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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à Reunião de Planejamento da
Auditoria Cooperativa de ODS – INTOSAI em Buenos Aires, na Argentina, no período de 05
a 14 de abril de 2018.
2.
A Agenda 2030, compromisso assumido pelos 193 países-membros
Organização das Nações Unidas (ONU), acordou uma série de objetivos em direção
desenvolvimento sustentável no planeta que demandarão a atuação de diversos atores
diferentes setores. Dentre eles, a ONU estabeleceu, em resolução, que as Entidades
Fiscalização Superior (EFS) tem um papel fundamental como fomentadoras
implementação da Agenda 2030 pelos governos nacionais.
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3.
Por sua vez, a Intosai definiu em seu planejamento estratégico o acompanhamento
da Agenda 2030 como uma de suas principais ações. No contexto da Intosai, a IDI lançou o
programa “Auditando os ODS” que conte m uma série de iniciativas. Dentre elas, pode-se
destacar a elaboração de um guia para orientar as EFS em relação a realização de auditoria de
preparação para implementar os ODS, documento que contou com a colaboração do Tribunal
de Contas da Unia o (TCU) para sua elaboração.
4.
No plano nacional, o TCU, ciente da necessidade de realizar o acompanhamento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), instituiu em 2016 projeto, patrocinado
pela Segecex, com o objetivo de desenvolver ferramentas, me todos e capacidades para dotar
de meios o TCU e outras EFS.
5.
Assim surgiu o referido projeto, coordenado pela SecexAmbiental, que em
parceria com a SecexSaúde, Semec, Semag e SecexEducação, está desenvolvendo
metodologia padronizada de avaliação e de comunicação para a realização de auditorias na
Agenda 2030.
6.
Essa metodologia foi testada na auditoria internacional realizada na
Comtema/Olacefs, cujo objetivo é avaliar a preparação dos governos nacionais para
implementação dos ODS. Esse trabalho está em fase de conclusão e conta com a participação
de 11 EFS latino-americanas.
7.
A referida metodologia, desenvolvida pelo TCU, subsidiará também outro
trabalho de auditoria no âmbito da Comissão de Participação Cidadã da Olacefs. Esta
auditoria, sob a liderança da IDI, visa avaliar o Objetivo 5 da Agenda 2030, objeto do
encontro ora realizado em Buenos Aires.
8.

Nesse sentido, foi realizada reunião de planejamento com um grupo de mentores
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que proporcionou revisão técnica a respeito dos planos de auditoria apresentados pelas 18
EFS presentes no encontro técnico.
RELATO
9.
Os primeiros três dias foram dedicados exclusivamente ao trabalho dos mentores em
realizar a revisão técnica dos 18 planos de auditoria, bem como destinados a definir a melhor
estratégia de atuação para condução do evento técnico.
10.
Nos outros cinco dias, as equipes de auditoria apresentaram seus planos e assistiram
a palestras relacionadas às técnicas, ferramentas e metodologia para levar a cabo uma
auditoria de desempenho com foco no ODS 5.
11.
Cada par de mentores se reuniu individualmente com cada EFS para proporcionar
feedback ao plano de auditoria e apresentar sugestões de oportunidades de melhoria.
12.
Por fim, vale mencionar que o representante da SecexAmbiental realizou duas
apresentações: uma voltada a explicação da metodologia do TCU e a segunda dirigida a
melhoria na comunicação da apresentação de resultados de auditoria.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
13.
É sabido que a participação dos servidores nos programas da IDI promove o
aperfeiçoamento de competências técnicas para a execução das atividades de controle externo,
além de permitir o compartilhamento de experiências com outras EFS.
14.
Nesse contexto, a reunião de planejamento ofereceu a oportunidade de apresentar a
metodologia desenvolvida pelo TCU, bem como colher feedbacks para seu aperfeiçoamento,
o que consolidou o tribunal como protagonista em nível mundial em termos de trabalhos
envolvendo os ODS.
15.
Tendo em vista que está em curso no TCU uma iniciativa para institucionalizar a
estratégia de atuação do tribunal para acompanhamento da Agenda 2030 e dos ODS, a reunião
permitiu coletar informações que servirão de insumos com vistas a otimizar as ações de
controle externo no âmbito dessa temática.
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