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Sob os auspícios do Tribunal de Contas da UEMOA e em conformidade
com o art. 68 do Tratado da União Econômica e Monetária Oeste Africana,
realizou-se em Abidjan, no hotel PALM CLUB de 9 a 11 de Maio de
2016, a 18ª reunião estatutária dos Presidentes dos Tribunais de Contas dos
Estados Membros da União e dos Juízes Conselheiros do Tribunal de
Contas da UEMOA.
Fazem parte da delegação do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, o Juiz
Conselheiro Adelino Francisco Sanca e o Secretario Geral do Tribunal, Dr.
Domingos Malu.
Estiveram presentes nesta reunião, os Presidentes e Conselheiros dos
Tribunais de Contas dos restantes Paises membros.
Importa salientar que os encargos referentes a deslocação e a estadia da
delegação Guineense foram integralmente financiados pelo Tribunal de
Contas da UEMOA.
Presidiu à cerimónia de abertura, o Primeiro Ministro da Costa de Marfim,
Sr. Daniel Kablan DUNCAN, enquanto país acolhedor do evento, na
presença do Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Costa de
Marfim, entre outras personalidades do Pais anfitrião.
Na cerimonia de abertura, três mensagens foram pronunciadas:
- Mensagem da Srª. Chantal Nanaba CAMARA, Vice-Presidente do
Supremo Tribunal de Justiça, em representação do Presidente da
Instituição;
- Mensagem do Sr. Malick Kamara NDIAYE, Presidente do Tribunal
de Contas da UEMOA;
- Discurso de abertura do Sr. Primeiro Ministro de Costa de Marfim
Sr. Daniel Kablan DUNCAN.

Página

2

Após esta cerimónia, os trabalhos iniciaram-se com a constituição da mesa,
tendo como presidente, o Sr. Presidente da Câmara de Contas do Supremo
Tribunal de Justiça da Costa de Marfim, Vice-Presidente, o Presidente do
Tribunal de Contas do Senegal, Primeiro relator o Tribunal de Contas da
Guiné-Bissau e o segundo relator o Tribunal de Contas do Niger.

Deve-se ainda referir que uma equipa técnica do Tribunal de contas da
UEMOA coadjuvou os trabalhos de redação.
De acordo com o programa, o projeto da ordem do dia foi submetido a
aprovação, tendo de seguida sido votado por unanimidade dos membros
presentes.
Três questões foram objetos de analises nesta reunião, a saber:
- Avaliação dos sistemas de controlo das contas nos Estados membros;
- Avaliação dos resultados dos controlos efetuados referentes ao
exercício 2015 em cada Estado membro;
- Questões diversas.
Relativamente a primeira e a segunda questões, cada delegação fez uma
exposição resumida do seu sistema de controlo e dos resultados de controlo
efetuados ao longo do período em apreço.
Fim da apresentação, seguiu-se o debate geral sobre todas as
comunicações.

Os debates técnicos em torno das diversas comunicações apresentadas
pelas diferentes delegações, foram exaustivos e muito profícuos,
permitindo de uma forma geral o intercâmbio de experiências e de
recomendações em vários aspetos ligados com o funcionamento das nossas
Instituições, principalmente em matéria de gestão das finanças públicas.
Entrando nas questões diversas, a única questão levantada é a escolha do
Pais a acolher o próximo encontro.
Sem discussão e por unanimidade, a Guiné-Bissau foi escolhido para a
realização da 19ª reunião dos Presidentes dos Tribunais de Contas da
UEMOA, a ter lugar em 2017.
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Os trabalhos terminaram com a apresentação de um resumo final de debate
em mesa redonda daquilo que foram considerados os aspetos mais
importantes das contribuições prestadas pelas delegações dos países
membros, sobretudo no que diz respeito as experiências técnicas vividas.
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Os trabalhos decorreram num clima de bastante cordialidade, animado e
participativo. O balanço final foi avaliado positivo.

O relatório final da reunião, contendo sugestões reconduzidas e novas,
encontra-se junto ao presente relatório.

Bissau, 13 de Maio de 2016

Os Relatores

Adelino Francisco Sanca
Juiz Conselheiro
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Domingos Malú
Secretário Geral

