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A sustentabilidade e a Administração pública

INSTITUCIONAL

Atuação do TCU



A sustentabilidade e a Administração pública

• Eficiência no uso de insumos e redução de gastos
• Transparência da gestão
• Compras e contratações públicas (20% do PIB)
• Poder de indução da AP na transformação do 

mercado



Histórico

• Representação Ibama – Acórdão 1.260/2010-2ªC
• Auditoria em 2010 – Acórdão 1.752/2011-P
• Monitoramento em 2013 – Acórdão 833/2014-P
• Auditoria 2016/2017 – Acórdão 1.056/2017-P



Auditoria de natureza operacional

• Avaliação de políticas públicas e encaminhamentos 
direcionados à sua evolução

• Não busca punições a responsáveis (auditoria de 
conformidade)



Evolução normativa 
para a sustentabilidade

Decreto 7.746/2012 – APF direta, autárquica e fundacional:

• Institucionalização das CPS na 8.666/93;
• Obrigação do planejamento sustentável (Executivo); e
• Criação de comissão consultiva com representantes de 8 

Ministérios (CISAP)



Evolução normativa 
para a sustentabilidade

Adesão pelo Poder Judiciário: 
• Resoluções CNJ 201/2015 e TSE 23.474/2016

Responsabilidade socioambiental e as instituições 
financeiras: 
• Resolução 4.327/2014





Evolução do consumo 
de água, energia e papel

Dificuldades para mensuração e comparação:
• Ausência de dados centralizados
• Falta de parâmetros comparativos
• Levantamento de dados de consumo:
Concessionárias X Auto declaração



Importância de sistema automatizado de 
acompanhamento centralizado



Índice de Avaliação da 
Sustentabilidade na Administração

IASA

Ausência de acompanhamento institucionalizado

• 101 instituições participantes

• 11 indicadores (consumo de insumos e demais áreas)
Auditoria anterior: 5 indicadores

• Avaliar o perfil de sustentabilidade da APF



IASA



Média geral: 1,64

De 0 a <1:
GRAU INFERIOR
De 1 a <2:
GRAU INTERMED.
De 2 a 3:
GRAU SUPERIOR

IASA



Constatações da auditoria em 
sustentabilidade

1.Deficiências de atuação no nível central de governo
2.Baixa evolução na adoção de critérios e práticas 

sustentáveis nas contratações da APF
3.Nível incipiente das ações de certificação de edifícios 

públicos
4.Deficiências na gestão de resíduos e coleta seletiva 

solidária



Acórdão 1056/2017
Governança

• Retomada da CISAP
• Apresentar sistema de acompanhamento
• Implementar índice de sustentabilidade ou similar
• Planos de incentivo, divulgação de boas práticas, 

capacitação e conscientização
• Acompanhar ciclo dos PLS
• PLS alinhados aos PE
• Criação de NSA 



Acórdão 1056/2017

Compras Públicas Sustentáveis
• Plano anual de contratações, incluindo as sustentáveis

Certificação predial
• Ratificação da certificação durante vida útil

Coleta de resíduos
• Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos



Isso é o fim do trabalho?

Comunidades de sustentabilidade 
na AP

Monitoramentos das orientações 
pelo TCU

Sustentabilidade como princípio da 
Administração



Infográfico

Sumário executivo 
em elaboração



Atuações do TCU em outras áreas



Atuações do TCU em outras áreas

• Áreas protegidas / Unidades de conservação 
(034.496/2012-2 e 006.762/2014-0)

• Saneamento (017.507/2015-4)
• Levantamento em Governança dos solos (021.212/2014-

7)
• Levantamento em Crise hídrica (001.554/2015-8)
• Levantamento em Resíduos sólidos (023.678/2015-1)



Governança dos solos

Acórdão 1745/2015-P: Consolidação da legislação sobre 
solo e água

Levantamento em Resíduos sólidos
Acórdão 2512/2016-P:
• Atualização e aprovação do PNRS
• Realização de auditoria na disposição de rejeitos e 

encerramento dos lixões

Deliberações



Levantamento em Crise hídrica
Acórdão 809/2016-P:
• Elaboração de política ou estratégia nacional para a seca 

baseada na gestão de riscos

Saneamento
Acórdão 3180/2016-P:
• Avaliar as intervenções realizadas
• Inserir indicadores no Sistema Nacional de Informações 

em Saneamento Básico (SINISA)
• Criação de instância interministerial de coordenação, 

entre atores na área de saneamento básico



Unidades de conservação - UCs
Acórdão 1206/2015-P:
• Atualização do Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação - CNUC
• Monitorar o desmatamento nos demais biomas, além da 

Amazônia 
• Consolidação das UCs
• Elaborar relatório de avaliação das UCs
• Aprimorar a infraestrutura de apoio à pesquisa nas UCs, 

além de estabelecer indicadores para a proteção da 
biodiversidade



Unidades de Conservação

12 Países

1120 Áreas 
Protegidas 
avaliadas

Auditoria
coordenada



12 Países

1120 Áreas 
Protegidas 
avaliadas

Auditoria
coordenada



Obrigado!

Ministro-Substituto do TCU André Luís de Carvalho
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