificação nas ISSAI



iCAT (ISSAI Compliance Assessment Tool)

• Desenvolvido por um grupo de 16 mentores e experts

designados pelas EFS na forma de contribuição in kind.

• O TCU participou com um expert no desenvolvimento 
do iCAT para auditoria operacional.

• O iCAT é uma ferramenta para ajudar as EFS a:

– Entender os requisitos das ISSAI nos níveis 2, 3 e 4

– Determinar a situação da EFS com relação aos requisitos

– Determinar as necessidades da EFS para implementar as 
ISSAI
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Formato da iCAT

1 2 3 4 5

Item de 

referência da 

ISSAI

Requisito da 

ISSAI

Situação de 

conformidade

Mecanismo / 

instrumento

de 

conformidade

Razões da 

não-

conformidade
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GUIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ISSAI
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•Estratégia de 

Implementação

das ISSAI

•Estabelecimento

de práticas de 

auditoria com

base nas ISSAI 

•Casos de Estudo



Oficina para facilitadores

• Desenvolvimento de competências

– Promover (advocate)

– Gerenciar projeto (project manager)

– Facilitar a aprendizagem (facilitator)
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Estágio atual do programa

• Cerca de 180 facilitadores de língua inglesa certificados, 

de 83 países

• Seleção de participantes para o programa na OLACEFS –

início do curso a distância em 29/9/2014

• Programa lançado na ARABOSAI – previsão de início em

2015



Para saber mais …

http://www.idicommunity.org/3i/



Muito obrigada!


