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“Indicadores são instrumentos do planejamento governamental que, a partir do conhecimento aprofundado dos problemas
públicos, possibilitam acompanhar os resultados de intervenções públicas e capturar a realidade transformada por elas.”

(Guia Metodológico para Indicadores: Orientações básicas aplicadas à metodologia do PPA 2016-2019 – MPDG/SPAE- ME - MP nº 87/2019)

“Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, assim como
seus projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade,
correção de problemas, necessidades de mudança etc.”

(Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para construção de Indicadores - Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 2009)

Na Auditoria Operacional, os indicadores de desempenho são usados para medir economicidade, eficácia, eficiência e efetividade.”
(Técnica de Indicadores de desempenho para Auditorias – TCU)

“Auditoria operacional é o exame independente e objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações,
programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública.”

(ISSAI 3000-1/INTOSAI, Manual de Auditoria Operacional-TCU, Resolução RN TCPB – 01/2018)
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INDICADORES



Indicadores e outros  
dados secundários

AUDITORIA OPERACIONAL EM RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

Processo TC-PB N° 05095/16
RPL-TC 00003/19

Equipe: Adriana Rêgo, Agenor Nunes, João César
Menezes, Lúcia Patrício, Rômulo Araújo e Rogério Ângelo

• SINIR -MMA (plano e disposição, 
2017);

• SNIS - SNS/MDR (indicadores sobre 
despesas e trabalhadores, coleta 
domiciliar e pública, coleta seletiva e 
triagem etc, 2017) 

• Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico e outros-IBGE (serviço de 
manejo de RS, 2008);  

• FUNASA/MS (convênios);
• ISLU -SELUR/ABLP/PwC Brasil 

(sintético, 2016);
• SAGRES e IEGM/TCE-PB.

Dados primários

• Entrevistas – SEMARHCT, 
SEDH/SESAES,

• SUDEMA, FUNASA, MPE;
• Pesquisa eletrônica – gestores 

municipais;
• Amostra de municípios - entrevistas 

com os responsáveis pela gestão de 
RSU  e pela disposição final;   
checklist de vistoria na disposição 
final;  observação direta da coleta 
seletiva,   entrevista e observação 
direta em Cooperativa/Associação de 
Catadores.

INSTITUCIONALIZAÇÃO: Em que medida está
institucionalizada a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), no âmbito da Paraíba (Estado e Municípios)?
OPERACIONALIZAÇÃO: Como se dá a operacionalização
do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos no território paraibano? (varrição, coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destino final)
DISPOSIÇÃO FINAL: A disposição final dos resíduos
sólidos urbanos está sendo realizada de forma
ambientalmente adequada?
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http://tce.pb.gov.br/publicacoes/auditorias-operacionaisDiagnóstico da situação dos 
RSU no território paraibano, a 
partir da PNRS (Lei 12.305/10)

http://tce.pb.gov.br/publicacoes/auditorias-operacionais


O Painel de Políticas Públicas para o 
Desenvolvimento Sustentável (3PDS) é uma 
iniciativa gerenciada por um corpo 
multidisciplinar de jovens profissionais 
comprometidos com a difusão de evidências 
decorrentes de projetos, programas e 
políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento sustentável.
O 3PDS tem como base a ‘tradução’ e 
disseminação de informações técnicas e 
científicas sobre a relevância, a eficiência, a 
eficácia, a efetividade, o impacto e a 
sustentabilidade de políticas públicas.

http://3pds.org/
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PANORAMA

http://3pds.org/
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http://tce.pb.gov.br/paineis/residuos-solidos
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http://tce.pb.gov.br/paineis/residuos-solidos
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http://tce.pb.gov.br/paineis/residuos-solidos

http://tce.pb.gov.br/paineis/residuos-solidos
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QueimaMoradia Catadores

Moradia  

Usina de reciclagem

Imagens de 
inspeções

in loco
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É possível 
vislumbrar?
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https://indicadoresods.ibge.gov.br/relatorio/sintese
Última atualização: 28/05/2019

https://indicadoresods.ibge.gov.br/relatorio/sintese
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https://indicadoresods.ibge.gov.br/relatorio/sintese
Última atualização: 28/05/2019

https://indicadoresods.ibge.gov.br/relatorio/sintese


https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/infografico-tcu-avalia-sistemas-de-monitoramento-dos-ods.htm

▪ Governança insuficiente para articulação e coordenação de ODS 
(deveria recair sobre o Centro de Governo a 
coordenação/articulação da implementação e acompanhamento 
dos ODS);

▪ Inadequações do PPA para acompanhamento dos ODS (deveria 
conter flexibilidade para incorporar agendas diversas não só as 
orçamentárias);

▪ Desagregação insuficiente dos dados por município (as pesquisas 
demográficas em todos os municípios são decenais; a UNSTATS 
estabelece requisitos de desagregação e periodicidade dos 
indicadores);

▪ Melhoramento dos sistemas de informações por meio da análise 
de credibilidade (deficiências – unicidade, validade, 
uniformidade, consistência e acurácia dos dados).
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Relação dos  indicadores das metas 
dos ODS com a realidade 
da política de Resíduos Sólidos

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/infografico-tcu-avalia-sistemas-de-monitoramento-dos-ods.htm
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De volta à Auditoria realizada 
em RSU 
no território paraibano...
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MONITORAMENTO – RECOMENDAÇÕES – INDICADORES (Estado e Municípios)

IN
ST
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IO

N
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Ç
Ã
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Estruturação da gestão 
ambiental

Elaboração de 
diagnóstico

Elaboração de 
planejamento

O
P

ER
A

C
IO

N
A

LI
ZA

Ç
Ã

O

Otimização do serviço de 
manejo de RS

Educação ambiental

Coleta seletiva

Apoio a organizações de 
catadores

Iniciativas de reciclagem

D
IS

P
O

SI
Ç

Ã
O

 F
IN

A
L

Disposição final 
ambientalmente adequada

Controle (pesagem, rejeito)

Licenciamento e 
fiscalização

Remediação de áreas 
degradadas

Instrumentos de planejamento
Capacidade de gestão
Percentuais – PMGIRS ou 
outros, 
Recursos humanos e financeiros

Iniciativas – educação ambiental, 
Coleta seletiva, organizações de 
Catadores, reciclagem
Cobertura dos serviços
Quantidades de RSU gerada, 
coletada, reciclada 

Encerramento de lixões
Aterros sanitários
Controle na Disposição final  
Percentuais de lixões, disposição 
final de rejeitos (proporção)   

EVIDÊNCIAS

Indicadores 
11.6.1 e 12.5.1 -

ODS

INDICADORES
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:

Fonte: Guia Metodológico para Indicadores – PPA 2016-2019 (MPDG, 2018)

IMPACTO – efeitos finais;
RESULTADO – benefícios
das ações;
PRODUTO – entrega dos
serviços;
PROCESSO – otimização
das atividades;
INSUMO – recursos
humanos, financeiros,
materiais.

EFETIVIDADE –
transformação da
realidade;
EFICÁCIA – atingimento de
meta;
EFICIÊNCIA –
produtividade;
ECONOMICIDADE – gastar
menos.

Utilizar 
indicadores 
existentes e 

construir 
outros 

necessários
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Estruturar melhor a política 
de resíduos sólidos nos 
municípios e Estado –

institucionalização 
(planejamento), capacitação 

da gestão ambiental

Aprimorar o controle das 
atividades – gravimetria, 

coleta seletiva, reciclagem, 
pesagem na disposição final

Conhecer-se para dispor de   
informações consistentes e 
periódicas para a gestão e 

poder fornecê-las aos 
Sistemas – SINIR, SINIS etc

INDICADORES são ferramentas de gestão (planejamento, execução e controle)
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Visão sistêmica da 
gestão de RS -

ambiental, social, 
cultural, 

econômico, 
tecnológico e de 

saúde pública 
(Governança 
horizontal)

Oportunidade de 
geração de renda 

a partir do 
reaproveitamento 

de resíduos 
sólidos

Minimização do 
impacto 

ambiental e dos 
riscos à saúde 

pública

Aumento da vida 
útil dos aterros 
pela diminuição 

do volume 
depositado

Fortalecimento da 
estrutura de 

gestão de RS e 
ambiental

Resgate dos 
catadores da 

situação 
degradante e sua 

inclusão social

BENEFÍCIOS ESPERADOS

INSUMO

PROCESSO

PRODUTO

RESULTADO

IMPACTO
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auditoriaoperacional@tce.pb.gov.br
arego@tce.pb.gov.br
(83) 3208-3493

OBRIGADA!

mailto:auditoriaoperacional@tce.pb.gov.br
mailto:arego@tce.pb.gov.br

