13 de abril de 2020

Caros membros do Comitê de Política, Finanças e Administração da INTOSAI,
Esperamos que esta carta encontre você, suas familias e seus colegas seguros e
saudáveis durante a pandemia de COVID-19, uma situação em rápida evolução e sem
precedentes. Nas últimas semanas, todos vimos os efeitos da pandemia na saúde
pública, na economia global, em nossos governos, nos cidadãos a quem servimos, na
INTOSAI, em nossas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), e em nossos
funcionários.
Enquanto procuramos cumprir nossas próprias obrigações institucionais, bem como
nosso mandato sob a Meta 4 do Plano Estratégico da INTOSAI, estamos escrevendo
para convidá-los a participar de uma nova Inciativa INTOSAI COVID-19 sob os auspícios
do Comitê da Política, Finanças e Administração (PFAC, por sua sigla em inglês), que
será liderado pelo Auditoria Geral dos Estados Unidos (GAO, por sua sigla em inglês)
em consulta com o Departamento de Auditoria Geral da Arábia Saudita e todos os
membros do PFAC.
A base dessa iniciativa é nossa confiança que as fortes e capazes EFS, terão ainda mais
importância e valor agora e no futuro, pois desempenharemos um papel importante na
auditoria de programas e despesas relacionadas, e na tentativa de evitar futuras
pandemias.
Trabalhando juntos, focaremos em (1) manter a continuidade das operações dentro da
INTOSAI, (2) ajudar as EFS individuais com sua continuidade das operações, (3)
compartilhar informações práticas, técnicas e relacionadas à auditoria entre os membros
da INTOSAI; e (4) desenvolver um documento de lições aprendidas de alto nível para as
partes interessadas externas, como as Nações Unidas e a Organização Mundial da
Saúde, que se concentrará em prevenir ou minimizar situações semelhantes no futuro,
com ênfase nas ações que podem ser tomadas para limitar a propagação de doenças
através da aviação.
Os principais assuntos que abordaremos nessas linhas de trabalho incluem informações
práticas sobre trabalho remoto, o uso da tecnologia para reuniões virtuais, auditoria em
tempo real e treinamento da equipe, entre outros. Também compartilharemos
descobertas e metodologias relevantes de auditoria em tópicos como prevenção,
preparação e resposta a pandemias; auditorias anteriores relacionadas a surtos de
doenças como a Ebola e a SRAG; sistemas de saúde; mercados financeiros; e despesas
relacionadas ao COVID-19.
Nós encaramos isso como uma iniciativa informal e de curto prazo que envolverá
discussões entre o PFAC, com alcance a órgãos regionais e sub-regionais, grupos de
trabalho—especialmente aqueles com jurisdição relevante, como o Grupo de Trabalho
sobre Modernização Financeira e Reforma Regulatória, e todas as EFS interessadas.
Também alavancaremos a liderança do GAO no Jornal Internacional de Fiscalização
Governamental como o principal mecanismo de comunicação da INTOSAI. Um

componente crítico de nosso trabalho será um site com recursos relevantes e oportunos
que todas as EFS podem acessar.
O Sr. James-Christian Blockwood (BlockwoodJC@gao.gov), Diretor Gerente de
Planejamento Estratégico e Contato Externo do GAO, administrará esta iniciativa sob a
direção do Controlador Geral Dodaro, com a assistência do Sr. Michael Hix
(HixM@gao.gov), Diretor de Relações Internacionais.
Enquanto estamos profundamente tristes com as conseqüências dessa pandemia,
temos uma oportunidade única de oferecer uma mão firme para ajudar a comunidade
INTOSAI durante um período altamente incerto e perturbador. Em breve, entraremos em
contato com mais detalhes e agradecemos sua participação e conselho.
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