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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à reunião de planejamento de auditoria
operacional sobre a preparação para implementar o ODS 5 em Buenos Aires, Argentina, no
período de 9 a 13 de abril de 2018.
2.
Este trabalho é parte integrante do “Programa Auditando os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável”, do CICIDI (Iniciativa para o Desenvolvimento da Intosai) e
integra os trabalhos às questões de gênero da Comissão de Participação Cidadã da Olacefs.
Em resposta ao convite oficial datado de 25 maio de 2017, o Tribunal de Contas da União
(TCU) oficializou o compromisso em 30 de junho de 2017.
3.
O evento faz parte de metodologia consolidada da Intosai relativa à gestão de
auditoria coordenadas, em que vários países compartilham de objeto e objetivos similares de
auditoria. A Olacefs objetiva que o trabalho alcance níveis de qualidade elevados e que os
resultados sejam comparáveis entre os diferentes países. Para isso realiza trabalhos de
avaliação dos documentos produzidos, com o fim de auxiliar às equipes de auditoria a
alcançar níveis altos de qualidade em seus trabalhos.
4.
A reunião técnica, realizada entre os dias 09 e 13 de abril, sob o apoio e
acompanhamento pela IDI, teve por objetivo tratar da etapa de planejamento da auditoria
coordenada sobre a preparação para implementar os ODS 5 - – igualdade de gênero – da
Agenda 2030.
5.
Na ocasião, as atividades foram desenvolvidas para de suporte à auditoria: i)
metodologia sobre auditoria (elementos essenciais das etapas de execução e relatório) e ODS
5; ii) feedback dos tutores e pares dos planos de ação enviados previamente pelas EFS; iii)
trabalhos em grupo, com o objetivo de gerar ferramentas e instrumentos para melhoria da
auditoria.
RELATO
6.
Sob a coordenação técnica do IDI, o evento realizado, na cidade de Buenos Aires,
entre os dias 09 e 13 de abril, teve apoio de tutores das EFS do Brasil, Costa Rica, Colômbia e
representante do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Organizações das
Nações Unidas (UNDESA) que acompanham esta iniciativa na Olacefs deste a realização do
curso virtual realizado entre setembro e novembro de 2017, quando foram trabalhadas as
características essenciais da Agenda 2030, as ISSAI de auditoria operacional e aplicação de
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enfoque integrado de governo para a auditoria de preparação sobre os ODS 5.
7.
Esta reunião presencial teve a participação de equipes das EFS da Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Honduras, México,
Nicarágua, Paraguai, Uruguai e representantes de Bogotá (Colômbia) e da EFS da Espanha e
apresentou a seguinte programação: i) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): a)
Agenda 2030 e ODS: princípios e desafios de implementação; b) Ninguém deve ser deixado
para trás: experiências sobre o ODS 5; c) Interconexão entre os ODS; d) Exemplo de auditoria
de preparação para a implementação dos ODS; ii) Metodologia: a) Habilidades interpessoais;
b) Apresentação da matriz de auditoria; c) Execução de auditoria, formulação de matriz de
achados; d) Elaboração de relatório de auditoria; iii) Plano de Auditoria: a) Apresentação
pelas EFS presentes dos planos de auditora enviados à IDI no mês precedente; b) Comentários
gerais dos planos de auditoria; c) Feedback dos tutores e revisão entre pares.
8.
Destaca-se que o principal conhecimento técnico se centrou na realização de
auditoria operacional no tema de igualdade de gênero e suas inter-relações com outros ODS
dada a transversalidade da Agenda 2030. Dentro da temática de ODS 5, um panorama de
gênero global e dados específicos da América Latina correlacionando aos demais ODS, dentre
os quais a violência, empoderamento de mulheres e meninas em temas sociais, econômicos e
políticos; saúde sexual e reprodutiva e desigualdade no mercado de trabalho.
9.
Por fim, deve-se ressaltar que as técnicas e metodologias deste trabalho coordenado
baseiam-se nas ISSAIs (Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores),
tendo com o fim último realizar uma auditoria coordenada de alta qualidade técnica.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
10.
Em consequência dos trabalhos realizados, em especial da retroalimentação
fornecida pelos tutores durante a reunião, bem assim o conhecimento adquirido pela equipe na
temática, encontra-se em desenvolvimento a Matriz de Planejamento e o Plano de Auditoria
Operacional de Preparação do Governo Brasileiro para a implementação do ODS 5.
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