1
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo

TC 012.850/2018-7
Interessado e matrícula: Dashiell
Velasque da Costa (mat. 4625-6)
Assunto: participação do auditor na
Reunião do Programa Auditando os
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável – fase de relatório,
promovida
pela
Iniciativa
de
Desenvolvimento da Intosai (IDI/Intosai)
e pelo Comitê de Intercâmbio de
Capacidades (KSC/Intosai) entre 19 de
maio e 1º de junho de 2018, em
Nanquim, China.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à participação do auditor Dashiell
Velasque da Costa (mat. 4625-6) na Reunião do Programa Auditando os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – fase de relatório (Reunião de Relatório), promovida pela
Iniciativa de Desenvolvimento da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (IDI/Intosai) e pelo Comitê de Intercâmbio de Capacidades (KSC/Intosai) entre 19
de maio e 1º de junho de 2018, em Nanquim, China.
2.
O KSC e a IDI lançaram o Programa em 2016 com a finalidade de contribuir aos
esforços da Intosai para prestar suporte às entidades fiscalizadoras superiores (EFS) na
condução de auditorias de alta qualidade no âmbito da Agenda 2030 e seus Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Atualmente, 63 EFS da Asosai, da Afrosai-E, da
Carosai, da Crefiaf, da Eurosai, da Olacefs e da Pasai participam do Programa. Além disso,
esse Programa conta com diversos parceiros, entre as quais convém destacar o Departamento
de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA).
3.
O Programa se divide em três fases: elaboração de um guia para auditorias de
preparação para implementação dos ODS (2016), realização de uma auditoria cooperada com
participação de EFS de diversos países e suporte da IDI (2017-2018), e lições aprendidas e
resultados da auditoria (previsto para 2019).
4.
O Tribunal de Contas da União vem participando desse Programa de diversas
formas. Na primeira fase, o Tribunal participou da elaboração do guia. Na segunda fase,
participou tanto da organização do curso virtual de capacitação, como das reuniões de
planejamento e relatório, inclusive com mentorias. O próprio Tribunal está se beneficiando do
Programa, tendo em vista que, representado pela SecexPrevidência, participa do capítulo
regional a auditoria cooperada dedicado à Organização Latino-Americana e do Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).
5.
Em dezembro de 2017, foi realizada em Jaipur, Índia, a Reunião de Planejamento da
auditoria cooperada com as equipes das EFS participantes das regiões de língua inglesa, nas
qual essas entidades apresentaram seus planos de auditoria e receberam feedbacks sobre os
instrumentos. Após essa ocasião, as equipes executaram e concluíram suas auditorias e
elaboraram seus relatórios, que foram apresentados na Reunião de Relatório realizada em
Nanquim, China, objeto desta peça.
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6.
O AUFC Dashiell participou como mentor no Programa desde o início do curso
virtual, tendo atuado especialmente nas sessões de feedback no evento de Nanquim.
RELATO
7.
A Reunião de Relatório ocorreu durante duas semanas, sendo a primeira entre 21 e
25 de maio e a segunda entre 28 de maio de 1º de junho. Em cada semana, participou um
grupo de entidades fiscalizadoras superiores distinto (catorze na primeira semana e doze na
segunda). A reunião teve por finalidade prestar suporte às EFS participantes na elaboração de
seus relatórios de auditoria. O evento contou com apresentações dos achados das auditorias de
cada EFS, sessões de feedback ao relatório, além de palestras com conteúdos pertinentes ao
tema.
8.
Além disso, nos finais de semana que antecederam cada semana de evento, houve
reuniões preparatórias entre representantes da IDI, da UNDESA e os mentores. O AUFC
Dashiell participou da primeira semana do evento, inclusive da reunião preparatória.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
9.
A participação do TCU no programa vai ao encontro das diversas ações que vêm
sendo conduzidas no Tribunal com o propósito de institucionalizar a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável como um dos norteadores de ações de controle externo.
10.
Em 2016, a SecexAmbiental iniciou um projeto composto de diversas iniciativas
com o propósito de desenvolver métodos, técnicas e ferramentas para preparar o Tribunal para
acompanhar as ações do Governo Federal para a implementação da Agenda 2030 no país.
Entre as ações desenvolvidas estão uma auditoria coordenada no tema, realizada entre 2016 e
2018 (Acórdãos 1.968/2017 e 709/2018, ambos do Plenário do TCU), o desenvolvimento de
um curso de capacitação em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa (ISC) e a Secretaria de
Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec), e a elaboração de documento técnico com
orientações sobre como replicar o modelo de auditoria utilizado em trabalhos de outras
unidades técnicas.
11.
Além disso, atualmente encontra-se em andamento a elaboração de uma Estratégia
de Atuação do TCU no tema de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Estratégia ODS),
em atendimento ao item 9.5 do Acórdão 1.968/2017 – TCU-Plenário, dirigido à SecretariaGeral de Controle Externo (Segecex).
12.
As experiências e os conhecimentos intercambiados no âmbito do evento serão
utilizados como insumo para a elaboração da Estratégia ODS, que estabelecerá parâmetros
para promoção de ações de difusão e capacitação acerca da Agenda 2030 no Tribunal, bem
como para o planejamento de ações de controle externo no tema.
SecexAmbiental, em 6 de agosto de 2018.
Dashiell Velasque da Costa
AUFC – Mat. 4625-6
(Assinado eletronicamente)

