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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
O Departamento de Assuntos Economicos e Sociais das Naçoes Unidas (UNDESA/ONU) e a Iniciativa para o
Desenvolvimento da INTOSAI (IDI) realizaram, pela terceira vez consecutiva, o evento “SAI Leadership and
Stakeholder Meeting”, que ocorreu na sede da ONU nos dias 22 e 23 de julho de 2019.
Este terceiro encontro visou fazer um balanço dos tres anos de experiencia na realizaçao de auditorias de
desempenho com foco na preparaçao governamental para implementaçao dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS), bem como buscou fomentar discussoes a respeito de como auditar a implementaçao dos ODS
nos proximos anos.
Alem disso, nos dias 24 e 25 de julho, foi realizado o segundo “Expert Group Meeting”, que se trata de uma reuniao
tecnica com um grupo de especialistas em auditorias de ODS e no tema de compras publicas sustentaveis. Esse
encontro teve por objetivo apresentar e colher contribuiçoes para a primeira versao do modelo de auditoria de
implementaçao dos ODS, cuja elaboraçao coube a IDI e a UNDESA.
Os dois eventos tecnicos proporcionaram insumos importantes, os quais servirao para subsidiar o cumprimento do
Acordao 1.968/2017-TCU-Plenario. O referido acordao determinou que a Segecex submeta ao plenario do TCU um
plano para acompanhamento da implementaçao dos ODS, contemplando açoes de curto, medio e longo prazo.
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RELATO
No evento “SAI Leadership and Stakeholder Meeting, foram abordadas questoes relevantes como por exemplo:
resultados das auditorias de preparaçao para implementar os ODS; sistemas de monitoramento e avaliaçao;
envolvimento de stakeholders; comunicaçao de resultados das auditorias etc.
Cabe destacar que o representante do TCU fez uma apresentaçao na sessao sobre Consideraçoes Estrategicas para
as Entidades de Fiscalizaçao Superiores (EFS) no que diz respeito as auditorias de implementaçao dos ODS. Na sua
exposiçao, foram trazidas as experiencias do TCU na tematica e foram abordados pontos essenciais para o
estabelecimento de uma estrategia de avaliaçao e monitoramento da implementaçao dos ODS pelas EFS. O evento
contou com a presença de mais de 240 pessoas, entre elas majoritariamente representantes de diferentes EFS. Alem
disso, stakeholders de diferentes instituiçoes tambem participaram, a exemplo do Banco Mundial, OCDE, ONU Meio
Ambiente etc.
No segundo evento, vale mencionar que o representante do TCU tambem teve a oportunidade de contribuir ao
realizar duas apresentaçoes. A primeira tratou da abordagem adotada na auditoria de desempenho na preparaçao
governamental para implementar os ODS. Essa auditoria foi coordenada pelo TCU, representado pela
SecexAgroAmbiental, e contou com a participaçao de 11 EFS da America Latina. Ja a segunda apresentaçao versou
sobre duas auditorias realizadas pela SecexAgroAmbiental nas açoes governamentais relacionadas a
sustentabilidade na administraçao publica. Cumpre ressaltar que o representante do TCU elaborou um artigo
intitulado: Compras Publicas Sustentaveis na Perspectiva do Controle Externo, que serviu de insumos para os
debates levados a cabo durante o evento. Por fim, e preciso mencionar o alto nível das discussoes tecnicas e das
apresentaçoes realizadas no decorrer dos dois encontros tecnicos.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Levando em consideraçao o Acordao 1.968/2017-TCU-Plenario que estabelece a necessidade de um plano para
acompanhamento da implementaçao dos ODS, a participaçao do representante do TCU possibilitou recolher
subsídios para a elaboraçao dessa estrategia no ambito do tribunal.
Alem disso, foi possível identificar pontos de interesse comum entre diferentes EFS, bem como desafios e
oportunidades de melhoria para atuaçao de cada EFS em relaçao aos ODS.
Nesse sentido, e importante mencionar que a SecexAgroambiental incluiu no planejamento 2019 a elaboraçao de
uma minuta de estrategia para atender a deliberaçao do tribunal, com previsao de entrega para o segundo semestre
de 2019.
Portanto, a participaçao nos eventos colaborou para o processo de construçao da estrategia, uma vez que a referida
unidade tecnica esta buscando o alinhamento com as iniciativas da INTOSAI, de forma a otimizar a atuaçao do
tribunal, bem como evitar sobreposiçao ou duplicidade de trabalhos.
Por fim, as reunioes tambem permitiram coletar informaçoes que servirao de insumos com vistas a otimizar as açoes
de controle externo no que diz respeito a implementaçao dos ODS.
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