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INTRODUÇÃO

Há exatamente um ano, a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, que soma 17 ob-
jetivos e 169 metas integradas e indivisíveis, foi 
aprovada pelos 193 países membros das Nações 
Unidas. Os debates em torno da construção da 
paz, do combate à fome e à miséria extrema e em 
favor de um modelo de crescimento econômico 
continuado, mas que preserve o planeta, sempre 
estiveram presentes na ONU e fazem parte da 
agenda de trabalho das Entidades de Fiscaliza-
ção Superiores (EFS) de todo o mundo. Com os 
novos objetivos, esses problemas passam a ser 
enfrentados globalmente, mas por meio de políti-
cas locais que abrangem as dimensões econômi-
ca, social e ambiental. 
O Tribunal de Contas da União entende que os 
desafios colocados dizem respeito a toda a so-
ciedade e cabe às instituições governamentais 

criar as condições para o alcance dos objetivos 
e metas, por meio de políticas públicas efetivas. 
O papel das EFS nesse processo foi definido em 
reuniões da Organização Internacional das En-
tidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), em 
discussões na Organização das Nações Unidas 
(ONU) e da Olacefs, entidade que representa as 
EFS latino-americanas e do Caribe. Em resumo, 
cabe às EFS avaliar os sistemas de monitoramen-
to, incluindo, a preparação dos governos para a 
implementação dos objetivos de desenvolvimen-
to sustentável (ODS), realizar auditorias de de-
sempenho em programas e políticas que contri-
buam para o alcance dos objetivos, ser modelo de 
transparência e accountability, bem como avaliar 
e dar suporte à implementação do ODS 16, que 
trata da Paz e da Justiça e instituições eficazes.



1. TCU E OS ODS

Compreendemos, no TCU, a necessidade de elaborarmos um planejamento consistente para enfrentar 
o grande desafio que vem pela frente. Conforme detalhado nos tópicos seguintes, várias são as ações 
em execução no  Tribunal, com o objetivo de acompanhar as ações governamentais e avaliar se a exe-
cução dos programas federais é coerente com o compromisso de crescimento sustentável assumido 
frente à ONU e demais países. 
Para cumprir bem essa missão, o TCU conta com o uso de novas formas de auditoria, de novas tecno-
logias e de um laboratório de inovação (http://portal.tcu.gov.br/inovatcu/inicio.htm). Temos hoje capa-
cidade de cruzar dados de várias plataformas diferentes, estabelecer com precisão os riscos orçamen-
tários e de execução dos grandes projetos. São métodos de trabalho que estão a serviço da melhoria 
da gestão pública. 
Ao estender a bandeira dos ODS em sua sede em Brasília, o TCU reforça seu compromisso de traba-
lhar pelo bem comum e faz um convite para que as instituições brasileiras, o setor privado e a socieda-
de abracem a agenda da sustentabilidade. 



2. AÇÕES DO TCU

Como agente indutor da implementação da 
agenda global de desenvolvimento sustentá-
vel proposta pela ONU, o TCU tem avançado 
de forma pioneira ao estabelecer ações nos 
âmbitos nacional, regional e internacional. 
Apresentamos nesta publicação algumas de-
las.



2.1 MONITORAMENTO

No início de 2016, o TCU progra-
mou 142 ações de monitoramen-
to e avaliação de programas do 
Governo Federal para verificar a 
contribuição de programas go-
vernamentais para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) assumidos pelo Brasil pe-
rante a ONU. O resultado desse 
mapeamento será conhecido em 
abril de 2017 e dará à sociedade 
um quadro da situação atual do 
Brasil frente aos compromissos 
que devem ser cumpridos.   

Programas monitorados Número de ações de 
controle em andamento

Erradicação da pobreza 1

Erradicação da fome 1

Saúde de qualidade 18

Educação de qualidade 11

Água potável e saneamento 10

Energias renováveis 7

Emprego digno e crescimento 
econômico

1

Inovação e infraestrutura 36

Redução das desigualdades 1

Cidades e comunidades sus-
tentáveis

14

Consumo responsável 2

Vida sobre a terra 1

Paz e justiça 12

Parcerias para cumprir as me-
tas

27

TOTAL 142



2.2 AUDITORIA PILOTO

O TCU iniciou em junho de 2016 uma auditoria para verificar a preparação do Governo para acompa-
nhar os ODS, em relação ao tema produção sustentável de alimentos. Serão verificados itens como 
existência de políticas adequadas, recursos humanos capacitados, coerência entre os vários progra-
mas em andamento, preocupação com emissões de carbono, incentivo ao uso de produtos orgânicos, 
entre outros. Esse projeto piloto contribuirá para definir o modelo de auditoria a ser adotado no Brasil 
e em outros países nos próximos anos, pois o TCU faz parte do grupo de EFS que está elaborando o 
método a ser seguido globalmente em auditorias de preparação. 

2.3 GUIA INTERNACIONAL

O modelo concebido a partir da auditoria piloto fará parte de um guia que será publicado pela Intosai 
e ficará disponível a todos as EFS dos países membros da ONU. 



2.4 FRAMEWORK INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS

O TCU propôs à Intosai um framework de comunicação de resultados de auditorias operacionais em 
programas que concorrem para o alcance dos ODS. A ferramenta está em teste em EFS de todo o 
mundo e deverá ser aprovada no congresso da Intosai em dezembro de 2016. O framework poderá ser 
utilizado para comunicar às Nações Unidas e outros interessados os desafios e progressos em relação 
a ODS selecionados, agregando de forma estruturada os resultados de auditorias operacionais em ní-
veis regional e global.

2.5 AUDITORIA REGIONAL (AMÉRICA-LATINA E CARIBE)

O TCU vai liderar, em 2017, uma auditoria coordenada com a Comissão de Meio Ambiente da Olacefs 
(Comtema), utilizando o modelo desenvolvido no Brasil. Nove EFS participarão do trabalho, o que vai 
possibilitar a elaboração de um diagnóstico regional na temática dos ODS. Para tal, o Tribunal já está 
provendo cursos de capacitação, em conjunto com aquela Comissão, dirigidos aos auditores das EFS 
dos países associados.
Esses cursos de capacitação também serão ministrados aos técnicos e auditores dos tribunais de con-
tas estaduais e municipais do Brasil por meio da Escola Superior do TCU, o Instituto Serzedello Corrêa 
(ISC). 



17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NOSSO MUNDO

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E 
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E 
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

VIDA 
TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

AÇÃO CONTRA A 
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA NA
ÁGUA

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Missão Visão

Aprimorar a Administração Pública em 
benefício da sociedade por meio do 
controle externo 

Ser referência na promoção de uma 
Administração Pública efetiva, ética, 
ágil e responsável 
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