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“A melhor forma de prever o futuro é 
criá-lo”. Peter Druke



Os interesses públicos são facilmente 
capturados pelos interesses privados, desta 
forma as ações de controle e prevenção da 
corrupção devem se pautar, basicamente, 
em dois pilares:

# Transparência e Accountability;

# Valorizar o papel das instituições 
(reestrutução e atuação em rede).
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REESTRUTURAÇÃO DA CGM

SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 2013-2016

2005 2013 2016

Lei Complementar 01 de 11/07/2005

Institui o Sistema Municipal de Controle 
Interno no âmbito da Administração Direta 
e Indireta do Poder Executivo.

Função de Auditoria  (+ Contabilidade).

Lei Complementar 210 de 10/11/2016

Dispõe sobre o Sistema Municipal de Controle Interno

Funções de: Auditoria, Correição, Ouvidoria, Transparência, 
Prevenção da Corrupção e Fomento ao Controle Social

Instrumentos de Governança Corporativa; Efetividade, Ética e 
criação do Fundo Municipal de Controle Interno – FMCI.

 

Decreto nº Decreto 89 de 25/06/2013

Regulamenta a Lei Complementar nº 001, 
de 06 de julho de 2005

Funções de: Auditoria, Correição e Ouvidoria
 

Decisão Normativa 
nº 02/2016, de 
26/10/2016, do 

TCEMG.



REESTRUTURAÇÃO DA CGM

SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 2013-2016

DESTAQUE:

Sistema Municipal de Controle Interno, passa a ser responsável pelas funções de ouvidoria, 
corregedoria, auditoria, transparência e prevenção da corrupção, promoção da participação e do 
controle social.

Criação de instrumentos de governança corporativa para maior eficiência e eficácia das 
ações de controle:

 Trilhas de Auditoria;
 Matriz de Risco para Planejamento de Auditoria (metodologia replicada por Porto 

Alegre);
 Plano Anual de Auditoria – PAA;
 Acordo de Resultados;
 Planejamento Estratégico 2016-2014.

Criação do Fundo Municipal de Controle Interno – FMCI, com vistas a assegurar recursos 
para manutenção e aprimoramento das atividades de controle no município.

PASSO ADIANTE (GARGALOS):

  Plano de Carreira Específica (PEC 45/2009 e DN 02/2016);
  Nova Regulamentação da Estrutura Organizacional (ATCC e AGEI);
  Ampliar numero de servidores para o exercício das funções (12 efetivos, 45 total);
  Remuneração atrativa e concurso publico.



Equipe e Escopo de Atuação

Organograma

Analistas de Controle Interno
12 servidores efetivos

Escopo

Item Qtd/Valor

Secretarias 19

Entidades 7

Regionais 8

Fundos 14

Unidades Prestação 
de Contas SICOM 11

Orçamento PMC R$ 1.300.000.000

População de 
Contagem 610.000

Servidores 14.000



Equipe e Escopo de Atuação



Planejamento Estratégico
“A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por 

não planejar” – John Beckley



Acordo de Resultados

Capacitações
Instrumento de pactuação de resultados, implantado no ano 

de 2013, que estabelece metas a serem alcançadas ao longo 

do exercício vigente.

● Total de 140 metas estabelecidas.

● 40 Indicadores de Desempenho. 



Parcerias Institucionais

Mapeamento de 
Processos

Implantação e desenvolvimento de metodologia para Gestão 

e Otimização de Processos de Trabalhos.

● 25 processos de Trabalhos Mapeados.

● 5 processo de Trabalhos Desenhados e Padronizados.

● 9 Processos em fase de Desenho e Padronização.

•Controladoria Geral da União – e-SIC e 
CGUPad
•Esaf e Escola do Legislativo ASLEMG –
Capacitações e Treinamentos
•CGM São Paulo – SISPATRE
•CGEMG – Treinamentos e ferramentas
•Observatório Social – Treinamentos e 
capacitações
•TCEMG – Cursos e Palestras

•Controladoria Geral da União – e-SIC e 
CGUPad
•Esaf e Escola do Legislativo ASLEMG –
Capacitações e Treinamentos
•CGM São Paulo – SISPATRE
•CGEMG – Treinamentos e ferramentas
•Observatório Social – Treinamentos e 
capacitações
•TCEMG – Cursos e Palestras



Auditoria-Geral do Município

Trilhas de 
Auditoria

Sicom

Siconv

Prestação de 
contas

Regularidade 

Fiscal

Trincheira

Teto

Fiscap

CNES

Produtos de 
Auditoria/ Ano

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 31 36 142 226 160 176 Decreto 270/14 (revogado)
Durante sua vigência de 7 meses,12 

processos deixaram de ter 
reequilíbrios, o que gerou uma 

economia de R$ 21.987.332,97. 

Decreto 270/14 (revogado)
Durante sua vigência de 7 meses,12 

processos deixaram de ter 
reequilíbrios, o que gerou uma 

economia de R$ 21.987.332,97. 



Auditoria-Geral do Município

TRILHA OBJETIVO

REGULARIDADE FISCAL
Manutenção da regularidade fiscal, previdenciária e tributária do município, englobando 
Administração Direta e Indireta.

DIÁRIAS DE VIAGEM Verificar a inadimplência dos agentes públicos na prestação de contas dos recursos recebidos a 
titulo de diárias de viagem, nos termos do Decreto nº 1.355/2010.

ADIANTAMENTO FINANCEIRO Verificar a inadimplência dos agentes públicos na prestação de contas dos recursos recebidos a 
titulo de diárias de viagem, nos termos do Decreto nº 424/2014.

FISCAP
Fiscalização dos atos de concessão de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de 
proventos, bem como do cancelamento de ato concessório, nos termos da Instrução Normativa 
TCE/MG nº 03/2011.

TETO CONSTITUCIONAL Identificar pagamentos a servidores e pensionista acima do teto constitucional (subsidio do 
prefeito), em aderência ao disposto no art. 37, inciso XI, da CF/88.

SICOM
Verificar o atendimento aos prazos e conformidade do envio das informações mensais ao TCEMG, 
por parte dos órgãos e entidades municipais, nos termos da metodologia exigida pelo tribunal.

SICONV
Identificar possíveis falhas ou inconsistências no prazo da entrega da prestação de contas e na 
devolução de recursos, com base no acompanhamento do sistema de gestão de convênios do 
governo federal e estadual.

CNES-DATASUS

Verificar acúmulo indevido de cargos ou empregos públicos, privativos de profissionais de saúde, 
utilizando como base de dados os registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
CNES-DATASUS, instrumento de gerenciamento e gestão das ações de saúde do Sistema Único de 
Saúde – SUS.

ATOS DE PESSOAL

Verificar a legalidade das admissões, aposentadorias, reformas e pensões junto à Administração 
Municipal e indicar eventuais inconsistências de registros cadastrais ou financeiros no sistema, de 
acordo com as regras estabelecidas pela legislação vigente.



Inspeções da Corregedoria e Ouvidorias Itinerantes

Cartilhas

Inspeções 
 21

Palestras  
39

Ações



Ouvidoria-Geral do Municipio

Manifestações 2016 – Janeiro a Outubro

Recebidas Encerradas Percentual

1198 1027 85,73

Ouvidorias 
Itinerantes 

07



Transparência e Prevenção da Corrupção

● Adesão ao Programa Brasil Transparente – CGU (2013) e 
Implantação do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão (e-SIC);

● Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Decreto 345/14);

● Ampliação e aperfeiçoamento das informações disponibilizadas no 
portal da Transparência (Folha, Contratos, Prestação Contas....);

● Nova metodologia declaração de bens – SISPATRI (Decreto 
1.044/16);

● Desenvolvimento de diretrizes para implementação da política de 
integridade no município (AR/2016);

● Elaboração do Programa Transparência Minas Gerais (Atuação 
Rede);

● Cartilha “Transparência no Município de Contagem” (AR/2016).



Transparência e Prevenção da Corrupção

 Escala Brasil Transparente – CGU: 

O município de Contagem foi o primeiro colocado, em Minas Gerais, na 

segunda avaliação da Escala Brasil Transparente realizado pela 

Controladoria-Geral da União – CGU, com nota de 9,44, ficando a frente 

de Monte Santo de Minas, segundo colocado com 9,17 pontos, e de Belo 

Horizonte que alcançou 8,75 pontos e ficou com a terceira posição.

 Ranking Nacional da Transparência – MPF: 

Em 2015 o Município de Contagem obteve a nota 3 (numa escala de 1 a 

10) no Ranking Nacional da Transparência, do Ministério Público Federal 

(MPF). Em 2016 o MPF divulgou o resultado de uma nova edição na qual 

o município obteve a nota 8,1, tendo uma elevação da nota superior ao 

Índice Nacional de Transparência (média nacional subiu de 3,92, em 

2015, para 5,21, em 2016).



Transparência e Prevenção da Corrupção



Transparência e Prevenção da Corrupção



Transparência e Prevenção da Corrupção

RESUMO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

  Lei Complementar n° 210/2016 que trata da reestruturação do Sistema Municipal de Controle 
Interno,  estabelece os instrumentos de governança corporativa para maior eficiência e eficácia das 
ações de controle e cria o Fundo Municipal de Controle Interno – FMCI, com vistas a assegurar 
recursos para manutenção e aprimoramento das atividades de controle, transparência e prevenção 
da corrupção no município.

  Elaboração do Planejamento Estratégico da CGM, tendo entre os objetivos estratégicos a 
“Promoção da Transparência, Cidadania, da Participação e do Controle Social” e “Atuar para Elidir 
Conflitos de Interesse, Desvio de Conduta, Improbidade Administrativa, Corrupção e Malversação 
do Recurso Público”.

  Adesão ao Programa Brasil Transparente – CGU (2013), regulamentação da Lei de Acesso à 
Informação (Decreto n° 345/2014) e Implantação do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações 
ao Cidadão (e-SIC).

  Regulamentação da Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846/2013) e criação da Comissão 
Processante Permanente – CPP para cuidar das sindicâncias administrativas, dos processos de 
tomada de contas especiais, dos processos administrativos de responsabilização – PAR e 
processos sancionadores contra empresas que não cumprirem seus contratos com a Administração 
Municipal;

 Implantação de nova metodologia de Declaração Anual de Bens pelos agentes públicos, em 
atendimento ao art. 13, §2°, da Lei de Improbidade Administrativa (SISPATRI/CGM-SP), conforme 
Decreto n° 1.044/2016;



Transparência e Prevenção da Corrupção

RESUMO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

  Apresentação das Diretrizes para uma Política de Integridade, incluindo a proposta de criação do 
Código de Conduta e da Comissão de Ética Publica para analisar e julgar as ações dos agentes 
públicos;

   Criação do Cadastro de Agentes Públicos Excluídos da Administração Pública (servidores 
demitidos por meio de processo administrativos que não podem retornar ao serviço publico pelo 
período de 5 anos), mediante resolução da Controladoria-Geral do Município;

 Fortalecimento das parcerias institucionais, através de instrumentos de cooperação, parcerias 
institucionais nas áreas de Transparência e Combate a Corrupção (4), Correição (2), Auditoria (2) e 
Planejamento e Gestão (1).

 Ampliação da participação e do controle social, por meio dos canais da ouvidoria, do sistema de 
informação ao cidadão – e-SIC (prazo médio de resposta de 7 dias), do portal da transparência, das 
ouvidorias itinerantes, do fomento e estruturação do Observatório Social de Contagem.

  Capacitação dos Observatórios Sociais, em parceria com a CGU (abril/2016), com objetivo de 
instrumentalização da sociedade, para exercício do controle social. Trata-se de organizações sem 
fins lucrativos e apartidárias que se dedicam a acompanhar a gestão pública local, com vistas a 
contribuir para a melhoria dos resultados e da ética na aplicação dos recursos públicos municipais.

  Capacitação dos servidores quanto ao tratamento adequado das informações e proteção ao 
conhecimento, em parceria com a ABIN (junho/2015), referente ao tema “Proteção do 
Conhecimento e Tratamento da Informação”.



Transparência e Prevenção da Corrupção

RESUMO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

 Ampliação e divulgação dos canais de informação da Ouvidoria para acolhimento de 
manifestações. Foram 4.193 manifestações (reclamações, elogios, solicitação de informações e 
denuncias) recebidas entre 2013 e o 1º semestre de 2016, sendo 94,4% respondidas. No caso de 
denuncias, o manifestante tem sua identidade preservada.

  Elaboração de Cartilhas, Manuais, Orientações Técnicas: como ação de caráter preventivo e de 
orientação das boas práticas para os agentes públicos municipais. 

  Ampliação do programa Corregedoria Itinerante, que realiza inspeções in loco e palestras de 
orientação e conscientização dos servidores públicos municipais.



(...) A grande questão não é, portanto, o que nos espera, mas o 
que vamos fazer, substituir as grandes desculpas ideológicas 
pelos projetos concretos. (....)

A política é uma combinação singular de visão e paixão, de 
perspectiva e determinação, pela qual não deixamos de 
perceber a realidade como ela é mas ao mesmo tempo nos 
projetamos mais além do meramente dado; é consciência dos 
limites e vontade de os superar. A política sem visão perde-se 
na azáfama quotidiana e acabamos por chegar onde realmente 
não queríamos; mas, se lhe faltar paixão, a política mostra-se 
incapaz de fazer frente à fatal resistência dos fatos, acomoda-
se-lhes fatalmente, sem chegar aonde se tinha proposto. 

(Daniel Innerarity, O futuro e seus inimigos: uma defesa 
da esperança política. Ed. Teorema, Portugal, 
março/2011).
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Boas Festas e Feliz 2017!
OBRIGADO!!!



Vídeo
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