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Assunto: Reunião de revisão de relatório
preliminar da auditoria coordenada da
preparação para a implementação dos
ODS com enfoque no ODS 5 em
Assunção, Paraguai, no período de 12 a
19 de outubro de 2018.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à Reunião de revisão de relatório
preliminar da auditoria coordenada da preparação para a implementação dos ODS com
enfoque no ODS 5, em Assunção, Paraguai, no período de 12 a 19 de outubro de 2018.
2.
A Agenda 2030, compromisso assumido pelos 193 países-membros da Organização
das Nações Unidas (ONU), acordou uma série de objetivos em direção ao desenvolvimento
sustentável no planeta que demandarão a atuação de diversos atores de diferentes setores.
Dentre eles, a ONU estabeleceu, em resolução, que as Entidades de Fiscalização Superior
(EFS) tem um papel fundamental como fomentadoras da implementação da Agenda 2030
pelos governos nacionais.
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 contém uma série de iniciativas. Dentre elas, pode-se
destacar a elaboração de um guia para orientar as EFS em relação à realização de auditoria de
preparação para implementar os ODS, documento que contou com a colaboração do Tribunal
de Contas da União (TCU) para sua elaboração.
4.
Ainda no âmbito do programa “Auditando os ODS”, está sendo realizada auditoria
para avaliar a preparação governamental para implementar o ODS 5. Nesse sentido, em abril
de 2018, houve a realização do workshop de planejamento e em outubro desse ano foi
realizado workshop para discussão dos relatórios de auditoria. Desse modo, neste último
encontro, um grupo de mentores, do qual o representante da SecexAmbiental faz parte,
executou a revisão técnica a respeito dos relatórios de auditoria apresentados pelas 17 EFS
participantes da auditoria.
RELATO
5.
Os primeiros dois dias foram dedicados exclusivamente ao trabalho dos mentores em
realizar a revisão técnica dos 17 relatórios de auditoria, bem como destinados a definir a
melhor estratégia de atuação para condução do evento técnico.
6.
Nos outros cinco dias, as equipes de auditoria apresentaram seus relatórios e
assistiram a palestras relacionadas às técnicas, ferramentas e metodologia em conformidade
com as ISSAIs.
7.

Posteriormente, cada par de mentores se reuniu individualmente com cada EFS para
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proporcionar feedback ao relatório de auditoria e apresentar sugestões de melhoria. Por fim,
vale mencionar que o representante da SecexAmbiental realizou uma apresentação com
objetivo de compartilhar a experiência da Olacefs na utilização de índices em trabalhos
coordenados.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
8.
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.
9.
Nesse contexto, a reunião de relatório ofereceu a oportunidade de apresentar a
metodologia desenvolvida pelo TCU, bem como colher feedbacks para seu aperfeiçoamento,
o que consolida o tribunal como protagonista em nível mundial em termos de trabalhos
envolvendo os ODS.
10.
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.
:
SecexAmb, em 23 de outubro de 2018.
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