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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
O TCU é membro do comitê do WGEA/INTOSAI a mais de dez anos. Atualmente o Tribunal está
coordenando projeto para elaboração de guia de auditoria em “Delivering the 2030 Agenda (Sustainable
Development Goals) through environmental auditing”. Esse projeto se insere na Ação 2.1 (h), dentro do Objetivo 1
do Plano de Trabalho do WGEA/INTOSAI para o período de 2017-2019, aprovado no XXII INCOSAI, em dezembro
de 2016 (https://www.environmental-auditing.org/activities/). Além disso, o TCU também participa como
membro do subcomitê do projeto de atualização do Guia em Auditoria de Biodiversidade.

RELATO
O objetivo da 16a Reunião do Comitê do WGEA/INTOSAI foi apresentar e discutir os rascunhos dos projetos
do WGEA 2017-2019, compartilhar experiências de auditoria ambiental, fortalecer as relações entre as EFS, bem
como moldar e direcionar as futuras ações do WGEA.
Na reunião foram relatados e discutidos os rascunhos dos projetos do Plano de Trabalho do WGEA 20172019, entre eles, o projeto que o Tribunal está coordenando de elaboração de guia sobre a Agenda 2030 (ODS) e
auditorias ambientais. Em sessão paralela, o TCU conduziu as discussões sobre o progresso de elaboração do guia,
apresentando o rascunho final do documento.
O guia contém uma visão geral das experiências das EFS em auditar a Agenda 2030 e os ODS, destacando
as metodologias, abordagens e ferramentas de auditoria utilizadas. Além disso, o guia propõe a realização de
auditorias ambientais com uma perspectiva ODS, considerando as características e princípios da Agenda 2030 e dos
ODS nos trabalhos de auditoria. Propõe-se o uso de uma abordagem integrada de governo (“whole-of-government
approach”); a análise da coerência e integração de políticas públicas, com o uso de ferramenta adaptada pelo TCU
para identificar fragmentação, sobreposição, duplicidade e lacunas nas atividades governamentais; a incorporação
da abordagem multistakholders no processo de auditoria, com o uso das ferramentas análise stakeholders e RACI;
a consideração de aspectos de inclusão nas políticas públicas auditadas; e a avaliação de informações e dados de
desempenho das políticas públicas e seus respectivos sistemas de medição. Participaram da sessão paralela
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conduzida pelo TCU cerca de 35 representantes de EFS do mundo todo, que forneceram comentários e sugestões
para o aperfeiçoamento do documento final.
Em resumo, essas foram as principais conclusões da reunião:
- Aprovação de três projetos (MOOC Waste, Greening SAIs Training Tool e Environmental Data Training
Tool). Os nove projetos restantes serão ajustados pelos líderes de cada projeto e serão aprovados por meio de
circulação até janeiro de 2019. O Secretariado entrará em contato com a INTOSAI KSC com relação ao Processo de
Garantia de Qualidade e gerenciará o projeto final dos produtos antes de sua publicação;
- Os resultados do brainstorming para o próximo Plano de Trabalho de 2020-2022 se concentrarão em
cinco atividades, são elas: i) comunicação dos produtos do WGEA e cooperação com partes interessadas externas;
ii) reavaliação dos produtos do WGEA; iii) construção de novas orientações e foco em projetos de pesquisa; iv)
conduzir e avaliar treinamentos, ferramentas de treinamento e MOOC; e v) implementação das orientações
existentes e,
- O próximo projeto de plano de trabalho será distribuído entre os membros do SC para mais contribuições
antes de ser aprovado na próxima assembléia na Tailândia, de 5 a 8 de agosto de 2019.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
A participação da SecexAmbiental na 16a Reunião do Comitê do WGEA/INTOSAI foi essencial para aprovar
junto com outras EFS os rascunhos dos projetos propostos e, especialmente, o do rascunho do guia que o TCU está
coordenando a elaboração “Delivering the 2030 Agenda (Sustainable Development Goals) through environmental
auditing”, bem como possibilitou colher sugestões e comentários para o aperfeiçoamento deste documento. A partir
das observações coletadas na reunião, serão realizadas as alterações e complementações necessárias para a entrega
da versão final do guia em 2019, conforme prazo acordado no Plano de Trabalho do WGEA/INTOSAI para o período
de 2017-2019.
Esse guia poderá ser utilizado para subsidiar futuros trabalhos do Tribunal, trazendo para os processos
de auditoria uma perspectiva ODS, com a adoção do “whole-of-government approach”, a análise de integração e
coerência de políticas públicas, a incorporação da abordagem multistakholders, a consideração de aspectos de
inclusão das ações governamentais, e a avaliação de informações e dados de desempenho das políticas públicas e
seus respectivos sistemas de medição.
Além disso, a divulgação dos trabalhos de auditoria ambiental realizados pelo TCU às EFS membros do
WGEA/INTOSAI, como a auditoria coordenada nos países latino- americanos para avaliar a preparação dos
governos nacionais para implementar os ODS, possibilitam compartilhar experiências e disseminar as
ferramentas de auditoria desenvolvidas pelo Tribunal junto às demais EFS, a exemplo do Radar ODS.
Por fim, vários projetos em desenvolvimento no WGEA são relevantes para o TCU, pois disponibilizarão
orientações e ferramentas que auxiliarão nos futuros trabalhos de auditoria, como os guias em agricultura e
produção de alimentos, gestão da qualidade do solo e ordenamento territorial, mudanças climáticas, saneamento,
biodiversidade, ODS, entre outros.
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