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PALAVRA DA P R E S I D Ê N C I A
TRAVESSIA E TRANSFORMAÇÃO

“Se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável.”

SÊNECA, século I, dC

 Quando se olha o mundo a partir de 
uma perspectiva dialética, é possível chegar 
à conclusão de que um ciclo que (aparente-
mente) se fecha funciona como uma dobradi-
ça que permite a abertura para novos e outros 
desafios e oportunidades. Isso decerto sinaliza 
a necessidade de que a travessia empreendi-
da pelo Conaci no sentido da inquebrantável 
busca de um Controle Interno mais ético e efi-
ciente - para que a instituição possa ser vista e 
compreendida como um verdadeiro agente de 
transformação - seja petição de princípio para 
aqueles que têm a nobre missão de conduzir 
os seus destinos.

 Assim, a ciência das contendas e obs-
táculos desta árdua missão, mormente em 
tempos de uma pandemia cujos efeitos ne-
fastos e duradouros ainda não são possíveis 
de serem mensurados, exige uma narrativa 
compartilhada construída mais com ações do 
que com palavras, na medida em que esta tra-
vessia deve ser entendida como um proces-
so contínuo. E para que sejam alcançados os 
objetivos perseguidos, são necessários dire-
cionamento, foco, dedicação e principalmente 
uma atuação assertiva de todos os integrantes 
do Conselho, em um compromisso sólido e re-
novável, dando assim significado ao tabuleiro 
construído por este caminhar. A percepção da 
dimensão dessa empreitada pode ser melhor 
percebida a partir da épica história contada na 
Odisseia, de Homero, ao narrar o retorno de 
Ulisses, vencedor da Guerra de Troia, ao seu 
amado lar: no trajeto do retorno, o guerreiro 
e sua tripulação se aproximaram da Ilha de 
Capri, onde, segundo conta a lenda, o canto 
das sereias funcionava como um chamariz ir-

resistível para os navegantes e suas embarca-
ções, atraindo-os para os rochedos e para a 
morte certa. Ciente disso, Ulisses determinou 
que a tripulação o amarrasse ao mastro do 
navio para que pudesse resistir aos encantos 
do gorjeio das sereias, e enfim, conduzir seus 
homens ao esperado porto seguro, traduzindo, 
dessa forma, a importância da liderança e do 
trabalho conjunto para atingimento das metas 
e superação dos percalços que se apresentam 
na travessia.

 Nesse cenário, e com esse espírito, é 
com profunda satisfação e sentimento de de-
ver cumprido, que prestamos contas do tra-
balho realizado à frente do Conaci, no triênio 
2019/2021, não sem deixar registrado o pro-
fundo agradecimento a todos que contribuíram 
nesta jornada, pois afinal, nosso maior capital 
são as mentes, mãos e corações dos nossos 
valorosos membros e colaboradores.

 Para tanto, podemos com orgulho dizer 
que o Conaci já atingiu um grau de maturidade 
institucional, materializado pelo nosso planeja-
mento estratégico, bússola da nossa atuação e 
sinal inequívoco de que sabemos exatamente 
aonde queremos chegar. Isso, entretanto, não 
seria possível sem que fossem implementadas 
profundas mudanças na accountability interna, 
englobando escrituração, normatização, docu-
mentação, transparência, bem como uma bem 
sucedida gestão da inadimplência na concre-
tização da adesão de novos membros. Des-
se modo, com a estruturação dos processos 
internos no plano finalístico, tendo como base 
as diretrizes da importantíssima ferramenta do 
planejamento estratégico, estabelecemos ob-
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jetivos e definimos as ações necessárias para 
essa finalidade e, com o auxílio de todos, já 
podemos anunciar diversas entregasrelacio-
nadas a esta gestão, dentre outras: elabora-
ção e desenvolvimento de um novo plano de 
comunicação; fortalecimento das parcerias 
com organismos internacionais (PEMPAL, 
BIRD e FMI) e nacionais (IRB e TCU); adoção 
da ferramenta IAC-M, como padrão Conaci de 
boa prática em auditoria; desenvolvimento do 
banco de conhecimento do Conaci; realização 
de um extenso plano de capacitação para a 
comunidade de Controle Interno, incluindo se-
minários com a temática específica da COVID; 
lançamento do primeiro concurso nacional de 
artigos do Conaci, com a temática Controle In-
terno; e a realização de diagnóstico das unida-
des centrais de Controle Interno.

 Por tudo, ao final, para além do lega-
do, podemos dizer que, se muito foi feito, mais 
ainda há que se fazer. Com certeza, erramos e 
acertamos e principalmente aprendemos mui-
to, mas o sentimento que fica é o de poder-
mos ser julgados pelas nossas ações e não 
por eventual omissão. Assim, parafraseando 
Winston Churchil, “o sucesso não é o final, fa-
lhar não é fatal: é a coragem para continuar 
que conta”.

 Sigamos conscientes da nossa missão 
na transformação da gestão! Como já cantava 
a inesgotável Legião Urbana na belíssima can-
ção Tempo Perdido: “sempre em frente, não 
temos tempo a perder”.

Leonardo de Araújo Ferraz  

Presidente

Luís Augusto Rocha  

1º Vice-Presidente

Carlos Eduardo Girão de Arruda 

2º Vice-Presidente
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S O B R E  O  C O N A C I

 O Conselho Nacional de Controle Inter-
no (Conaci) trabalha com êxito, desde 2007, 
para contribuir com o controle da administra-
ção pública no Brasil. Transparência, comba-
te e prevenção à corrupção, controle interno, 
ética e integridade são princípios da organiza-
ção.

 Pensando em promover um intercâm-
bio de conhecimentos, práticas e informações, 
os membros do Conaci atuam de forma cola-
borativa ao compartilhar dados e experiências 
em seus encontros, além de consolidar como 
objetivo a necessária integração entre as uni-
dades centrais de controle interno no Brasil.

 A atuação do Conaci envolve coorde-
nação e articulação das ações de interesse 
dos órgãos de controle interno, a realização 
de debates e eventos de interesse de seus 
membros, além da coordenação ou desen-
volvimento de programas e projetos voltados 
à construção de mecanismos de controle que 
possibilitem ao país avançar de forma signifi-
cativa, aproximando o poder público dos cida-
dãos.

 Conquistas e muito trabalho marcaram 
os 13 anos do Conaci, com a garantia de avan-
ços para a gestão pública do país. Os últimos 
dois anos foram marcados pelo fortalecimento 
da imagem institucional do Conaci; divulgação 
e compartilhamento de boas práticas em ma-
téria de controle interno; diagnóstico sobre o 
perfil do funcionamento e estrutura dos órgãos 
de controle interno dos estados e capitais do 
Brasil; parcerias nacionais e internacionais; 
execução de campanha de conscientização 
da sociedade e gestores públicos; encontros, 
seminários e cursos de capacitação aos ser-
vidores; inovação no ambiente virtual; e ações 
voltadas para a mitigação de riscos nas con-
tratações diretas, em virtude da pandemia Co-
vid-19.
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NEGÓCIO Fortalecimento do Controle Interno no Brasil.

MISSÃO Fortalecer o Controle Interno no Brasil por intermédio da representação, 
integração e assessoramento institucional, com objetivo de combater a 
corrupção, ampliar a transparência, fortalecer o controle social e gerar serviço 
público com efetividade, respeitando os princípios da Administração Pública.

VISÃO Ser reconhecida como uma instituição permanente de liderança no forta-
lecimento do Controle Interno, como agente indutor do aperfeiçoamento e 
melhoria contínua da gestão pública no Brasil, através de melhores práticas 
e padrões internacionais de excelência no controle administrativo e social.

VALORES ÉTICA Honestidade, Integridade, Imparcialidade, Moralidade, Legalidade e 
Responsabilidade Socioambiental

TRANSPARÊNCIA Participação Social, Instrumentalização, Foco no Cida-
dão, Capital Coletivo, Interação, Integração e Transversalidade

PROFISSIONALISMO Excelência, Efetividade, Produtividade, Eficiência, 
Coesão, Valor Agregado, Resultado

COOPERAÇÃO Inspiração recíproca que propicia o desenvolvimento de 
todos

INOVAÇÃO Vamos em direção ao novo, quebrando paradigmas
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D I R E TO R I A 2 0 1 9  -  2 0 2 1

Leonardo de Araújo Ferraz  

Presidente 

Controlador-Geral do Município de 

Belo Horizonte (CTGM-BH)

Luís Augusto Peixoto Rocha 

1° Vice-presidente

Auditor Geral do Estado da Bahia 

(AGE-BA)

Carlos Eduardo Girão de Arruda 

2° Vice-presidente

Controlador-Geral do Estado de Mato 

Grosso do Sul (CGE-MS)

SECRETÁRIA EXECUTIVA
Renata Kelly Cardoso de Rezende (CTGM/BH)

JUNTA FISCAL
Francisco Lopes Fernandes Netto (CGE/RO) - Presidente

Nair Mota Dias (CGM Macapá)
Luciana Mendes Lobo (CGM Fortaleza)

Patrícia Damico Cruz (CGM Porto Velho)
Marisa Zikan da Silva (CGE/SC)

Alessandro Moreira Silva (CGE/AM)  
março a dezembro de 2019

Boris Alexander Gonçalves de Souza (CGM Porto Velho)
março de 2019 a agosto de 2020

Marcia Andrea dos Santos Peres (CGM Rio de Janeiro)
presidente até agosto de 2020

Raul Clei Coccaro Siqueira (CGE-PR) - 2021
Paulo Wanderson Moreira Martins (CGDF) - 2021
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CONACI EM NÚMEROS

62

14 48

Membros

Membros
Titulares

Membros
Associados

Aracati/CE
Assembleia Legislativa CE
Assembleia Legislativa ES
Barra Mansa/RJ
Blumenau/SC
Cabo de Santo Agostinho/PE
Câmara Municipal de Campinas/SP
Caruaru/PE
Contagem/MG
Itabirito/MG
Londrina/PR
Niterói/RJ
Uberaba/MG
Vila Velha/ES

26 estados | DF | União
Acre | Alagoas | Amapá | Amazonas | Bahia | 
Ceará | Espírito Santo | Goiás | Maranhão |
Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Minas 

Gerais | Pará | Paraíba | Paraná | Pernambuco
| Piauí | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | 

Rio Grande do Sul | Rondônia | Roraima
| Santa Catarina | São Paulo | Sergipe | Tocantins 

| Distrito Federal | União

20 capitais
Belo Horizonte | Campo Grande | Cuiabá | 

Fortaleza | Goiânia | João Pessoa | Macapá |
Maceió | Manaus | Natal | Palmas | Porto Alegre 

| Porto Velho | Recife | Rio Branco |
Rio de Janeiro | Salvador | São Luís | São Paulo 

| Vitória

GESTÃO 2019 - 2020 - 2021
3  ENCONTROS NACIONAIS

• XV Encontro Nacional de 

Controle Interno - 

11  REUNIÕES TÉCNICAS

30ª RTC 
35 membros
Aracati/CE

31ª RTC 
35 membros 
Rio de 
Janeiro/RJ

32ª RTC 
40 membros  
Fortaleza/CE

33ª RTC
35 membros 
Salvador/BA

34ª RTC
32 membros 
Vitória/ES

8  WEBINARS

• Mulheres no Controle: Transparência e 
Integridade em Tempos de Crise - 249 
visualizações

• XVI Encontro Nacional de 

Controle Interno - Virtual

Fortaleza / CE

13 mil visualizações

35ª RTC 
Virtual

36ª RTC 
Virtual

37ª RTC
Virtual
 
38ª RTC
Virtual

39ª RTC
Curitiba/PR

40ª RTC
Goiânia/GO

• Experiência Internacional: Indicadores 
da Atividade de Auditoria Interna - 551 
visualizações

• Atualização do Modelo de 3 linhas: 
Performance Controle e Governança - 
8,4 mil visualizações

• XVII Encontro Nacional de 

Controle Interno - Curitba / PR

Virtual 

8 mil visualizações

• Conectados com o Controle  - 3,9 mil 
visualizações

• Seminário Internacional de 
Enfrentamento à Corrupção no Brasil: 
como Construir um Futuro mais 
Efetivo? - 2,3 mil visualizações

• O papel do controle interno e externo 
na Amazônia - 896 visualizações

• 1º Congresso Internacional de 
Controle Interno e Auditoria - 10,5 mil 
visualizações

• V Semana de Controle da CGDF - 8,2 
mil visualizações
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
http://www.conaci.org.br/planejamento/

 A missão do Conaci é promover o for-
talecimento do Controle Interno no Brasil, por 
intermédio da representação, integração e 
assessoramento institucional, com o objetivo 
de prevenir e combater à corrupção, ampliar 
a transparência, fortalecer o controle social e 
gerar um serviço público com efetividade, res-
peitando os princípios da Administração Públi-
ca.

 Além disso, ser reconhecido como insti-
tuição que contribui de forma ímpar para o for-
talecimento do Controle Interno e como agente 
indutor do aperfeiçoamento contínuo da Ges-
tão Pública, por meio da promoção e difusão 
das melhores práticas e padrões de controle.

 O Planejamento Estratégico 2019-2021 
foi elaborado de forma participativa e contou 
com aprovação e análise prévia pelos seus 
membros, constituindo-se em legítimo parâ-
metro para nortear as ações do Conselho no 
período.

 Inovamos a forma de apresentar nosso 
Planejamento Estratégico para maior trans-
parência e acompanhamento das ações, por 
meio da criação de um hotsite específico e 
disponível a todos para consulta. Abaixo, um 
resumo das ações e o monitoramento das ati-
vidades.
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RESULTADO PARA A 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E A 
SOCIEDADE

1. Contribuir para a boa governança da Administração Pública,
fomentando a prevenção e o combate à corrupção, a
integridade, a transparência, a eficiente gestão dos recursos
públicos e o controle social.

ÓRGÃOS DE
CONTROLE
INTERNO

2. Estabelecer diretrizes para
normatização, estruturação,
funcionamento e
desenvolvimento de atividades
de Controle Interno,
considerando a diversidade
das estruturas administrativas
do país.

3. Fortalecer os órgãos de
Controle Interno, promovendo
um ambiente de
compartilhamento de boas
práticas e experiências, bem
como ações de capacitação
dos membros e dos
servidores dos órgãos de
Controle Interno.

PROCESSOS
INTERNOS DO
CONACI

4. Fortalecer
institucionalmente
o CONACI

ORÇAMENTO E
LOGÍSTICA

7. Dotar o CONACI de infraestrutura (recursos humanos,
financeiros, tecnológicos, informacionais e materiais) para o
cumprimento de sua missão

5. Aprimorar a
comunicação
interna e externa
do CONACI

6. Ampliar a transpa-
rência e o acesso às 
orientações, delibera-
ções e atividades do 
CONACI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2019 - 2021
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AÇÕES ESTRATÉGICAS

1. Desenvolvimento de agenda conjunta de ações de controle interno com a mesma 
metodologia, mesmo objeto e no mesmo período, pelos órgãos membros do CONACI

2. Fomentar a implementação da estrutura mínima de funcionamento e desempenho do 
Sistema de Controle Interno dos Estados, DF e Municípios, adaptável às peculiaridades de 
cada Ente e alinhada com as melhores práticas internacionais, nos moldes estabelecidos no 
Objetivo Estratégico 2

3. Fomentar o controle social com vistas a melhorar e qualificar o diálogo entre governo e 
sociedade civil, investindo na criação de novos mecanismos que integram instrumentos de 
transparência, democracia representativa, direta e participativa e controle social

4. Fomentar a implementação de Programas de Integridade pelos órgãos membros do 
CONACI

5. Definir uma estrutura mínima de funcionamento e desempenho do Sistema de Controle
Interno dos Estados, DF e Municípios, que seja adaptável às peculiaridades de cada Ente e
alinhada com as melhores práticas internacionais (Resolução do Conaci/Lei/PEC), com
realização de diagnóstico anterior - 2ª etapa do diagnóstico com previsão para conclusão em 
junho de 2022. Agora, o diagnóstico será realizado nos municípios.

6. Propor PEC com o objetivo de assegurar para os órgãos centrais de controle interno a
permanência, a independência e o exercício das macrofunções para alcançar suas
finalidades constitucionais e infraconstitucionais

7. Instituição de uma certificação nacional para auditores internos ou adoção do cumprimento 
de uma grade curricular mínima para todos os profissionais do sistema de controle interno

8. Promover ações de capacitação integradas entre os órgãos membros do CONACI, 
diretamente ou por meio de parcerias, conforme metodologia estabelecida 

9. Compartilhamento de boas práticas e experiências, coordenado pelo CONACI, conforme 
metodologia estabelecida, inclusive com o estabelecimento de premiações e incentivos para 
os melhores resultados obtidos

10. Fomento ao desenvolvimento, compartilhamento e integração de sistemas e tecnologias, 
com adequação do parque tecnológico dos membros do Conselho

11. Criação de banco de talentos de professores/palestrantes da área de controle interno 
e auditoria interna governamental para eventos a serem realizados pelo CONACI/GTs/
Capacitações integradas

não iniciada em andamento concluída
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12. Fomento ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e formação de uma comunidade 
de controle, por meio da realização de concursos de artigos, monografias, teses e afins e 
aproximação com Universidades e outras instituições de ensino e pesquisa 

13. Implementação de uma agenda positiva que envolva um maior intercâmbio com todas 
as esferas de Poder, envolvendo visitas, participação como amicus curiae em processos, 
intervenção em projetos de lei e emendas constitucionais, encaminhamento de petições, 
ofícios etc. 

14. Desenvolvimento de pesquisa de satisfação dos membros titulares e associados em 
relação aos objetivos do CONACI

15. Reestruturar o formato dos Encontros e Reuniões Técnicas

16. Definir metodologia para criação e desenvolvimento das atividades dos GTs e Câmaras 
Temáticas (se aprovadas)

17. Definição de metodologia para compartilhamento de boas práticas do CONACI

18. Definição de metodologia para desenvolvimento de ações de capacitação integrada com 
certificação pelo CONACI

19. Implementação de ações que garantam assento nos fóruns destinados à elaboração de 
estratégias de combate à corrupção, integridade, transparência e controle (Enccla, PEMPAL, 
CNTPCC)

20. Fortalecer e desenvolver as parcerias com organismos internacionais e nacionais 
correlatos e com organizações da sociedade civil

21. Implementar todas as funcionalidades do novo site e o manter atualizado

22. Implementar o Plano de Comunicação

23. Dar publicidade às normas e deliberações do CONACI

24. Divulgar as boas práticas selecionadas conforme metodologia a ser estabelecida no 
Objetivo Estratégico 7 em RTCs e no site do CONACI

25. Incentivar a participação dos associados do CONACI nas RTCs

26. Apresentar proposta de infraestrutura mínima (equipe, equipamentos e materiais) para o 
funcionamento do CONACI

27. Adequar a infraestrutura administrativa do CONACI

28. Revisar o Regimento Interno, Estatuto e demais normas do CONACI

29. Aprimorar a gestão financeira e patrimonial do CONACI, inclusive com a implementação 
de metodologia de monitoramento e diminuição da inadimplência dos membros

30. Buscar a ampliação e diversificação da receita do CONACI, inclusive por meio de convênio 
com organizações, órgãos públicos e entidades internacionais.
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CO N A C I
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

FORTALECIMENTO DAS 
PARCERIAS INSTITUCIONAIS

 O objetivo é estabelecer parcerias estratégicas para contribuir com a melhoria da gestão 
pública, promovendo o combate e prevenção à corrupção e o desenvolvimento da transparência e 
da integridade.
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 O Conaci participou em novembro 
de 2019 do 3º Fórum Nacional de Controle: 
“Integrando o Brasil para fazer bem”, em 
Brasília. O evento é uma iniciativa do Tribunal 
de Contas da União (TCU), em parceria com 
diversas instituições A abertura do evento 
contou com a participação do presidente 
do Conselho Nacional de Controle Interno 
(Conaci), Leonardo Ferraz, ao lado do 
presidente da República Jair Bolsonaro, do 
vice-presidente Hamilton Mourão, do ministro 
da Controladoria Geral da União Wagner 
Rosário, entre outros representantes dos 
principais órgãos de controle do país. O 
evento contou ainda com a participação dos 
controladores gerais dos estados de Minas 
Gerais e Rondônia, Rodrigo Fontenelle (MG), 
e Francisco Netto (RO), membros titulares do 
Conaci, que participaram dos painéis.

 O objetivo do evento foi integrar as 
instituições de controle externo e interno 
das três esferas da federação e de todos os 
poderes por meio de ações de capacitação, 
compartilhamento de
informações e disseminação de boas práticas. 
Os painéis tiveram como temas “Governança 
Pública e Integração do Controle”, 
“Transparência e Integridade na Administração 
Pública”, “Governança de Aquisições, Inovação 
e Desburocratização”, dentre outros.

 Na edição de 2020, “IV Fórum Nacional 
de Controle: Inovação pela Educação no 
Brasil”, o Conaci também participou como 
moderador de um dos painéis, representado 
pelo 2º vice - presidente, Carlos Eduardo Girão 
de Arruda. O evento ocorreu virtualmente, nos 
dias 3 e 4 de dezembro.

 O evento – que contou com a presença 
de dirigentes e representantes dos três 
Poderes da República e de órgãos públicos e 
entidades representativas da sociedade civil 
– tem como principais objetivos: realização 
de atividades de capacitação conjuntas; 
proposição de ações de controle integradas; 

elaboração de minutas de legislação sobre 
governança que atenda interesses da União, 
Estados e municípios; compartilhamento de 
informações, divulgação e disseminação de 
boas práticas de governança entre os entes 
federados. 

 Em 2021, o presidente do Conselho, 
Leonardo Ferraz, participou no dia 4 de 
novembro, da abertura do V Fórum Nacional 
de Controle, promovido pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). Ferraz esteve 
presente no evento em um local destinado 
para autoridades representantes dos órgãos 
que atuam em parceria com o Tribunal. Na 
abertura, o ministro do TCU, Augusto Nardes, 
citou a parceria de trabalho entre o Conselho e 
o Tribunal. “Juntamente com o Wagner Rosário, 
com a Atricon e o Conaci, nós estamos fazendo 
um trabalho de implementação de políticas de 
governança e de transversalidade” ressaltou 
em sua fala. 
 
 No dia 5 de novembro, o controlador-
geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo 
Fontenelle, que estará representando o 
Conselho, vai ser moderador do painel 4 do 
Fórum “A importância do Centro de Governo 
na educação”.
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AÇÕES DA ENCCLA PARA 2019 REPRESENTANTE
TITULAR DO CONACI

REPRESENTANTES
SUPLENTES DO

CONACI

Ação 1: Desenvolver projeto de plataforma di-
gital e outras medidas voltadas à transparência 
pública, aos dados abertos e à participação so-
cial

CTGM/BH - Dr.
Leonardo de Araújo

Ferraz

CGM FORTALEZA -
Dra. Luciana Mendes

Lobo

Ação 2: Criar fluxo de comunicações de casos 
de suborno transnacional

CGE RO - Dr.
Francisco Fernandes

Lopes Netto

CGE PR - Dr. Raul 
Clei

C. Siqueira

Ação 3: Elaborar, publicar e
divulgar cartilha de integridade nas compras pú-
blicas dirigida a gestores públicos

CGE MS - Dr. Carlos
Eduardo Girão de

Arruda

CGDF - Dr. Aldemário
Araújo Castro

Ação 4: Restringir saques em espécie, paga-
mentos em cheque e transferências a partir de 
contas destinatárias de recursos públicos

AGE BA - Dr. Luiz
Augusto Peixoto

Rocha

CGE/RJ - Dr. Bernardo
Barbosa

Ação 5: Padronizar procedimentos para acesso 
das instituições de controle, fiscalização e per-
secução aos bancos de dados e aos extratos 
bancários que envolvam recursos públicos

CGE MT - Dr.
Emerson Hayashida

CGE/CE – Dr. Aloísio
Neto

Ação 6: Prevenir e combater a corrupção e a 
lavagem de dinheiro por parte de agentes pú-
blicos mediante acompanhamento da evolução 
patrimonial e dos bens em uso

CGE PE - Dra. Erika
Lacet

1 - CGE MG - Dr.
Rodrigo Fontenelle
(primeiro suplente);

2 - CGM Rio de Janei-
ro

- Marcia Andrea Peres
(segundo Suplente).

Ação 7: Propor medida (s) para aprimorar con-
troles ou restrições ao uso, no mercado interno, 
de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, 
para efeito de prevenção a práticas ilícitas

CGM RIO - Dra Marcia
Andrea Peres

AGE / PA - Dr. Ilton
Giussep Stival Mendes

da Rocha Lopes da
Silva
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AÇÕES DA ENCCLA PARA 2019 REPRESENTANTE
TITULAR DO CONACI

REPRESENTANTES
SUPLENTES DO

CONACI

Ação 8: Aprofundar os estudos sobre a utilização 
de ativos virtuais para fins de lavagem de dinhei-
ro e financiamento do terrorismo, apresentando 
(i) levantamento de boas práticas relacionadas 
com a investigação do delito em diversas esfe-
ras; (ii) eventual proposta de adequação norma-
tiva em matéria investigativa e de persecução 
penal

CGE PR - Dr. Raul
Clei C. Siqueira

CGE/RJ - Bernardo
Barbosa

Ação 9: Mapear os fluxos de trabalho, processos 
e procedimentos administrativos apuratórios, e 
outros, que tenham como objetivo ou resultado 
possível (i) apurar a ocorrência de atos de cor-
rupção; (ii) responsabilizar extrajudicialmente ou 
permitir a responsabilização judicial dos respon-
sáveis e a efetiva recuperação de ativos

CGDF - Dr. Aldemário
Araújo Castro

CGE SC - Dr.
Wanderlei Pereira das

Neves

Ação 13: Propor alterações
normativas e/ou melhoria de controles para evi-
tar a utilização de empresas de fachada para a 
lavagem de dinheiro e outros ilícitos

CGE MT - Dr.
Emerson Hideki

Hayashida

CGM NITEROI - Dra
Cristiane Mara

Rodrigues Marcellino
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AÇÕES DA ENCCLA 2020 COM
 PARTICIPAÇÃO DO

CONACI

REPRESENTANTE
TITULAR DO CONACI

REPRESENTANTE
SUPLENTE DO CONACI

Ação 8: Elaborar diagnóstico sobre 
as possibilidades de uso de tecno-
logias como blockchain no setor pú-
blico.

CGE/PR - Dr. Raul
Clei C. Siqueira

CGE/PE - Dra. Erika
Lacet

Ação 9: Elaborar diagnóstico analíti-
co da estrutura de prevenção à cor-
rupção dos órgãos federais, estadu-
ais e municipais

CGE/MS - Dr. Carlos
Eduardo Girão de

Arruda

AGE/PA - Dr. Ilton
Giussep Stival Mendes

da Rocha Lopes da
Silva

Ação 10: Elaboração e divulgação 
de um catálogo/portfólio de opor-
tunidades de capacitação virtual e 
gratuita para observadores públicos, 
conselheiros de políticas públicas e 
servidores públicos, com foco em 
aspectos ligados à contratação pú-
blica e acompanhamento de políti-
cas públicas, bem como adoção de 
outras iniciativas e instrumentos que 
estimulem a transparência e o forne-
cimento de dados abertos.

CGE/SC - Dr.
Wanderlei Pereira das

Neves

CGM/JOÃO PESSOA - 
Ludinaura Regina Souza 

dos Santos

Ação 11: Fomentar a implementação 
da transparência ativa por meio da 
disponibilização on-line, com fácil 
acesso aos instrumentos referentes 
aos atos que impliquem a realização
de despesas públicas, em âmbito 
nacional (em todas as esferas fe-
derativas), como forma de facilitar 
o controle social e dificultar a práti-
ca de desvio de recursos públicos e 
corrupção

CGM/PORTO VELHO - 
Boris Alexander Gonçalves de 

Souza

CGE/RO - Dr.
Francisco Fernandes

Lopes Netto

 Sendo colaborador ativo da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lava-
gem de Dinheiro, Enccla, o Conaci teve 85% 
de participação nas reuniões dos grupos de 
trabalho que ocorreram em 2020. Consolidou 
diversas ações ao longo dos últimos dois anos, 
além da participação ativa durante a última 
plenária em Belo Horizonte. Disponibilizamos 

todos nossos eventos e entrevistas para agre-
gar o novo portal do Instituto Rui Barbosa, em 
parceria com a Enccla, intitulado IRB Conheci-
mento. Produzimos o vídeo institucional para 
divulgação da ação, além da elaboração de 
uma estratégia de marketing digital para gerar 
visibilidade e engajamento ao novo sistema.
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AÇÕES DA ENCCLA 2021 COM
 PARTICIPAÇÃO DO

CONACI

REPRESENTANTE
TITULAR DO CONACI

REPRESENTANTE
SUPLENTE DO CONACI

Ação 1: Desenvolver projeto de pla-
taforma digital e outras medidas vol-
tadas à transparência pública, aos 
dados abertos e à participação so-
cial.

AGE/BA - Luis Augusto Peixoto 
Rocha

SCGE/PE - Tatiana Lisita 
Ribera

Ação 7: Propor medida (s) para apri-
morar controles ou restrições ao 
uso, no mercado interno, de dinheiro 
em espécie, nacional ou estrangeiro, 
para efeito de prevenção a práticas 
ilícitas.

AGE/RS - Luiz Felipe Correa Noé AGE/PA - Thayse Kelly 
Galvão das Neves

Ação 8: Elaborar diagnóstico sobre 
as possibilidades de uso de tecno-
logias como blockchain no setor pú-
blico.

CGE/PR - Patricia Valgrande 
Augusto

CGM/JOÃO PESSOA - 
Eudes Moacir Toscano 

Júnior

Ação 9: Elaborar diagnóstico analíti-
co da estrutura de prevenção à cor-
rupção dos órgãos federais, estadu-
ais e municipais

CGE-MS - Dr. Carlos
Eduardo Girão de

Arruda

CGE/CE - Marconi Lemos

Ação 10: Elaboração e divulgação 
de um catálogo/portfólio de opor-
tunidades de capacitação virtual e 
gratuita para observadores públicos, 
conselheiros de políticas públicas e 
servidores públicos, com foco em 
aspectos ligados à contratação pú-
blica e acompanhamento de políti-
cas públicas, bem como adoção de 
outras iniciativas e instrumentos que 
estimulem a transparência e o forne-
cimento de dados abertos.

CGE/RO - Dr.
Francisco Fernandes

Lopes Netto

CGE/AM - Otávio de 
Souza Gomes

Ação 11: Fomentar a implementação 
da transparência ativa por meio da 
disponibilização on-line, com fácil 
acesso aos instrumentos referentes 
aos atos que impliquem a realização
de despesas públicas, em âmbito 
nacional (em todas as esferas fe-
derativas), como forma de facilitar 
o controle social e dificultar a práti-
ca de desvio de recursos públicos e 
corrupção

CGM/FORTALEZA - Maria 
Christina Machado Publio

Auditora Municipal de 
Controle Interno de SP - 

Thais Almeida 
Valvassoura
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 Na qualidade de coordenador da ação 
10 da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e Lavagem de Dinheiro gostaria 
de destacar o papel desempenhado e a 
colaboração do Conselho Nacional de Controle 
Interno - CONACI. 

 Importante destacar que a referida ação 
teve por objetivo a elaboração e divulgação 
de um catálogo/portfólio de oportunidades 
de capacitação virtual e gratuita para 
observadores públicos, conselheiros de 
políticas públicas e servidores públicos, com 
foco em aspectos ligados à contratação pública 
e acompanhamento de políticas públicas, 
bem como adoção de outras iniciativas e 
instrumentos que estimulem a transparência e 
o fornecimento de dados abertos. 

 Durante todo o ano de 2020 foram 
realizadas diversas reuniões e iniciativas 
sempre com a participação muito próxima 
e proativa da representante do CONACI em 
nosso grupo, seja se colocando à disposição 
para qualquer contribuição, divulgando as 
iniciativas, trazendo parceiros para que 
seus cursos pudessem ser divulgados em 
nossa plataforma, dentre outras formas de 
colaboração. 

 “Prezados dirigentes do CONACI,

Luiz Gustavo Gomes Andriolli 

Auditor do TCU 

Coordenador da ação 10/2020 ENCCLA 

 Ademais, mais ao final da ação e 
sobretudo na questão da publicidade do portal 
ora em curso, a parceira Thais, desse Conselho, 
teve participação primordial compondo a 
estratégia de divulgação, sempre enaltecendo 
a importância da ação da ENCCLA para esse 
Conselho, elaborando vídeo de divulgação 
para nossa ação e colocando à disposição 
toda a estrutura de mídia para o lançamento 
do portal. 

 Dessa forma, esta mensagem é para 
reiterar o agradecimento ao CONACI pela 
parceria e disponibilidade demonstrado 
durante toda a condução da ação 10/2020 – 
ENCCLA.  

 Muito obrigado!”



23

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 474/2018

 O Acordo de Cooperação Técnica nº 
474/2018 visou estabelecer integração de me-
todologias e técnicas entre os partícipes, Con-
troladoria-Geral da União (CGU), Controlado-
ria-Geral do Distrito Federal (CGDF), Serviço 
Federal de Processamento de Dados (SER-
PRO) e Conaci, com vistas à implementação 
de ações conjuntas que assegurem a realiza-
ção de intercâmbio de conhecimentos técni-
cos, especialmente no que tange ao Modelo 
de Capacidade da Auditoria Interna (Internal 
Audit Capability Model - IA-CM) e outros fra-
meworks aplicáveis à melhoria e fortalecimen-
to do Sistema de Controle Interno na Adminis-
tração Pública dos Estados e do DF.

 Durante a 13ª Reunião da Parceria en-
tre o Banco Mundial e o Conselho Nacional de 
Controle Interno (CONACI), em 13 de junho de 
2019, foi assinado o 1º Termo Aditivo ao Acor-
do nº 474/2018, que possibilitou a adesão da 
Controladoria-Geral do Estado de Minas Ge-
rais (CGEMG) e do CONACI ao Acordo.

 Como principal resultado do Acordo, 
destaca-se a elaboração de ferramenta pa-
dronizada para autoavaliação com base no 
modelo e de roteiro com maior detalhamento 
e exemplificações sobre o IA-CM. No site do 
Conaci, é possível ter acesso à planilha de 
avaliação do IA-CM e ao roteiro para avaliação 
desenvolvidos no âmbito da parceria firmada.

 Como último trabalho do Acordo, foi cria-
do Fórum de discussão do IA-CM, na platafor-
ma Webboard.org, com o objetivo de manter 
um espaço virtual, propício ao debate sobre o 
modelo. No ambiente haverá disponibilização 
do material de referência e os membros po-
derão conhecer e compartilhar aprendizados 
e dicas de boas práticas na implantação do 
IACM. Acesse: http://iacm.webboard.org

 Durante a 32ª Reunião Técnica do Co-
naci – 32ª RTC, promovida no dia 27 de se-
tembro de 2019, em Fortaleza, aprovamos a 
Resolução Nº 006/2019, a qual recomenda a 
utilização da Planilha de Avaliação e do Rotei-

ro de Avaliação do IA-CM, elaborados no âm-
bito do Acordo de Cooperação Técnica firma-
do entre a CGU, a CGDF, o Serpro e o Conaci. 
Com a aprovação da resolução, as controla-
dorias filiadas ao Conaci são incentivadas a 
utilizar a ferramenta e, dessa forma, aumentar 
seu potencial de agregação de valor às organi-
zações auditadas, mediante abordagem siste-
mática e disciplinada, com foco nos processos 
de governança, gestão de riscos e controle 
internos. Trata-se do modelo IA-CM (Internal 
Audit Capability Model), elaborado pelo Insti-
tuto dos Auditores Internos (IIA), que poderá 
ser utilizado como referencial metodológico de 
avaliação da atividade de auditoria interna dos 
órgãos integrantes do Conselho Nacional de 
Controle Interno. 

 No dia 16 de outubro de 2019, durante 
o 10º Fórum Brasileiro da Atividade de Audito-
ria Interna Governamental, em Brasília, o pre-
sidente do Conselho, Leonardo Ferraz, com-
pôs a mesa junto ao Ministro da Controladoria 
Geral da União (CGU), Wagner Rosário, o 
Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o Pre-
sidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos 
de Controle Interno da União (Dicon), Antônio 
Carlos Bezerra Leonel, e a Conselheira do Ins-
tituto dos Auditores Internos do Brasil (IIAA), 
Tânia Mara Cordeiro. O evento foi voltado a 
auditores internos governamentais de órgãos 
e entidades dos poderes da União, auditores 
externos governamentais e gestores e servi-
dores públicos, e contou com o apoio do Co-
naci. 

 O presidente do Conselho Nacional de 
Controle Interno (Conaci), Leonardo Ferraz, o 
2º Vicepresidente, Carlos Eduardo Girão, e o 
Secretário Federal de Controle Interno Adjun-
to da CGU, Gustavo Chaves, participaram de 
reunião com uma missão do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). O encontro teve como ob-
jetivo compreender o funcionamento do Con-
trole da Administração Pública no Brasil, em 
especial a forma de atuação do sistema Con-
trole Interno nos estados e municípios.
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Acordo de Cooperação Técnica 
IRB e Conaci

 O Conselho Nacional de Controle Exter-
no (Conaci) e o IRB, representados por seus 
respectivos presidentes, estabeleceram um 
acordo de cooperação técnica em 2020.
 
 O acordo visa o aprimoramento das atu-
ações por meio de projetos e ações integra-
das, que podem contribuir para a prevenção 
e combate à corrupção, para a promoção da 

 A parceria consolidada entre o Conse-
lho Nacional de Controle Interno – Conaci, e o 
Banco Mundial teve início em 2014 e tem como 
foco estratégico a implantação do Modelo de 
Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) nos 
órgãos membros do Conaci, além do fortaleci-
mento do sistema de controle interno no Brasil, 
em especial a função de auditoria interna go-
vernamental. O Banco Mundial tem como um 
de seus objetivos apoiar o crescimento econô-
mico dos países, sendo a atividade de audito-
ria interna um dos meios de contribuição para 
a melhoria econômica.

ORGÃO MEMBRO
LOCAL DO EVENTO
DATA

CGE Rio Grande do Norte / Natal - 08 abril 2019

SGE Santa Catarina / Florianópolis - 07 maio 2019

SCGE Pernambuco e CGM Recife / Recife - 10 maio 2019

CGE Minas Gerais / Belo Horizonte - 17 maio 2019

CGE Paraíba / João Pessoa - 31 maio 2019

CGE RJ / Rio de Janeiro - 05 junho 2019

CGM SP / São Paulo - 10 junho 2019

PARCERIA 
CONACI - BANCO MUNDIAL

transparência e da ética pública, para o fomen-
to do controle social e para o fortalecimento da 
gestão pública e da integridade pública e pri-
vada, com maior efetividade na proteção dos 
recursos públicos.

 Em parceria com o Banco Mundial, o 
Conaci promoveu, em 2019, diversos seminá-
rios com o intuito principal de conscientização 
e sensibilização dos gestores sobre a impor-
tância do controle interno para o alcance de 
resultados de forma efetiva, segura e trans-
parente. Por meio desses seminários, com o 
apoio e suporte do Banco Mundial, buscamos 
a disseminação das melhores práticas inter-
nacionais em matéria de Auditoria e Controle 
Interno. 
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 Além dos seminários, foi realizado em 
agosto de 2019, o curso “Modelo IA-CM Train 
the Trainers”, na sede do Banco Mundial, em 
Brasília/DF. Ministrado pelo servidor da Con-
troladoria-Geral da União, Sérgio Filgueiras de 
Paula, contou com a participação de 31 parti-
cipantes, representantes de 21 órgãos de con-
trole de todo o país. O objetivo do curso foi 
disseminar a metodologia IA-CM aos demais 
membros do Conaci, de forma que todos atu-
assem de maneira padronizada e integrada, 
entregando auditorias que estivessem alinha-
das aos padrões internacionais e que realmen-
te agregassem valor à gestão pública, além de 
capacitar e formar treinadores capazes de dis-
seminar o modelo em seus órgãos.

FOTOS DOS SEMINÁRIOS DE 
PERNAMBUCO E SÃO PAULO
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Consultoria IA-CM
 Ainda no âmbito da parceria, como for-
ma de se disseminar a aplicação da metodo-
logia IA-CM pelos órgãos de controle interno, 
optou-se pela realização de autoavaliação por 
5 órgãos centrais de sistemas de controle in-
terno, sendo estas posteriormente revisadas e 
validadas por outros 5 órgãos membros que 
tivessem participado da capacitação realiza-
da em agosto de 2019, bem como já tivessem 
realizado suas autoavaliações anteriormente. 
Os órgãos validadores também atuaram como 
consultores neste processo, com o suporte do 
Banco Mundial.

 Criação específica de área no site do 
Conaci para o IA-CM, com destaque para 
a criação do Fórum de discussões perma-
nente.

 Para que o projeto possa ser continua-
do pela gestão seguinte do Conaci e para que 
os órgãos consigam identificar um repositório 
do conhecimento desenvolvido até aqui acer-
ca do modelo IA-CM, criou-se uma área espe-
cífica no site do Conaci para salvaguarda do 
histórico da parceria, dos relatórios de autoa-
valiação e validação e para divulgação do Fó-
rum de discussões permanentes.

 O Conaci realizou, durante os três anos 
de gestão, 5 consultorias sobre IA-CM para os 
órgãos membros do Conselho.

Acesse aqui: www.conaci.org.br/ia-cm
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EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

 O presidente do Conselho Nacional 
de Controle Interno (CONACI), Leonardo de 
Araújo Ferraz e o controlador-geral do muni-
cípio de São Paulo (2019), Gustavo Ungaro, 
participaram, entre os dias 8 e 11 de abril de 
2019, do encontro dos grupos de trabalho “In-
ternal Control Working Group” e do “Audit in 
Practice Working Group”, em Skopje, na Mace-
dônia, sudeste da Europa. O principal objetivo 
da experiência foi compreender a reforma da 
auditoria interna empreendida na Macedônia e 
trazer para o Brasil conhecimentos inovadores 
na área de Controle Interno.

 O evento do PEMPAL (Public Expen-
diture Management Per Assisted Learning) 
aconteceu nos dias 28 a 31 de outubro de 
2019, na cidade de Sochi, Rússia. A IACOP 
(Internal Audit Community of Practice), um dos 
braços do PEMPAL, promoveu diversas ativi-
dades para os participantes do evento. A ini-
ciativa, incialmente conceituada em 2005 pelo 
Banco Mundial, tem como principal objetivo 
promover uma gestão eficiente, eficaz e trans-
parente das finanças públicas. Durante a edi-
ção citada, o presidente do Conaci, Leonardo 
Ferraz, juntamente com a Secretária-Chefe da 
Controladoria e Ouvidoria-Geral do Município 
de Fortaleza (CGM-Fortaleza), órgão filiado ao 

Conaci, Luciana Lobo, representaram o Con-
sellho no evento. 

 Durante o encontro foram abordadas as 
melhores práticas de Auditoria Interna, discu-
tindo o seu papel na detecção de fraudes e no 
combate à corrupção, além de receber insights 
do desenvolvimento da auditoria interna do 
país sede, a Federação Russa. A Inteligência 
artificial e seus impactos na atividade de audi-
toria, além da necessidade de um olhar maior 
para a cyber security (no caso do Brasil ainda 
com a questão da LGPD) considerando que a 
TI, como futuro da auditoria, foram abordadas 
na experiência.
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 O presidente do Conselho Nacional de 
Controle Interno (Conaci), Leonardo Ferraz, 
e o 2º vice-presidente, Carlos Eduardo Girão, 
participou, no dia 20 de abril de 2020, de uma 
reunião virtual com os países integrantes da 
rede PEMPAL (Public Expenditure Manage-
ment Peer Assisted Learning), para abordar o 
impacto do Covid-19 nas ações de Auditoria 
Interna. Países como Holanda, Ucrânia, Reino 
Unido e África do Sul apresentaram suas ex-
periências. Na ocasião, os principais assuntos 
tratados foram a flexibilização e adaptação do 
trabalho de auditoria interna durante a crise e 
como a Auditoria pode atuar para agregar va-
lor à administração pública neste momento. 

 A Holanda, por exemplo, informou que 
adotou como principais medidas: o uso inten-
sivo de tecnologia, mantendo o contato com 
auditados e com colaboradores; entrevistas de 
campo via videoconferência; assinaturas digi-
tais; produção de trilhas de auditoria; fortaleci-
mento do papel consultivo na formulação e im-
plantação dos pacotes, dando suporte à linha 
de frente (formação de decisões) e fornecendo 
informes regulares à Alta Administração (via 
briefing);  e a adoção de um papel proativo no 
que se refere à identificação de novos riscos 
(p.ex. vazamento de informações). 

 Em relação aos desafios, o Reino Uni-
do aponta a tecnologia, a segurança da infor-
mação e a gestão da força de trabalho como 
principais. Já a África do Sul, apontou a falta 
de integração entre os sistemas e a análise 
documental de processos como grandes difi-
cultadores. Na Ucrânia, falta capacitação dos 
auditores em tecnologia da informação e uma 
unidade de central de harmonização.

 Pesquisa realizada na Holanda e na 
Bélgica sobre Auditoria Interna na crise de-

monstrou que aproximadamente 60% dos en-
trevistados concordam que “a Auditoria Interna 
consegue adicionar valor na gestão da crise” 
e discordam que “a Auditoria Interna deve fi-
car fora do caminho durante uma crise”. Além 
disso, algumas palavras e expressões como 
“resiliência”, “lembretes”, “contato próximo e 
regular”, “ligações”, foram as respostas mais 
comuns citadas para manter a moral dos servi-
dores em alta durante o período de teletraba-
lho. 

 Além disso, Girão explica que a reunião 
foi importante para entender que problemas 
como a perda de ânimo da equipe, perda de 
capacidade operacional, dificuldades com a 
gestão de dados e sistemas, estão aconte-
cendo em muitos órgãos e a nível mundial, 
estando todos inseridos nos desafios deste 
“mundo novo”. Assim, ao dividir experiências 
nessa conferência com referenciais mundiais 
em controle, nota-se que a necessidade de 
adequação dos meios é um ponto em comum 
para todos. “A troca de experiências sempre 
é importante. Essa em questão nos leva a ver 
que as Administrações Públicas não estavam 
preparadas para uma crise desse tamanho” 
ressalta Girão.

Disseminar para aprimorar

 A parceria entre o PEMPAL e o Cona-
ci já rende bons frutos, a exemplo da dispo-
nibilização dos materiais traduzidos no site 
do Conselho e da participação da instituição 
nos eventos virtuais da IACOP (Internal Audit 
Community of Practice). 

 No dia 23 de abril de 2020, o presidente 
do conselho, Leonardo Ferraz, e o 2° vice-pre-
sidente, Carlos Girão, apresentaram os impac-
tos da Auditoria Interna, em perspectiva com-
parada, aos demais membros do Conselho e 
a seus servidores. A quinta reunião de discus-
são do Controle Interno para o enfrentamento 
da crise gerada pelo Covid-19, vai tratar esta 
pauta, por meio de videoconferência, e discutir 
soluções para superar os efeitos causados no 
Brasil. Girão comenta que “a reunião do PEM-
PAL demonstrou a necessidade de se adaptar, 
flexibilizar e revisitar conceitos, em um mo-
mento como o que estamos vivendo”, demons-
trar essa realidade aos membros é uma forma 
de aprimorar as atividades em prol do controle.
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 O Conselho Nacional de Controle Inter-
no (Conaci) participou no dia 20 de outubro de 
2020, da reunião virtual do PEMPAL (Public 
Expenditure Management Peer Assisted Lear-
ning), representado pela controladora-adjunta 
da Controladoria-Geral do Estado de Santa 
Catarina (CGE-SC), Marisa Zikan. O encontro 
foi promovido para discutir as atividades de 
auditoria interna no setor público dos países 
membros da rede.  

 Marisa comentou os benefícios da tro-
ca de conhecimento com os representantes 
internacionais. “A possibilidade de conhecer 

e compartilhar informações, procedimentos 
e experiências relacionadas a auditoria inter-
na com representantes de outros países nos 
possibilita trazer novos aspectos para deba-
ter e reavaliar nossos processos de trabalho 
em face das melhores práticas internacionais, 
promovendo assim o aprimoramento das insti-
tuições e atividades e, consequentemente, do 
sistema de controle interno do Brasil.”  

 O PEMPAL tem o objetivo de contribuir 
para o fortalecimento das práticas de gestão 
de finanças públicas por meio do comparti-
lhamento de informações. O Conaci é a úni-
ca instituição do país que faz parte do grupo 
de trabalho focado nos desafios das Unidades 
Centrais de Harmonização para implementa-
ção de sistemas de auditoria interna moder-
nos e eficazes (PEMPAL IACOP). A parceria 
já garantiu bons frutos, como, por exemplo, os 
materiais traduzidos da Rede e muita troca de 
conhecimento com o objetivo de incentivar o 
Controle Interno no país e a melhoria da ges-
tão pública.

 O presidente do Conselho Nacional de 
Controle Interno (Conaci), Leonardo Ferraz, 
participou, na manhã do dia 25 de fevereiro 
de 2021, da reunião com o Pempal (Public 
Expenditure Management Per Assisted Lear-
ning). O encontro foi entre o Grupo de Traba-
lho de Controle Interno (ICWG- Internal Con-
trol Working Group) sobre as atualizações dos 
progressos atingidos e os próximos passos no 
contexto da pandemia. 

 O Pempal utilizou durante a reunião o 
Smart Interactive Talk (SIT), termo que desig-
nam para uma conversa interativa e inteligente, 
ou seja, por meio de uma plataforma os parti-

cipantes tiveram que responder perguntas so-
bre as palestras e interagir com os demais. As 
áreas de foco do grupo incluem os princípios 
estruturais do Comitê de Organizações Patro-
cinadora da Comissão Treadway (COSO) na 
eficácia do controle interno e aplicação no con-
texto do setor público, e os desafios da imple-
mentação do CI. Durante a pandemia, o ICWG 
trabalhou em diferentes produtos de conheci-
mento, o último “Assessing the Effectiveness 
of Internal Control: PEMPAL Guidance for Pu-
blic Sector Internal Auditors”, guia de Auditoria 
Interna para o setor público, foi apresentado 
na reunião de hoje. 

 Essa conversa forneceu uma atualiza-
ção sobre todo o progresso alcançado no GT 
e discutiu os desafios e boas práticas na im-
plementação do controle interno no contexto 
da pandemia. As experiências dos países fo-
ram apresentadas com percepções do Banco 
Mundial e da Comissão Europeia. Além disso, 
os participantes compartilharam seus conhe-
cimentos em grupos de discussão, proporcio-
nando uma oportunidade de debater aspectos 
das estruturas de boas práticas.
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 O presidente do Conselho Nacional de 
Controle Interno (Conaci), Leonardo Ferraz, 
participou, virtualmente, nos dias 27 de maio 
e 02 de junho de 2021, da Plenária do Pempal 
(Public Expenditure Management Per Assisted 
Learning). A reunião teve como tema a “Au-
ditoria Interna na Recuperação Pós-Pandê-
mica”, com foco nos Serviços de Consultoria, 
Auditoria Ágil e Comitês de Auditoria, realizada 
em formato de Smart Interactive Talk (SIT), um 
modo de apresentações mais curtas com pos-
sibilidade de interação. 

 A plenária aprofundou em três tópicos 
com palestrantes especialistas, discussão 
com experiências de diversos países, comen-
tário e conselho do Pempal IACOP (Comuni-
dade Prática de Auditoria Interna) do Banco 
Mundial e outros especialistas externos. Os 
três pontos discutidos foram: como os comi-
tês de auditoria podem contribuir no avanço de 
reformas do controle interno público e apoiar 
a responsabilidade gerencial; como a audito-
ria ágil pode transformar o processo de audi-
toria interna; e como garantir que os contrato 
de consultoria atendam às necessidades dos 
envolvidos. Além de ter tido atualizações sobre 
os progressos e planos do IACOP.

 Ferraz falou sobre a importância das 
reuniões do Pempal para o futuro do Controle 
Interno no Brasil. “A participação nos eventos 
do PEMPAL é sempre muito interessante, pois 
os conceitos relacionados com as temáticas 

de auditoria e controles internos são apresen-
tados a partir das vivências e experiências 
práticas dos envolvidos. Esses benchmarks 
funcionam como um importante referencial a 
balizar a atuação das UCCIs no Brasil. Neste 
evento, questões como o papel dos comitês de 
auditoria, os pressupostos da chamada “audi-
toria ágil” e a atividade de consultoria foram 
abordados”, relata.

 Os ex-presidentes do Conaci, Gusta-
vo Hungaro e Álvaro Fakredin, também parti-
ciparam do evento. Fakredin ressaltou que a 
permanência da presença do Brasil, entre os 
outros 21 membros do Pempal, torna o país 
uma referência na Ámerica, principalmente, na 
Ámerica Latina. “Para nós é fundamental esta 
participação, porque a gente tem condições de 
saber como pensam as principais organiza-
ções, os principais países do mundo, em rela-
ção ao nosso tema principal que é o controle. 
Nós temos um sistema de controle diferente, 
mas sempre nós trazemos de lá ideias, pen-
samentos, tecnologias novas, de como eles 
estão pensando em fazer os controles dos go-
vernos nas suas pátrias”, explicou Álvaro.
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 O Conselho Nacional de Controle Inter-
no (Conaci) participou, no dia 12 de outubro 
de 2021, do evento do Pempal (Peer Expen-
diture Management Peer Assisted Learning) 
IACOP (Internal Audit Community of Practice) 
e do Ministério das Finanças da República da 
Macedônia do Norte. O encontro teve o obje-
tivo de compartilhar experiência e apresentar 
produtos de conhecimento na implementação 
da Auditoria Interna e Controle Interno do se-
tor público. O presidentedo Conaci, Leonardo 
Ferraz, representou o Conselho durante a ses-
são. 

 O evento conjunto cobriu os tópicos de 
apresentação do controle financeiro público da 
Macedônica do Norte, assim como seus prin-
cipais desafios e reflexões dos membros da 
IACOP. Além disso, a experiência do país com 
o departamento de auditoria, apresentação do 
grupo de trabalho e seus produtos de conheci-
mento. O Guia Pempal sobre Avaliação de Ris-
cos no Planejamento de Auditoria foi exposto 
aos participantes. E para finalizar foi avaliada 
a eficácia do Controle Interno: diretrizes para 
auditores internos do setor público. 

 Foram apresentados os diversos Pro-
dutos de Conhecimento de Boas Práticas da 
Comunidade Prática de Auditoria Interna (IA-
COP), como por exemplo, “Modelo de Manual 
de Auditoria Interna de Boas Práticas”, “Mode-
lo Manual de Desenvolvimentos Profissionais 
Contínuos” e “Auditoria Interna e Conhecimen-

to de Auditoria Interna”. Além disso, o “TI Audi-
toria: Guia Prático para Auditorias Internos do 
Setor Público” vai ser lançado em breve. 

 “O evento de ontem foi muito importan-
te. Eles reforçaram os materiais que disponibi-
lizaram para os membros e observadores do 
Pempal. As cartilhas e e-books já disponibili-
zados, e que o Conaci traduziu anteriormente, 
foram reforçados. A relevância disso é funda-
mental para que o Controle Interno possa cum-
prir sua finalidade de contribuir para a melhoria 
da gestão”, ressaltou o presidente do Conaci.

Confira os materiais aqui: 

https://www.pempal.org/sites/pempal/files/
event/2021/Internal%20Audit%20COP%20
Events/Oct12_Videoconference/files/3._iaco-
pkp_presentation_2021_.pdf

https://www.pempal.org/knowledge-product-
-list 

 

Confira os materiais traduzidos aqui: 

http://www.conaci.org.br/pempal
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 O Conselho Nacional de Controle In-
terno (Conaci) está colaborando com a “Ava-
liação sobre Governo Aberto no Brasil” da 
Organização para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). O objetivo é defi-
nir e traçar estratégias para aprimorar, prestar 
assistência e apoiar o avanço da agenda de 
Governo Aberto no país com os padrões da 
organização, a partir das políticas e práticas 
já implementadas. Este trabalho vai auxiliar o 
governo brasileiro a ingressar como membro 
pleno na OCDE.

 Segundo avaliação executada pelo 
Conaci com seus órgãos membros, 92,9% 
dos governos já implementaram iniciativas de 
transparência (ativa e passiva), integridade e 
anticorrupção. Outros 85,7% praticam o fo-
mento ao exercício do controle social. Já em 
relação a iniciativas sobre a inclusão de grupos 
marginalizados ou minorias (mulheres, jovens, 
migrantes, pessoas com necessidades espe-
ciais, etc., por exemplo, projetando programas 
para necessidades especiais), o percentual é 
de 57.1%.

 Quanto à agenda de governo aberto li-
derada pelo governo federal no Brasil, apenas 
15.6% responderam estar envolvidos.

 Responderam à avaliação do Conaci, 
52% dos órgãos centrais de controle interno 
estaduais e 31% dos órgãos centrais de con-
trole interno das capitais, além de 9 municípios 
do interior e um membro associado ao Poder 
Legislativo.

 O presidente do Conaci, Leonardo Fer-
raz, participou hoje, 09, da entrevista da “Mis-
são Averiguação” da equipe da OCDE. As 
respostas fornecidas pelos membros do Con-
selho subsidiaram a análise inicial da temáti-
ca e serviram para orientar esta entrevista. A 
pauta do encontro foi a estrutura e iniciativas 
de responsabilidade e participação popular e 
controle social. 

OCDE, Governo Aberto e Brasil

 Segundo a OCDE, o Governo Aberto se 
refere a uma nova visão da administração pú-
blica que promove projetos, políticas e ações 
com base em quatro princípios. O primeiro é 
a transparência que disponibiliza e publica 
informações e dados. O segundo é a partici-
pação social com incorporação de pontos de 
vista, perspectivas e contribuições dos cida-
dãos e das partes interessadas como jornalis-
tas, ONGs e pesquisadores.  Accountability é 
o terceiro princípio, que se refere à existência 
de responsividade e o governo assume res-
ponsabilidade, explica as ações e responde às 
demandas.  O último dos quatro princípios é 
a integridade com a priorização do interesse 
público sobre os privados.

 As avaliações são baseadas em dados 
e evidências. Por isso, a OCDE encaminhou 
os questionários para os órgãos do Poder Le-
gislativo, Executivo, Judiciário e alguns entes 
subnacionais para coletar informações sobre a 
temática. Assim, a organização pode entender 
melhor a estrutura jurídica, institucional, políti-
ca e as práticas de Governo Aberto no Brasil.

Conaci colabora com avaliação da OCDE 
sobre Governo Aberto no Brasil
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 O Conselho Nacional de Controle Inter-
no (Conaci) assinou um convênio com o Cen-
tro de Estudos em Direito e Negócios LTDA 
(Cedin), após manifestação de interesse por 
parte de seus membros. O objetivo da parceria 
é promover descontos para os membros titula-
res dos órgãos filiados, além dos demais ser-
vidores que atuam nas instituições, em cursos 
de graduação, pós-graduação, MBA e LLM.

 A nova instituição parceira atua, desde 
2005, com a principal finalidade de fomentar 
o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e 
da extensão na área jurídica. Os membros do 
Conaci vão ter a oportunidade de ingressar em 
cursos como: “Novas Tendências do Direito 
Processual Civil”; “Direito da Mineração”; “No-
vas Tendências da Justiça Criminal”; “Gestão e 
Negociação de Contratos”, entre outros.

 Os descontos são de 50% no curso de 
Graduação em Direito e 35%  sobre os cursos 
de pós-graduação, MBA e LLM.

Acesse todos os cursos em www.cedin.com.br

Conheça o portfólio institucional AQUI

Veja o convênio AQUI
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 O Conselho Nacional de Controle In-
terno (Conaci) assinou um convênio, desde 
o início da gestão em 2019, com o Instituto 
de Defesa da Cidadania e da Transparência, 
IDCT, após aquiescência dos membros. O ob-
jetivo da parceria é promover disponibilidade 
de estrutura de comunicação como estúdio, 
salas equipadas com audiovisual, equipamen-
to de comunicação, bem como equipe multifa-
cetada para execução do Plano de Comunica-
ção. Além disso, descontos para os membros 
titulares dos órgãos filiados nas capacitações 
do Instituto, além dos demais servidores que 
atuam nas instituições, em cursos de gra-
duação, pós-graduação, MBA e Extensão. 
 
 A instituição parceira atua, desde 
2012, em por objetivo o desenvolvimento 
de ações que visam a defesa da cidadania 
e da transparência nas instituições públicas 
e privadas.   O entendimento do IDCT acerca 
do amadurecimento democrático da socieda-
de brasileira passa pela necessidade de im-
pulsionar a transparência da atividade estatal 
e das organizações por meio de instrumentos 
que permitam aos cidadãos/consumidores a 
participação e a fiscalização de suas ações.  
Trata-se de uma entidade sem fins lucrati-
vos,  suprapartidária e sem qualquer conota-
ção política.  Sua finalidade maior é educativa,  
em especial,  direcionada à participação da 
sociedade nos destinos da cidade.

 Acesse o site: idct.org.br
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PRODUTOS ENTREGUES

NOVO SITE
 Após diversos ajustes, entregamos o 
novo site do Conaci. Mais organização, des-
taques e conteúdos para quem nos acompa-
nha! Finalizamos a publicação do novo site do 
Conaci e, diariamente, acompanhamos a pla-
taforma, a fim de garantir seu bom funciona-
mento. No novo site, os conteúdos ganharam 
mais destaque, o modelo é bem mais intuitivo 
e produzimos matérias próprias que ficam em 
destaque no endereço eletrônico. Desde que 
implantamos o Plano, o crescimento de aces-
sos foi superior a 900%, garantindo mais de 5 
mil visitantes em nossa página
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MATERIAIS TRADUZIDOS DO PEMPAL
 O PEMPAL (Public Expenditure Mana-
gement Peer Assisted Learning) autorizou o 
Conselho Nacional de Controle Interno (Co-
naci) a traduzir e disponibilizar seis manuais 
de grande importância para o Controle Interno 
em seu site. O “Guia de Avaliação da Quali-
dade para Auditoria Interna do Setor Público”, 
“Avaliação de Riscos no Planejamento de Au-
ditoria”, “Modelo de Manual de Boas Práticas 
de Desenvolvimento Profissional Contínuo”, 
“Modelo de Boas Práticas de Auditoria Inter-
na”, “Conjunto de Conhecimentos de Auditoria 
Interna – Europa e Ásia Central” e “Controle 

Interno Público” são os materiais disponíveis. 
Também foram traduzidos os resumos das 
reuniões e dos materiais produzidos durante 
as reuniões do IACOP (Internal Control WG 
and Audit in Practice WG Meetings), que acon-
teceram em 2019, em Sochi, na Rússia, e em 
Skopje, na Macedônia, e que contaram com a 
participação de representantes do Conselho.

 Confira aqui: http://www.conaci.org.br/
pempal
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RELAÇÃO DE CURSOS EAD
 Disponibilizamos, por meio do site, uma 
planilha com cursos EAD, gratuitos, sobre con-
trole interno, auditoria interna, correição, ou-
vidoria e transparência. As capacitações são 
promovidas por órgãos e instituições como a 
Controladoria-Geral da União (CGU), Instituto 
Legislativo Brasileiro (ILB), Data Science Aca-
demy, Escola Nacional de Administração Pú-
blica, Enap, entre outros.

 Exemplos de cursos sugeridos: “Direi-
to Administrativo para Gerentes no Setor Pú-
blico”, “Introdução ao Controle Interno”, “Ati-
vidade Correcional - Visão Geral”, “Gestão 
de Corregedorias”, entre outros. Além disso, 
a planilha está organizada por curso, institui-
ção que oferece, certificador, horas/aula, link 
e área, para que os interessados já tenham to-
das as informações necessárias.

 Confira aqui: http://www.conaci.org.br/
produtos-recomendados
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HOTSITE  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

 Hotsite do Planejamento Estratégico: 
Por meio da tecnologia, alimentamos uma pla-
taforma intuitiva, ágil e completa para informar 
como estão nossas ações. Mudamos a forma 
de atualizar nosso conteúdo para mais trans-
parência e eficácia. Por meio do sistema é 
possível acompanhar todos os trabalhos e não 
perder a memória do que foi feito.
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P E C  CONTROLE INTERNO

 Com o objetivo de assegurar para 
os órgãos centrais de controle interno a 
permanência,a independência e o exercício das 
macrofunções para alcançar suas finalidades 
constitucionais e infraconstitucionais, o Conaci 
encaminhou à Controladoria-Geral da União, 
em agosto de 2020, minuta de PEC para 
apreciação.
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BANCO DO CONHECIMENTO
 A criação do Banco do Conhecimen-
to pelo Conaci tem como propósito principal 
a troca e a disseminação de conhecimen-
to, melhores práticas e informações entre os 
seus membros. Vale ressaltar que a iniciativa 
é aberta também para consulta por qualquer 
interessado. O desenvolvimento da plataforma 
contou com o apoio da Secretaria de Controle 
e Transparência do Espirito Santo, Secont-ES. 

 Os seis gestores de comunidade foram 
escolhidos pela presidência pelas suas expe-
riências e expertises nos respectivos temas: 
Auditoria e Controle, com a Controladoria-
-Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT); 
Correição, com a Secretaria da Controladoria-
-Geral do Estado de Pernambuco (SCGE-PE); 
Governança, Integridade e Gestão de Riscos, 
com a Controladoria-Geral do Estado de Mi-
nas Gerais (CGE-MG); Ouvidoria, com a Ouvi-
doria Geral do Estado de São Paulo; Respon-
sabilização Administrativa e Lei Anticorrupção, 
com a Secretaria de Controle e Transparência 
(Secont-ES); Transparência e Controle Social, 
com a Controladoria Geral do Estado de Goiás 
(CGE-GO).

 Na função de gestores de conteúdo, os 
órgãos serão responsáveis tanto pela alimen-
tação do repositório quanto pela avaliação e 
aprovação dos trabalhos que serão disponibili-
zados com foco nos respectivos temas.

 O repositório, totalmente gratuito, utiliza 
a ferramenta DSpace, pacote de software de 
código aberto que permite a captura de conte-
údo em qualquer formato (vídeo, texto e áudio 
de dados) e a busca dos conteúdos por meio 
de pesquisas temáticas

 O Banco do Conhecimento já está no 
ar e será atualizado gradativamente à medida 
que os órgãos de controle submetam seus res-
pectivos materiais para publicação na platafor-
ma.

 Acesse: https://bancodoconhecimento.
conaci.org.br/
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CÂMARAS TÉCNICAS

 Em 2020 instituímos as Câmaras Técni-
cas, com o objetivo da elaboração de estudos 
e a intensificação do intercâmbio técnico entre 
os órgãos. A primeira câmara técnica discutiu 
a aplicação da Lei Anticorrupção nos órgãos 
membros do Conaci, em Vitória/ES, durante a 
34ª Reunião Técnica.
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I CONCURSO NACIONAL DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

 O Conselho Nacional de Controle Inter-
no aprovou a Resolução Conaci n° 003/2020, 
que institui a sua Comissão Cientifica. Forma-
da por sete membros, sendo quatro titulares 
de órgãos membros filiados ao Conaci, com ti-
tulação magna, e mais três com conhecimento 
notórios as áreas que competem à instituição.

 Integram a Comissão: 

• Luciana Mendes Lobo - membro titular do 
Conaci e presidente da comissão

• Ludinaura Regina Souza dos Santos  - 
membro titular do Conaci

• Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda - 
membro titular do Conaci

• Leonardo de Araújo Ferraz - membro titular 
e integrante da presidência do Conaci

• Gustavo Gonçalves Ungaro - vice-
presidente da comissão

• Marcelo Zenkner

• Marcus Vinícius de Azevedo Braga

 A Comissão Científica é responsável 
por efetivar ações de premiações de artigos, 
monografias, formulação e revisão de 
enunciados e de boas práticas em matéria de 
Controle Interno, além de outros serviços que 
possam contribuir com ações relacionadas ao 
controle e suas macrofunções no Brasil.

 O Conselho Nacional de Controle 
Interno (Conaci) promoveu o “I Concurso 
Nacional de Artigos Científicos”. Os trabalhos 
apresentados pelos autores abordaram o 
seguinte tema: “CONTROLE INTERNO: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O 
SÉCULO XXI”. O resultado foi anunciado na 
36ª Reunião Técnica. O primeiro colocado 
recebeu o valor de 5 mil reais, o segundo 3 
mil e o terceiro mil reais. Além disso, todos 
os participantes receberam uma placa 
comemorativa do concurso.
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CAMPANHA “NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE”

 Conforme previsto no Plano de Co-
municação, a campanha “Não Existe Gestão 
sem Controle” permitiu ao Conselho interação 
com os principais órgãos de controle do país 
e promoveu sensibilização nos gestores públi-
cos sobre a importância do Controle Interno. 
A campanha conta com fotos e vídeos disse-

minados pela maioria dos órgãos filiados ao 
Conaci e impulsionados nas redes sociais para 
alcançar todo o Brasil. O nome do Conselho foi 
disseminado e a campanha cumpriu com seu 
principal objetivo que é de promover melhorias 
e conscientização na gestão pública.
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DIAGNÓSTICO NACIONAL
 DE CONTROLE INTERNO
 Para avaliar as estruturas de controle 
interno dos estados, DF e capitais, e estabe-
lecer as condições necessárias e suficientes 
para uma estruturação satisfatória das Uni-
dades Centrais de Controle Interno – UCCI, 
o Conaci, em parceria com o Banco Mundial, 
promoveu o “Diagnóstico Nacional de Controle 
Interno”. Durante a primeira semana de junho 
de 2020, foram coletados dados fornecidos 
pelos responsáveis dos órgãos de controle 
dos estados e capitais via questionário.

 Como resultado deste trabalho, a taxa 
de resposta aos questionários foi de aproxima-
damente 90%. O relatório final, contendo as 
análises realizadas, foi elaborado por consul-
tor especializado contratado pelo Banco e será 
publicado no site do Conaci.

 O Conselho Nacional de Controle Inter-
no (Conaci) e o Banco Mundial promoveram 
uma avaliação conjunta das estruturas respon-
sáveis pelo controle interno (CI) nos municí-
pios brasileiros (unidades centrais de controle 
interno), com o objetivo de conhecer sua qua-
lidade e alcance, investigar as condições que 
promovem sucesso e fracasso da implementa-
ção, e construir um modelo de Monitoramento 
e Avaliação tanto do alcance quanto da quali-
dade do controle interno, além dos processos 
de avaliação interna deste controle. O estudo 
foi coordenado pela equipe de gerenciamen-
to financeiro do Banco Mundial no Brasil, lide-
rado por Susana Amaral (Especialista Sênior 
em Gerenciamento Financeiro). Foram usa-
dos como base os modelos COSO I (Internal 
Control Framework) e IA-CM (Internal Audit 
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Capability Model). O levantamento considerou 
as estruturas dos estados e das capitais sepa-
radamente, e avaliou cinco componentes con-
siderados essenciais de acordo com as reco-
mendações do COSO I:  ambiente de controle, 
avaliação de risco, atividades de controle, in-
formação e comunicação, e monitoramento, 
adotando o IA-CM como metodologia para a 
auditoria interna, considerada a terceira linha 
no modelo de três linhas de defesa, utilizado 
internacionalmente para verificar a qualidade 
e confiabilidade dos controles internos. Os re-
sultados foram aglutinados no Índice Sintético 
de Controle Interno (ISCI), um indicador úni-
co que expressa o quanto a estrutura de CI 
do ente federativo está aderente às expecta-
tivas sugeridas pelo modelo COSO I. O ISCI 
varia entre 0 (município/estado sem unidade 
de controle interno) e 1 (município/estado mais 
aderente às recomendações COSO).

 As informações para cada um dos com-
ponentes foram capturadas por meio de ques-
tionários enviados aos estados e capitais, e 
verificadas usando evidências submetidas 
por gestores. Outras bases de dados também 
foram mobilizadas para verificação da veraci-
dade das informações. No total, 22 estados e 
mais o Distrito Federal responderam o questio-
nário, além de 22 das 26 capitais brasileiras.

 “Buscamos fazer um estudo que fosse 
representativo tanto para estados e o Distrito 
Federal, quanto para as capitais. Isso signifi-
ca que as conclusões são generalizáveis para 
todos os entes federativos listados, possibili-
tando comparações válidas entre eles”, disse 
Leonardo Ferraz, presidente do Conaci.

 É importante destacar, no entanto, que 
existem poucos dados sobre controle interno 
e sobre a confiabilidade e maturidade da audi-
toria interna nos estados e municípios brasilei-
ros.
 
 “A boa notícia é que os regulamentos de 
controle interno do Brasil são aderentes aos 
padrões trabalhados pelo COSO I e IA-CM, e 
há esforços para implementar esses padrões 
no setor público brasileiro”, afirmou Rafael 
Muñoz, economista líder do Banco Mundial 
para o Brasil.   

Destaques estaduais

Na avaliação das estruturas estaduais, o estu-
do identificou que apenas 39,13% dos estados 
possuem instrumentos normativos que regu-
lamentam conflitos de interesse, o que pode 
prejudicar o atendimento do interesse coletivo. 
Além disso, uma parcela relevante dos estados 
ainda não conta com instrumentos de acompa-
nhamento da evolução do patrimônio de seus 
agentes públicos (39,13% não possuem e 
17,39% não sabe/não respondeu). A ausência 
deste instrumento dificulta a captura de situa-
ções onde servidores mobilizam seus cargos e 
influência pública de modo instrumental e ina-
propriado, com o objetivo de atender objetivos 
privados de enriquecimento.

 Dos cinco componentes analisados, o 
melhor desempenho foi do “Informação e Co-
municação”. Os que merecem mais atenção, 
apesar de um bom desempenho geral, são 
“Ambiente de Controle” e “Monitoramento”, 
que apresentam maior variação quanto à ma-
turidade.

 Apesar de 80% afirmarem seguir meto-
dologias internacionais (COSO e IA-CM), 88% 
dos estados estão no nível 1 e os demais no 
nível 2 do IA-CM, que contempla 5 níveis. Sen-
do que os arranjos são considerados satisfa-
tórios e profissionais quando se atinge o nível 
3. Nem as macros funções de controle interno 
(corregedoria, ouvidoria, integridade e audito-
ria interna) estão estruturadas ou implantadas 
em todos os estados. Quase um ⅓ dos órgãos 
não exercem as funções de Transparência e 
Corregedoria e aproximadamente ¼ dos ór-
gãos não executam a função de promoção da 
integridade.

 O estudo também identificou que os 
estados com maiores receitas e IDH tendem 
a apresentar melhores resultados no ISCI. 
Quanto à presença de mulheres em posições 
de chefia nas Unidades Centrais de Controle 
Interno (UCCI), as estruturais estaduais apre-
sentaram um índice baixo de 13,04%.

 Alguns estados não responderam o 
questionário: Acre, Maranhão, São Paulo e 
Sergipe.

 



46

Destaques das capitais

 A avaliação das capitais identificou que 
há vedação regulatória de práticas de nepotis-
mo em mais de 90% das capitais participan-
tes. Por outro lado, apenas 20% delas regula-
mentam conflitos de interesse e acompanham 
a evolução patrimonial dos agentes públicos. 
Além disso, quase metade das capitais não re-
gulamentaram a Lei Anticorrupção.

 Também para o grupo das capitais o 
componente “Informação e Comunicação” é o 
que apresenta melhor desempenho, e os me-
nores desempenhos médios ficam com “Am-
biente de Controle” e “Monitoramento”.

 Apesar de mais de 95% das UCCIs das 
Capitais estarem inseridas no primeiro esca-
lão da administração, aproximadamente 20% 
delas não possuem acesso irrestrito aos do-
cumentos e informações necessárias à reali-
zação das atividades, e apenas 13% já rea-
lizavam teletrabalho antes da pandemia de 
Covid-19.

 Quase ⅓ das UCCI das capitais não 
integraram as macro funções de corregedoria 
e de ouvidoria, dificultando a consolidação do 
ciclo completo do controle nas UCCIs (preven-
ção, detecção, apuração, sanção e monitora-
mento).

 Aproximadamente ⅔ das capitais não 
possuem meios/mecanismos consensuais de 
resolução de conflitos. Além disso, em apenas  
1/5 das capitais a unidade controlada participa 
do planejamento de todas as auditorias exe-
cutadas. E quase ⅓ das UCCIs não instauram 
investigações para apurar responsabilidades 
em caso de fraudes/desvios.  

 Com relação à igualdade de gênero nas 
capitais, 36,36% dos(as) responsáveis pelas 
UCCIs são mulheres.

Dados individualizados

 O diagnóstico foi apresentado para os 
representantes dos órgãos durante a 36ª Reu-
nião Técnica do Conaci, RTC, no dia 16 de de-
zembro. Na ocasião, ficou acertado que os da-
dos individualizados por estado e capital serão 
enviados, separadamente para cada órgão, 

para orientar a implementação de melhorias. A 
previsão para conclusão da 2ª etapa do Diag-
nóstico é junho de 2022.

Confira a Avaliação Nacional de Controle Inter-
no baseado no COSO I e IA-CM
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 Em 25 de setembre de 2019, aconteceu, 
em Fortaleza, o lançamento do livro “Sistema 
de Controle Interno da Administração Pública 
na União Europeia e no Brasil “, com autoria 
de 14 especialistas em controle, obra do  Con-
selho Nacional de Controle Interno, Conaci. A 
edição é um compilado de estudos e dados na 
área, publicados no Brasil. As atividades literá-
rias foram coordenadas pelo Gustavo Úngaro, 
presidente do Conaci na época.

 O presidente do Conselho Nacional de 
Controle Interno (Conaci), Leonardo Ferraz, 
apresentou o livro “Controle Interno Contem-
porâneo”, durante o XVII Encontro Nacional 
de Controle Interno, composto por artigos es-
critos por profissionais que estão no dia a dia 
do controle. Entre os assuntos estão auditoria, 
transparência, atividade correcional, ouvidoria 
e prevenção à corrupção. 

 “Os livros trazem emancipação. Quem 
consegue formar juízo crítico a partir de leitu-
ra, alcança alto esclarecimento. Sempre que 
se quer deixar o povo à margem do que acon-
tece, queimam-se livros e bibliotecas”, disse, 
citando fatos históricos e justificando a escolha 
por editar o volume.

LIVROS CONACI
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E-aud
No dia 3 de novembro, a presidência do Conaci 
reuniu com o Ministro da Controladoria-Geral 
da União, CGU, Wagner de Campos Rosario 
e com o Secretário federal de Controle Inter-
no, Antônio Carlos Leonel, para tratar o desen-
volvimento do sistema E-Aud para estados e 
municípios e estratégias para o fortalecimento 
do Controle interno no Brasil.  O E-Aud é um 
sistema desenvolvido pela Secretaria Federal 
de Controle Interno da Controladoria-Geral da 
União (CGU) para gestão da atividade de Au-
ditoria Interna Governamental, aos estados e 
municípios. O esquema que integra, em uma 
única plataforma eletrônica, todo o processo 
de auditoria, desde o planejamento das ações 
de controle até o monitoramento das recomen-
dações emitidas e o registro dos benefícios.

 O PNPC, projeto que conta com o 
apoio do Conaci, é uma proposta inovadora 
adotada pela Estratégia Nacional de Com-
bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(Enccla), com coordenação e execução da 
Rede de Controle nos Estados, patrocina-
da pela Controladoria-Geral da União (CGU) 
e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
 Com o apoio da Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atri-
con), do Conselho Nacional dos Presidentes 
dos Tribunais de Contas (CNPTC), da Asso-
ciação Brasileira dos Tribunais de Contas dos 
Municípios (Abracom), do Conselho Nacional 
de Controle Interno (Conaci) e da Confedera-
ção Nacional dos Municípios (CNM), o progra-
ma é voltado a todos os gestores das organi-
zações públicas (das três esferas de governo 
e dos três poderes em todos os estados da 
federação), e tem o objetivo de reduzir os ní-
veis de fraude e corrupção no Brasil a pata-
mares similares aos de países desenvolvidos.    
  
 Por meio de uma plataforma de autos-
serviço on-line contínua, o gestor terá a opor-
tunidade de avaliar sua instituição, descobrin-
do previamente os pontos mais vulneráveis e 
suscetíveis a falhas. A partir desse diagnósti-
co, ele terá acesso a um plano de ação espe-

cífico que apresentará sugestões e propostas 
adequadas às necessidades da sua entidade.   
 
O Programa oferece ainda  orientações, trei-
namentos e modelos, e dispõe de parcerias 
com órgãos e entidades públicas e privadas 
para implantação dos mecanismos de controle 
à corrupção.

PNPC
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Curso EAD sobre Programa de Integridade

 O Conselho Nacional de Controle Inter-
no (Conaci) aprovou na 39ª Reunião Técnica, 
em Curitiba/PR, o curso EAD sobre Programa 
de Integridade. O controlador-geral do Estado 
de Minas Gerais e membro do Conselho, Ro-
drigo Fontenelle, discutiu o “Fomento à cons-
trução de planos de integridade nos órgãos 
membros do Conaci”, apresentando o curso 
EAD com cinco módulos de aprendizado. 

 O curso vai ser disponibilizado pela pla-
taforma Moodle da CGE/MG, produzido em 
parceria com a CGE/MS. As aulas se referem 
à Ação 4 do Planejamento Estratégico. Além 
disso, o público-alvo são os órgãos centrais de 
controle interno.

 A data de lançamento do curso é em 09 
de dezembro de 2021, dia internacional contra 
corrupção. Com início do curso no mês de ja-
neiro de 2022.  
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PLANO DE COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
 Tendo como premissa o “Mito da Ca-
verna”, umas das metáforas mais importantes 
de todos os tempos sobre relações sociais e 
ilusões, utilizando para este estudo o livro “A 
República” de Platão (IV a.C.), o Plano de Co-
municação do Conaci teve por objetivo apre-
sentar uma visão no campo das ideias e ilu-
minar para execução comunicacional em prol 
de bons resultados institucionais na área do 
Controle Interno.

 Com os meios de comunicação estrutu-
rados, conseguimos atingir um maior número 
de pessoas e, desde o início das nossas ativi-
dades, crescemos mais de 1000% em nossas 
interações, promovendo o Controle Interno 
como ferramenta de transformação na Admi-
nistração Pública. Além disso, nossas informa-
ções se destacam pela credibilidade, grande 
acesso de servidores da área e atuação cons-
tante.   

 Após o Plano de Comunicação imple-
mentado, percebemos que os membros es-
tão mais participativos, as controladorias mais 
atuantes no envio de pautas, as redes e site 
mais acessados e, de modo geral, mais pes-
soas estão conhecendo a instituição, inclusive 
cidadãos comuns, por meio de divulgação em 
nossas redes e um número considerável de 
imprensa que conseguimos nos eventos.

 Nossas parcerias estratégias para pro-
moção de eventos Online e presenciais, além 
das diversas formas de divulgação, como 
exemplo o Conaci Informa e o Conaci TV, fi-
zeram do Conselho um novo conceito em pro-
dução de conteúdo de qualidade, garantindo 
mais visibilidade e informações de grande re-
levância a todos.
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DADOS EM DESTAQUE

1000%

%

YouTube Site Redes socias Matérias

Eventos com mais de 10 mil visualizações;

Mailing com mais de 8 mil pessoas*;

Site tem mais de 5 mil acessos por mês;

700%

500%

300%

100%

Campanha “Não Existe Gestão sem Controle” com mais de 1 milhão de impres-
sões.

*Mailing formado por atuantes na área de controle, interessados em receber as informações do Co-
naci. As matérias enviadas pelo boletim têm até 35% de cliques a mais que as somente postadas 
no site.

 Em linhas gerais, nossos esforços consolidaram a comunicação do Conaci. Levamos o Con-
selho ao conhecimento de servidores que atuam na área e sabemos que os bons resultados são 
apenas um estímulo para não pararmos!
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INSTAGRAM
@conacibrasil

 O Instagram do Conaci cresceu mais 
de 550%. Antes da implementação do Plano, 
tínhamos apenas 700 seguidores e pouca inte-
ração. Hoje somos 3.900 pessoas conectadas 
por meio da rede, e com interação constante 
nas publicações. A periodicidade em nossos 
posts garantiu ao Conaci mais visibilidade, re-
conhecimento e engajamento para o perfil.

R E D E S  S O C I A I S

FACEBOOK
@conacioficial

 O Facebook do Conaci é uma vitrine do 
nosso site. Nele é possível encontrar todas as 
matérias que são publicadas em nossa pági-
na e interagir com as pessoas de forma direta. 
Desde a implementação do Plano de Comuni-
cação, crescemos mais de 300%.
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LINKEDIN

 Criamos a página do Conselho no 
Linkedin. Assim como no Facebook, a rede de 
trabalho do Conaci funciona como uma vitrine 
do site. Lá é possível encontrar todas as publi-
cações. Hoje temos mais de 1.400 seguidores 
na rede.

FLICKR

CONACI - Conselho Nacional de Controle Interno

 Criamos o Flickr do Conaci e organi-
zamos todas as fotos dos eventos anteriores. 
Nele é possível encontrar os registros fotográ-
ficos dos Encontros e Reuniões Técnicas em 
ordem cronológica e em alta resolução.

conacibrasil

TWITTER

 No Twitter do Conaci, é possível encon-
trar o acesso direto para os conteúdos mais 
relevantes.

@conaci_org
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Y O U T U B E

 O “Conaci TV” foi criado após o Pla-
no de Comunicação. Coberturas audiovisu-
ais, gravação de entrevistas, transmissão de 
eventos e muito mais é possível ser visto no 
canal do Conselho no YouTube. O canal que 
já existia, porém sem nome ou conteúdo regu-
lar, tinha apenas 12 inscritos e pouca atuação. 

CONTROLE 
EM PAUTA

CONTROLE 
FRENTE À 
PANDEMIA

 Referências na área de Controle produziram 
materiais de forma voluntária para instruir o público 
sobre as macrofunções do Controle Interno em apenas 
1 minuto. Produzimos 6 pílulas com referências do CI 
para engajamento nas redes.

 Durante a crise causada pela Covid-19, o Conaci 
se preocupou em atuar em prol da causa. Criamos o pro-
grama “Controle Frente à Pandemia”, para tratar assuntos 
que pudessem contribuir com os servidores da área nes-
te momento. Entrevistas voltadas sobre a temática foram 
produzidas com grandes nomes, como o ministro Wagner 
Rosário, o secretário executivo da CGU, José Marcelo, 
o coordenador do CGMEQ da CGU, Sérgio Filgueiras, a 
consultora Roberta Codignoto, dentre outros.

CONACI TV
Hoje são mais de 4.500 pessoas inscritas, que 
recebem conteúdo regular para contribuir com 
o Controle Interno no país e um link dedicado 
para o canal.

CONTROLE
EM UM

MINUTO

 O “Controle em um Minuto” são pílulas rápidas, 
com aproximadamente 1 minuto, para responder as dú-
vidas sobre Compliance, Gerenciamento de Riscos, In-
tegridade Pública, PAD, Transparência Ativa, Correição, 
entre outros temas não muito claros para os cidadãos 
brasileiros.
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CONACI ENTREVISTA
 Entrevistamos pessoas atreladas à Administração Pública, que têm força para  potencializar 
a imagem do Conaci e, principalmente, que podem gerar conteúdo relevante sobre as temáticas 
tratadas pelo Conselho

A importância das ouvidorias, com o ouvidor-geral da União, Valmir Dias;

Ética para a sociedade, com a professora e filósofa, Lúcia Helena Galvão;

O papel da CGU e suas contribuições, com o ministro, Wagner Rosário;

Lei Anticorrupção, com o secretário de Controle e Transparência  do Es-
pírito Santo, Edmar Camata;

As diretrizes do Conselho, com a presidência do Conaci:
Leonardo Ferraz - presidente 
Luis Augusto Rocha - 1° vice-presidente
Carlos Eduardo Girão - 2° vice-presidente

 Licitações Públicas, com a assessora especializada da presidência 
TJ-MG, Tatiana Camarão; 

Cultura da integridade, com o diretor da TI-Brasil, Bruno Brandão;
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Governança e Conformidade, com o diretor da área na Petrobras, 
Marcelo Zenkner;

Os desafios do controle frente à pandemia, com o ministro da CGU, Wagner 
Rosário;

Construção da integridade frente à crise, com a consultora de Com-
pliance, Roberta Codignoto; 

Os desafios na pandemia e MP 966, com o corregedor-geral da União. 
Gilberto Waller;

Corona voucher e a importância da empatia durante a pandemia, com 
o ouvidor-geral da União, Valmir Dias; 

As atualizações do modelo de três linhas, com o professor e sócio principal 
Crossover Consulting & Auditing, Eduardo Person;

Adaptações da Auditoria Interna Frente à Pandemia, com o coordena-
dor do CGMEQ da CGU, Sérgio Filgueiras;

Os desafios do Teletrabalho e como a CGU está lindando com as adaptações, 
com o secretário executivo da CGU, José Marcelo Castro de Carvalho;

O andamento da Lei Geral de Proteção de Dados, com o chefe de 
gabinete da Ouvidoria-Geral da União, Marcos Lindenmayer;

Acordo de Leniência, com advogado da União, Pedro Vasques;
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 Especialista fala sobre desafios para os novos gestores e como 
superá-los, com o analista de Controle Externo do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Pedro Henrique Magalhães;

Novo modelo de maturidade para ouvidorias, com o chefe de gabinete da 
OGU, Marcos Lindenmayer;

Controle e Governança, com o ministro do TCU, Augusto Nardes; 

Transparência para o enfrentamento da pandemia

Em nosso canal você confere todo o conteúdo!

www.youtube.com/conaciorg

Coberturas

 Após a execução do Plano, o “Cona-
ci TV” faz coberturas de todos os eventos do 
órgão de forma audiovisual, garantindo mais 
proximidade e interação com os participantes. 
Desta forma, é possível levar ao espectador 
mais detalhes do que aconteceu nos eventos.

Streaming
 
 O conselho reinventou seus even-
tos presenciais diante da pandemia. Após as 
adaptações necessárias, promovemos webi-
nars com transmissão ao vivo em nosso canal. 
No primeiro evento aberto na rede, tivemos 
mais de 7 mil visualizações.

Saiba termos básicos sobre política!

Controle, auditoria e parcerias eficazes



58

CONACI INFORMA

 O Boletim Eletrônico do Conaci foi ins-
tituído após o desenvolvimento do Plano de 
Comunicação. Semanalmente, mais de 8 mil 
pessoas recebem as principais notícias do ór-
gão e das controladorias filiadas ao Conselho. 
Nossa taxa de abertura é superior a 35%, o 
que é um número extremamente expressivo 
para e-mail MKT, e as matérias disparadas 
por meio do boletim têm praticamente 100% 
a mais desses cliques para visualização. Mais 
de 110 boletins foram disparados durante os 
três anos de gestão.  

 Em 2021, o Conaci Informa ficou de cara 
nova. O layout foi atualizado para ser cada vez 
mais intuittivo e fácil de ser acessado. O des-
taque da semana é a notícia principal do site, 
além de conter mais duas matérias importan-
tes. O Boletim Eletrônico, agora, também con-
ta com uma área específica para o Conaci TV, 
trazendo as novas entrevistas, eventos e con-
teúdos do canal do Youtuve. 
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REUNIÕES TÉCNICAS
 Promover a integração entre as Controladorias do Brasil e 
contribuir com o intercâmbio de conhecimentos.

 Ao longo da gestão de 2019 – 2020 - 
2021, o Conaci promoveu 11 Reuniões Técni-
cas visando integrar os 26 estados, o Distrito 
Federal, a União e a maioria das capitais bra-
sileiras. Durante as reuniões, os membros dis-
cutem e deliberam acerca dos diversos temas 
que compõem o Controle Interno e comparti-
lham experiências e os casos de sucesso das 
controladorias, a fim de aprimorar os mecanis-

mos de controle aplicados no país. Em 2020 
e 2021, diante da pandemia da Covid-19, as  
Reuniões aconteceram de forma virtual para 
garantir a troca de experiências, incluindo te-
máticas para superar a crise.

 Confira as RTCs promovidas pelo Co-
naci durante os anos de 2019, 2020 e 2021:
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30ª REUNIÃO TÉCNICA
ARACATI/CE 

MARÇO DE 2019  

 Principais pautas: 

 Discussão acerca das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade 
5261 e 5705; aplicação do modelo 
IA-CM pelos órgãos de controle 
interno brasileiros; avaliação da 
suscetibilidade dos riscos de fraude 
e corrupção em órgãos públicos; 
controles internos e seus efeitos 
sobre as demonstrações contábeis 
do setor público; posse da nova 
diretoria; apresentação e aprovação 
do novo Mapa Estratégico do Conaci.

 Produtos:

• Resolução nº 002/2019: 
Estabelece diretrizes para que 
o órgão ou entidade de controle 
interno de Municípios que não 
sejam capitais e integrantes de 
outros poderesnas esferas federal, 
estadual e municipal possam 
ingressar no CONACI na qualidade 
de membros associados;

• Resolução nº 003/2019: Confere 
interpretação ao conceito de 
titularidade do Órgão de Controle 
Interno para fins de aferição dos 
requisitos de elegibilidade aos 
cargos Diretivos do Conselho 
Nacional de Controle Interno - 
CONACI;

• Resolução nº 004/2019: 
Estabelece o procedimento para 
filiação de órgãos ou entidades na 
qualidade de membro associado 
ao CONACI.
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31ª REUNIÃO TÉCNICA
RIO DE JANEIRO/RJ 

JUNHO DE 2019  

 Principais pautas: 

 Panorama de implementações do 
IA-CM nas controladorias, incluindo as 
experiências da CGU e da CGE/MG; Teste de 
Integridade e desafios de sua implementação 
no Brasil; ações em conjunto para o fomento 
da integridade; programade fortalecimento das 
corregedorias (PROCOR); sistema e-AUD; 
experiência de controle social do Observatório 
Social do Brasil – Rio, em parcerias com os 
órgãos de controle interno.

 Produtos:

• Resolução nº 005/2019: Dispõe sobre os 
procedimentos e requisitos para a conces-
são de diárias e aquisição de passagens no 
âmbito do Conaci – Conselho Nacional de 
Controle Interno e dá outras providências.
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32ª REUNIÃO TÉCNICA
FORTALEZA/CE

SETEMBRO DE 2019  

 Principais pautas:  

 Proposta da campanha “Não Existe 
Gestão sem Controle”; Estratégia Nacional 
de Prevenção à Fraude e à Corrupção; Rede 
Nacional de Ouvidorias; Programa Time Brasil 
da CGU; Proposta de alteração da Lei Anticor-
rupção – Suborno Transnacional – Produto da 
Ação 2/2019 – ENCCLA; Indicadores Conaci 
– parceria com o Banco.

 Produtos: 

• Resolução nº 006/2019: Aprova o mode-
lo IA-CM (Internal Audit Capability Model) 
como referencial metodológico no âmbito 
do Conselho Nacional de Controle Interno;

• Resolução nº 007/2019: Aprova o Manual 
de Orientações Técnicas da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental do Poder 
Executivo Federal como referencial teóri-
cono âmbito do Conselho Nacional de Con-
trole Interno;

• Resolução nº 008/2019: Dispõe sobre o 
funcionamento das Câmaras Técnicas e 
Grupos de Trabalho no âmbito do Conse-
lho Nacional de Controle Interno e dá ou-
tras providências

• Resolução nº 009/2019: Estabelece proce-
dimentos para desfiliação de membros ina-
dimplentes e dá outras providências;

• Resolução nº 10/2019: Regulamenta a par-
ticipação de membros associados na mesa 
dos trabalhos nas Reuniões Técnicas do 
Conselho Nacional de Controle Interno.
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33ª REUNIÃO TÉCNICA
SALVADOR/BA

DEZEMBRO DE 2019  

 Principais pautas: 

 Resultados, experiências e perspectivas 
da participação do Conaci no Fórum PEMPAL 
IACOP em Skopje/Macedônia e Sochi/Rússia; 
apresentação dos principais resultados das 
ações da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENC-
CLA), em 2019; auditoria em precatórios; me-
canismos de aplicação consensual do regime 
disciplinar dos servidores; acompanhamento 
das atividades relacionadas ao Planejamento 
Estratégico do Conaci 2019-2021.

 Produtos:

• Resolução nº 11/2019: Estabelece procedi-
mentos para pagamento de jeton ao ocu-
pante do cargo de Secretário-Executivo 
do CONACI e ao assessor designado por 
comparecimento nas Reuniões Técnicas 
do Conselho Nacional de Controle Interno;

• Resolução nº 12/2019: Aprova o valor da 
Contribuição Anual ao Conaci dos mem-
bros Fundadores/Filiados e dos membros 
Associados para o exercício de 2020.
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34ª REUNIÃO TÉCNICA
VITÓRIA/ES

MARÇO DE 2020  

 Principais pautas: 

 Relacionamento controle externo x con-
trole interno: limites de atuação e desafios; 
Programa Integridade nos Estados: apresen-
tação institucional daTransparência Interna-
cional Brasil; Projeto de Implementação dos 
Controles Internos em municípios Receptores 
de Royalties de Petróleo – parceria Conaci x 
Petrobras; Aspectos práticos e desafios na 
aplicação da Lei Anticorrupção; Sistema de 
Auditoria Interna da Controladoria-Geral do 
município de Fortaleza; Índice de Gestão Go-
vernamental (IGG), Programas de Integrida-
de e Robô Maila da Secont/ES; aprovação do 
edital do concurso de artigos; apresentação do 
Banco de Conhecimento do Conaci.

 Produtos:

• Resolução nº 01/2020: Dispõe sobre a re-
alização de capacitações destinadas a ser-
vidores dos órgãos membros, titulares e 
associados do Conaci.

• Resolução nº 02/2020: Dispõe sobre a insti-
tuição e funcionamento da Base de Conhe-
cimento no âmbito do Conselho Nacional 
de Controle Interno e dá outras providên-
cias.

• Resolução nº 03/20: Institui a Comissão 
Científica do Conaci e aprova o seu Regi-
mento Interno.
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1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PARA UMA GOVER-
NANÇA ANTICORRUPÇÃO

 Temas abordados: 

 Globotics e Sociedade 5.0: auditoria na 
era da Inteligência Artificial; a experiência fe-
deral em acordos de leniência; OGP: o papel 
do Brasil no Governo Aberto; Projeto Integrida-
de nos Estados Brasileiros; os impactos da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Admi-
nistração Pública.

35ª REUNIÃO TÉCNICA
VIRTUAL

AGOSTO DE 2020  

VITÓRIA/ES MARÇO DE 2020  

 Principais pautas: 

 Prestação de contas da parceria com 
o Banco Mundial; resultados da pesquisa do 
projeto “Diagnóstico Nacional de Controle In-
terno”; apresentação da versão final da cam-
panha “Não Existe Gestão sem Controle”.

 Produtos:

• Resolução nº 04/2020: Dispõe sobre a re-
alização de reuniões virtuais no âmbito do 
Conselho Nacional de Controle Interno e 
dá outras providências.

 Palestrantes: 

 Gil Giardelli, Rodrigo Paiva, Wagner 
Rosário, Bruno Brandão, Henrique Ziller, Ge-
org Wink, Marcos Lindenmayer.
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36ª REUNIÃO TÉCNICA

VIRTUAL

DEZEMBRO DE 2020  

 Principais pautas: 

 Resultado do consurso de artigos e 
monografias; apresentação do Relatório de 
Gestão 2019-2020 e monitoramento do Pla-
nejamento Estratégico 2019-2021; Apresen-
tação do relatório final do Projeto Diagnóstico 
Nacional do Controle Interno; definição dos re-
presentantes das ações da ENCCLA em 2021; 
eleição presidência e vice-presidência do Con-
selho e Junta Fiscal; Agenda 2021.

37ª REUNIÃO TÉCNICA

VIRTUAL

MARÇO DE 2021  

 Principais pautas: 

 Apresentação: Orientações para obten-
ção de dados junto à Receita Federal em sede 
de PAR e sindicância patrimonial; Apresenta-
ção: Projeto “Infográfico Jornada do Auditor 
Interno Governamental”; Apresentação: Boas 
práticas nacionais e internacionais de controle 
interno no contexto da pandemia de Covid-19; 
Apresentação: Proposta de Plano de Trabalho 
Transparência Internacional e Conaci – Proje-
to: “Fortalecendo o Controle Interno e Externo 
na Amazônia: meio ambiente, uso da terra e 
infraestrutura.” 
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38ª REUNIÃO TÉCNICA

VIRTUAL

JUNHO DE 2021  

 Principais pautas: 

 Apresentação: Economia comporta-
mental aplicada às políticas públicas; Relação 
controle externo e controle interno; O controle 
interno na nova lei de licitações; Aplicando a 
LGPD: experiências de estados e municípios; 
Sugestão de tema para o Encontro Nacional;  
Eleições 2021 – comunicado; Plano de Comu-
nicação - atualização.

39ª REUNIÃO TÉCNICA

CURITIBA/PR

SETEMBRO DE 2021  

 Principais pautas: 

 Apresentação: Sistema Nacional e Por-
tal de Contratações Públicas e Sistema Alice; 
E-Aud para estados e municípios; Diagnósti-
co e principais desafios na implementação da 
LGPD por estados e municípios; Fomento à 
construção de planos de integridade nos ór-
gãos membros do Conaci; Minuta de resolução 
do Conaci - relação controle externo e controle
interno; Eleição dos membros da presidência, 
vice-presidência e da junta fiscal para o biênio
2022-2023. 
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40ª REUNIÃO TÉCNICA

GOIÂNIA/GO

DEZEMBRO DE 2021  

 Principais pautas: 

 Apresentação: Valores e liderança na 
gestão; Auditoria Interna Ágil: desafios e opor-
tunidades no setor público; Apresentações de 
cases de sucesso; O desafio da promoção 
da integridade pública no Brasil e o papel da 
CGU no fortalecimento do controle interno de 
estados e municípios; Auditoria Interna: Parâ-
metros Internacionais e Melhoria da Gestão 
Pública; Projeto Estudantes de Atitude; Estudo 
do RE 1264676/SC – Inconstitucionalidade da 
investidura no cargo de “controlador interno”, 
por meio de provimento em comissão ou fun-
ção; Balanço das Ações da gestão 2019-2021
gratificada.
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ENCONTROS NACIONAIS

XV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

FORTALEZA/CE

SETEMBRO DE 2019  

“O Controle Interno como Instrumento de Aperfeiçoamento da Governança Pública”

 O Conselho Nacional de Controle Inter-
no (Conaci), em parceria com a Controladoria 
e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza, 
promoveram o XV Encontro Nacional de Con-
trole Interno em dois dias, no Auditório da As-
sembleia Legislativa de Fortaleza, Ceará. 

 A troca de experiências foi fundamen-
tal para discutir o tema: “O Controle Interno 
como Instrumento de Aperfeiçoamento da 
Governança Pública”. O evento teve um di-
ferencial: um estande da Controladoria-Geral 
da União (CGU), onde programas e sistemas 
foram apresentados, com possibilidade de 
adesão pelos órgãos municipais e estaduais. 
O objetivo foi contribuir para uma gestão pú-
blica integrada e eficiente. Rede Nacional de 
Ouvidorias, Sistemas Informatizados, e-AUD e 
PROCOR, foram alguns dos programas/siste-
mas disponibilizados no estande.

 Desafios e perspectivas do Controle 
Interno, Integridade Pública, Governança Di-
gital, importância do Controle e da Auditoria 
no desenvolvimento sustentável, nova LINDB 
e seus reflexos nas instituições de controle, 
entre outros assuntos foram discutidos nesse 
encontro.
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COMENDA HONRA AO MÉRITO 
EM CONTROLE INTERNO 2019 

 O Conselho Nacional de Controle Interno 
(Conaci) homenageou duas autoridades 
do Controle Interno durante o XVI Encontro 
Nacional, em Fortaleza, Ceará.

 A ex-presidente do Conaci, Maria 
Celeste Morais Guimarães, foi agraciada com a 
Comenda Honra ao Mérito em Controle Interno 
2019 na categoria contribuição institucional. Na 
categoria contribuição honorífica, foi escolhido 
o ex-governador do estado do Espírito Santo, 
Paulo Cesar Hartung Gomes.

XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

VIRTUAL

SETEMBRO DE 2020  

 Com o isolamento social, consequência 
da pandemia do coronavírus, as redes sociais 
e as salas virtuais foram muito utilizadas para 
a comunicação entre os membros e servidores 
integrantes dos órgãos e os cidadãos. O Co-
naci, em parceria com a Controladoria-Geral 
da União (CGU), aproveitou esses meios para 
realizar o XVI Encontro Nacional de Controle 
Interno: Ciclo de Debates, em 2020.

 Foram seis dias muito profícuos no mês 
de setembro, com mais de 13 mil visualiza-
ções. Auditoria Interna, Auditoria Preventiva, 
Blockchain, algoritmos, consultoria, integri-
dade, correição e gerenciamento de pessoas 
foram os temas abordados durante o evento, 
que contou com a participação de autoridades 
de diversas partes do Brasil.
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08/09 - Desafios das Unidades de Auditoria: Auditoria Financeira 
e Auditoria de Avaliação de Políticas Públicas

10/09 - Auditoria Preventiva em Licitações: Alcance de Resulta-
dos com o Uso de Algoritmos e Blockchain

15/09 - Consultoria no âmbito da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental
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17/09 - Exigência de Programas de Integridade em Contrata-
ções: Aspectos Jurídicos, Análise de Impacto Regulatório e Ex-
periências 

22/09 - Construção de um modelo de capacidade para as corre-
gedorias  

24/09 - Gerenciamento de Pessoas na Auditoria Interna: os Pa-
péis da Liderança e da Motivação na Escalada de Capacidades
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XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CURITIBA/PR

OUTUBRO DE 2021  

 O XVII Encontro Nacional de Contro-
le Interno aconteceu em Curitiba, no Paraná. 
Nesta edição, diante das medidas de restrição 
devido à pandemia, apenas membros do Con-
selho estavam presentes, após todos os proto-
colos e medidas de segurança recomendadas 
pela OMS, e demais interessados pelos temas 
acompanharam o evento de forma virtual.

 A iniciativa é promovida pelo Conselho 
Nacional de Controle Interno (Conaci), em par-
ceria com a Controladoria-Geral do Estado do 
Paraná (CGE-PR). Durante a programação, 
referências da área do controle vão abordar 
assuntos atuais de interesse da administração 
pública e das controladorias do Brasil.

 A professora e filósofa da Organização 
Internacional Nova Acrópole Brasil, Oina, Lú-
cia Helena Galvão, proferiu a palestra magna 
com o tema “Sua Ética é Jiló ou Chocolate?”. 
Logo após a primeira apresentação, o Minis-
tro do Tribunal de Contas da União, Augusto 
Nardes, palestrou sobre “O desafio de imple-
mentação da Política de Governança para a 
melhoria do índice de competitividade do Bra-
sil”. Para finalizar o primeiro dia, o especialista 
em Compliance e Gestão de Riscos, Rodrigo 
Pironti, explicou sobre “Desafios da LGPD ao 
Poder Público e o papel das Controladorias”.

 Para abrir o segundo dia de atividades, 
o Conaci lançou o segundo livro do órgão, inti-
tulado “Controle Interno Contemporâneo”, uma 
coletânea dos melhores artigos submetidos no 
I Concurso Nacional de Artigos Científicos do 
Conselho Nacional de Controle Interno, no úl-
timo ano. Em seguida, Raul Siqueira apresen-
tou o Programa de Integridade e Compliance 
do Estado do Paraná, “Do planejamento, hoje 
uma realidade”. E, para terminar o Encontro 
com chave de ouro, a voz da conformidade 
na premiada Compliance Podcast Network, 
Thomas Fox, vai falar sobre “A Profissão de 

Compliance em 2025 e além” (The Complian-
ce Profession in 2025 and Beyond), com tradu-
ção simultânea.
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WEBINÁRIOS
 A pandemia da Covid-19, em 2020, im-
possibilitou o encontro das pessoas e mudou 
os parâmetros das reuniões, encontros e se-
minários. Entretanto, o Conselho promoveu 
três eventos virtuais (webinários) visando dis-
cutir os impactos de uma emergência mundial 
e contribuir democraticamente com o acesso 

Mulheres no Controle: 
Transparência e Integridade em Tempos de Crise

12 DE MAIO DE 2020  

 Palestras: 

 Construção da Integridade Frente à 
Pandemia; Compliance no Setor Privado em 
Situações Emergenciais; Ações de Transpa-
rência Frente à Crise.

 Moderadora: Claudia Taya

 Palestrantes: Roberta Codignoto; 
Amanda Rocha; Érika Lacet

à informação. Autoridades nos diversos temas 
colaboraram para a disseminação do conheci-
mento e enfrentaram, junto com a população 
brasileira, a situação adversa.
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Experiência Internacional: 
Indicadores da Atividade de Auditoria Interna

30 DE JUNHO DE 2020  

 Palestras: 
 
 Indicadores de Desempenho de Pro-
cessos (KPI), discutidos durante a reunião vir-
tual do PEMPAL (Public Expenditure Manage-
mente Peer Assisted Learning), no dia 02 de 
junho.

 Moderador:  Leonardo Ferraz 

 Palestrantes: Edmar Camata, Denis 
Prates, Letácio Tenório Guedes

Atualização do Modelo de três Linhas: 
Performance, Controle e Governança

04 DE AGOSTO DE 2020 

 Moderador: Sérgio Filgueiras

 Convidado: Eduardo Pardini

VALE DESTACAR

  O Conaci foi pioneiro ao abordar o as-
sunto da Atualização do Modelo de Três Li-
nhas. O evento foi um sucesso, com 2,6 mil 
visualizações e 16,6 mil impressões. 
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Conectados com o Controle

29 e 30 DE MARÇO DE 2021  

 Palestras: 
 
 Ética e Controle no Mandato: a ferra-
menta de transformação para o bom gestor; 
Principais alterações da LRF e seus impactos 
na gestão municipal; Controle e responsabi-
lização no Novo Marco Regulatório das Lici-
tações e Contratos; Nova Lei de Licitações: o 
que preciso saber?

 Palestrantes: 
 
 Wagner Rosário, Roberta Codgnoto e 
Elisangela Colodetti, Pedro Henrique Maga-
lhães, Luciano Ferraz, Tatiana Camarão

Seminário Internacional de Enfrentamento à Corrupção 
no Brasil: como Construir um Futuro mais Efetivo?

27 DE ABRIL DE 2021  

 Palestras: 
 
 O Desafio da Superação da Corrupção: 
mitos e possibilidade; Democracia e corrup-
ção: discussões necessárias; Corrupção, Ges-
tão e Mecanismos de Controle; Corrupção, so-
ciedade civil e participação social; Caminhos 
para uma definição de agenda efetiva de en-
frentamento da corrupção no Brasil

 Moderadores: Rudinei Marques, Paulo 
Marcelo Santana, Leice Maria Garcia e Mar-
cus Braga.

 Palestrantes: Alina Mungiu-Pippidi, 
Matthew Taylor,  Álvaro Ricardo, Ana Carla 
Bliacheriene, Daniel W. Gigerich, Rodrigo Fon-
tenelle, Marco Antônio Teixeira, César Nican-
dro, Romualdo Anselmo, Alketa Peci e Jorge 
Hage.
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V Semana de Controle da CGDF

11 a 13 DE MAIO DE 2021  

 Palestras: 
 
 Gestão e comunicação em tempos de 
pandemia; Atuação Integrada do Controle em 
prol da melhoria da gestão pública; LGPD e 
Controle Social; Tecnologia aliada à Transpa-
rência e ao Controle; O papel da tecnologia 
no âmbito da Transparência e Controle Social; 
A regulamentação da Proteção dos Dados 
Pessoais no Brasil e na Europa; Governança, 
Transparência e Controle.

 Moderadores: Leonardo Ferraz, 
Soraia Dias, Paulo Martins e Joyce Oliveira. 

 Palestrantes: Ricardo Barros, Gustavo 
Lírio, Ismara de Lima, Cecília Fonseca, Erika 
Lacet, Fábio Valgas, Guilherme Modesto, Ha-
milton Ruggieri, Maria Dominguez, Danielle 
Bello, Filomena Vieira, Miriam Wimmer, Inácio 
Magalhães e Rodrigo Fontenelle. 

O papel do controle interno e externo na Amazônia: 
infraestrutura, meio ambiente e uso da terra

 Palestras: 
 
 O controle na promoção da preservção 
ambiental; Os órgãos de controle e o combate 
ao desmatamento na Amazônia; Promoção da 
Integridade e prevenção à corrupção em obras 
de infraestrutura; Controle dos impactos socio-
ambientais de grandes obras de infraestrutura.

 Moderadores: Renato Morgado e
Amanda Faria Lima 

 Palestrantes: Hugo Chudyson Araújo 
Freire, Vivi Niemenmaa, Francisco Lopes, Ju-
lio Pinheiro, Bruno Vello, Manoel Moreira de 
Souza Neto, Raoni Rajão, Sebastião Cézar 
Leão Colares, Benedito Antônio Alves, Otávio 
de Souza Gomes e Biviany Rojas Garzon An-
derson Uliana Rolim

24, 26, 31 DE AGOSTO E 
02 DE SETEMBRO DE 2021
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1º Congresso Internacional de Controle Interno e 
Auditoria

 Palestras: 
 
  A quem interessa a implementação de 
GRC no setor público?; Como aliar o seu Pro-
grama de Compliance à Auditoria? Conhecen-
do o GRC Canvas de Compliance e Auditoria; 
Auditoria nos Países de Língua Portuguesa - 
Tendências e oportunidades; Agenda ESG nos 
Países de Língua Portuguesa; O papel dos ór-
gãos centrais de controle interno na implemen-
tação da LGPD. 

 Moderadores: Fernando Macedo, An-
dré Marini, Gil Loja e Leonardo Ferraz. 

 Palestrantes: Franciso Bessa, Glaúcia 
Argentino, Augusto César, Leticia Lucas, Vla-
dimir Queiroz, Maria Luísa Coimbra, Artur Qui-
cassa, Marcelo Zenkner, Dickson Alexandre, 
Sónia Cruz, Valmir Dias, Filipe Pontes, Divaldo 
Sousa.

09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021
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Treinamento sobre o “Modelo IA-CM”
12 a 15 DE ABRIL DE 2021  

 Palestra: 
 
 Apresentação dos pontos importantes 
para quem atua com o Modelo na Auditoria 
Interna Governamental, destacando a neces-
sidade de ter atributos como: avaliação e con-
sultoria; sistemática e disciplinada; indepen-
dência e objetividade

 Palestrante: 
 
 Coordenador-geral de Métodos, Capa-
citação e Qualidade (CGMEQ) da Controlado-
ria-Geral da União (CGU), Sérgio Filgueiras.

Cursos exclusivos para membros do Conaci

Gestão de Riscos e Controles Internos
23 a 26 DE AGOSTO DE 2021  

 Palestra: 
 
 Curso on-line de Gestão de Riscos e 
Controles Internos, iniciativa da CGU com ex-
clusividade para o Conaci

 Palestrante: 
 
 Auditor Federal de Finanças e Controle 
da Controladoria-Geral da União (CGU), Paulo 
Grazziotin.
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Eventos apoiados pelo Conaci
II Webseminário Direito Administrativo 
Sancionador

05 a 08 DE JULHO DE 2021  

 Palestras: 
 
 A improbidade administrativa à luz do 
regime disciplinar dos agentes públicos; Inter-
secções entre o direito administrativo sancio-
nador e o direito penal; Medidas alternativas 
de resolução de conflitos no âmbito do direi-
to administrativo sancionador; Implicações da 
nova Lei de Licitações no Direito Administrati-
vo Sancionador. 

1º Congresso Internacional: Polêmicas e desafios de 
Auditoria Interna e Controle Governamental

24 a 26 DE AGOSTO DE 2021  

 Palestras: 
 
 Desafios para o auditor global; Integri-
dade: na prática, a teoria é outra?; Os desa-
fios na integração da consultoria com a ativi-
dade de auditoria interna; Apurações: Terra 
de ninguém ou paraíso das sobreposições e 
lacunas?; Corrupção: Responsabilidades e 
Responsabilizações no judiciário e no execu-
tivo; PGMQ + IACM: Programas de qualidade 
ajudam ou atrapalham?; LGPD e LAI: Interfe-
rências, conflitos e dificuldades na execução; 
Combate à Corrupção: seria essa a solução?
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Integrathon

26 a 28 DE NOVEMBRO DE 2021  

 Sobre:
 
 O Integrathon é a primeira maratona do 
mundo sobre integridade. É uma realização da 
rede Conexão Inovação Pública RJ, responsá-
vel pela criação das primeiras maratonas do 
mundo sobre laboratórios de inovação (iLab-
thon) e regulação (Regulathon). 

 O Integrathon é um evento gratuito e 
destinado a qualquer organização pública, in-
cluindo empresas públicas e sociedades de 
economia mista!

 O evento conta com o  apoio de diver-
sas instituições do Brasil, inclusive o Conaci. A 
secretária-executiva do Conselho, Renata Re-
zende, faz parte da equipe organizadora.
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APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO

 Após muito trabalho, organizamos a 
gestão administrativa, financeira e documen-
tal, com emissão de 12 resoluções, incluindo 
política de redução de inadimplências, incre-
mento da transparência, instituição de pesqui-
sas de satisfação após as Reuniões Técnicas, 
reformulação das Reuniões com redução e 
otimização da pauta administrativa e aumento 

da pauta técnica, aprovação do Planejamento 
Estratégico 2019-2021 e desenvolvimento de 
hotsite para monitoramento. 

 Em 2021, o Conaci reduziu a inadim-
plência de 19 para 3 órgãos.
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AMBIENTE VIRTUAL
 Durante a pandemia causada pelo Co-
ronavírus, inovamos e promovemos 5 reuni-
ões virtuais para troca de experiências entre 
os órgãos de controle para o enfrentamento da 
Pandemia. Os encontros online resultaram na 
criação de diversos manuais orientativos pelos 
órgãos membros e em um subícone, no site do 
Conaci, intitulado “Covid-19”.
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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
 É com grande satisfação que recebe-
mos 3 novos membros titulares filiados ao Co-
naci: Controladoria-Geral dos municípios de 
Palmas/TO, Cuiabá/MT e Goiânia/GO e 10 no-
vos membros associados: Controladoria-Geral 
dos municípios de Contagem/MG, Barra Man-

sa/RJ, Itabirito/MG, Uberaba/MG, Cabo de 
Santo Agostinho/PE e Londrina/PR; Câmara 
Municipal de Campinas/SP; Secretaria Munici-
pal de Controle e Transparência de Vila Velha/
ES e a Prefeitura Municipal de Caruaru/PE e 
de Blumenau/SC
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
 A transparência foi um dos pilares da 
gestão 2019-2020-2021. Todos os extratos 
bancários e demonstrativos financeiros do 
Conselho podem ser verificados na sessão 
“Transparência” do site. Além disso, na área 
exclusiva dos membros, foi disponibilizado o 
acompanhamento mensal da execução orça-
mentária, discriminando todas as despesas 
executadas e todas as receitas realizadas.
 
 A forma de elaboração do orçamento 
também foi modificada para contemplar as 
ações do Planejamento Estratégico. Assim, 
os membros podem acompanhar tanto a exe-
cução das despesas de custeio quanto a exe-
cução das despesas relacionadas às Ações 
do Planejamento Estratégico aprovadas pelo 
Conselho. 

 As contas de 2019 e 2020 foram apro-
vadas em plenária e a prestação de contas 
se encontra no site, jutamente com todos os 
extratos bancários e as demonstrações con-
tábeis. As contas relativas a 2021 serão sub-
metidas na próxima RTC do Conaci, conforme 
previsão estatutária.

 No último ano da gestão, o Conaci tam-
bém prezou pela transparência das atividades. 
Assim, publicou todas as atas e resoluções e 
reformulou o orçamento. 
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LISTA DE MEMBROS

ESTADOS

Órgão: Controladoria Geral do Estado do Acre 
(CGE-AC)

Titular: Luis Almir Brandão 

E-mail: controladoriageral@ac.gov.br

Site: http://www.cge.ac.gov.br/cont/

Endereço: Rua Benjamin Constant, 907, 2º 
Andar - Rio Branco/AC - 69900-064

Telefone: (68) 3215-4127

Órgão: Controladoria Geral do Estado do Ala-
goas (CGE-AL) 

Titular: Adriana Andrade de Araújo

E-mail: gabinete@cge.al.gov.br

Site: http://www.controladoria.al.gov.br/

Endereço: Rua Barão de Penedo, 187 - Ma-
ceió/AL - 57090-340

Telefone: (82) 3315-3630 / 3315-3632

Órgão: Controladoria Geral do Estado do 
Amapá (CGE-AP)

Titular: Joel Nogueira Rodrigues

E-mail: cge@cge.ap.gov.br

Site: https://cge.portal.ap.gov.br/

Endereço: Avenida Padre Julio Maria Lom-
baerd, 2562 - Macapá/AP - 68901-283

Telefone: (96) 2101-1101  

Órgão: Controladoria Geral do Estado do 
Amazonas (CGE-AM)

Titular: Otávio de Souza Gomes 

E-mail:  gabinete@cge.am.gov.br 

Site: http://www.cge.am.gov.br/

Endereço: Avenida Brasil, 513 - Manaus/AM 
- 69036-110

Telefone: (92) 3303-8491

Órgão: Auditoria Geral do Estado da Bahia 
(AGE-BA)

Titular: Luís Augusto Peixoto Rocha

E-mail: auditoria@sefaz.ba.gov.br

Site: http://www.sefaz.ba.gov.br/geral/titula-
res-index.htm

Endereço: Centro Administrativo da Bahia - 
CAB - 2ª Avenida, nº 260 - 41.745-003 - Sal-
vador-Bahia

Telefone: (71) 3115-2448

Órgão: Controladoria e Ouvidoria Geral do Es-
tado do Ceará (CGE-CE)

Titular:  Aloísio Barbosa de Carvalho Neto

E-mail: cirene@cge.ce.gov.br

Site: http://www.cge.ce.gov.br/

Endereço: Avenida General Afonso Albuquer-
que Lima, Edifício SEPLAG, 2ºAndar - Fortale-
za/CE - 60822-915 

Telefone: (85) 3101-3467

Órgão: Controladoria-Geral do Distrito Fede-
ral (CG-DF)

Titular:  Paulo Wanderson Martins

E-mail: gabinete@cg.df.gov.br

Site: http://www.cg.df.gov.br/

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 13º an-
dar – CEP: 70075-900
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Telefone: (61) 2108-3205 / 2108-3200

Órgão: Secretaria de Estado de Controle e 
Transparência do Espírito Santo (SECONT-
-ES) 

Titular: Edmar Camata

E-mail: secretario@secont.es.gov.br

Site: https://secont.es.gov.br/

Endereço: Avenida Governador Bley, 236 - Vi-
tória/ES - 29010-150

Telefone: (27) 3636-5352

Órgão: Controladoria Geral do Estado de Goi-
ás (CGE-GO)

Titular: Henrique Moraes Ziller

E-mail: secretariogab@cge.go.gov.br

Site: http://www.controladoria.go.gov.br/cge/

Endereço: Rua 82, 400, Palácio Pedro Ludo-
vico Teixeira, 3º Andar, Setor Sul - Goiânia/GO 
- 74015-908

Telefone: (62) 3201-5354 / 3201-5352

Órgão: Secretaria de Transparência e Contro-
le do Estado do Maranhão (STC-MA)

Titular: Lilian Guimarães

E-mail: gabinete@stc.ma.gov.br

Site: http://www.stc.ma.gov.br/

Endereço: Avenida Carlos Cunha, s/n, Edifí-
cio Nagib Haickel - São Luís/MA - 65076-820

Telefone: (98) 98404-2954 / 98403-2259

Órgão: Controladoria Geral do Estado de Mato 
Grosso (CGE-MT)

Titular: Emerson Hideki Hayashida

E-mail: gabinetecge@controladoria.mt.gov.br 

Site: http://www.controladoria.mt.gov.br/

Endereço: Rua Júlio Domingos de Campos, 
s/n, Complexo Paiaguás, Centro Político Admi-
nistrativo - Cuiabá/MT - 78049-923

Telefone: (65) 3613-4013 / 3613-4001

Órgão: Controladoria Geral do Estado de Mato 
Grosso do Sul (CGE-MS)

Titular: Carlos Eduardo Girão de Arruda

E-mail: cge@cge.ms.gov.br

Site: http://www.cge.ms.gov.br/

Endereço: Avenida Desembargador José Nu-
nes da Cunha, bloco 2, Parque dos Poderes 
- Campo Grande/MS - 79031-310

Telefone: (67) 3318-4100 / 3318-4000

Órgão: Controladoria Geral do Estado de Mi-
nas Gerais (CGE-MG)

Titular: Rodrigo Fontenelle de Araújo

E-mail: gabinete@cge.mg.gov.br

Site: http://www.cge.mg.gov.br

Endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4001, 
Edifício Gerais, 12° andar, Serra Verde - Minas 
Gerais/MG - 31630-901

Telefone: (31) 3915-8992

Órgão: Auditoria Geral do Estado do Pará 
(AGE-PA)

Titular: José Rubens Barreiros de Leão

E-mail: auditoria@age.pa.gov.br

Site: http://www.age.pa.gov.br/

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 2001 - 
Belém/PA - 66060-160

Telefone: (91) 3239-6477

Órgão: Controladoria Geral do Estado da Pa-
raíba (CGE-PB)

Titular: Letácio Tenório Guedes Jr.
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E-mail: valeriar@cge.pb.gov.br

Site: http://www.cge.pb.gov.br/gea/

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, 1280 - 
João Pessoa/PB - 58030-021

Telefone: (83) 3211-7107

Órgão: Controladoria Geral do Estado do Pa-
raná (CGE-PR)

Titular: Raul Clei Coccaro Siqueira

E-mail: gabinetecge@cge.pr.gov.br

Site: http://www.cge.pr.gov.br/

Endereço: Rua Mateus Leme, 2018, Centro 
Cívico - Curitiba/PR - 80530-010

Telefone: (41) 3883-4002

Órgão: Secretaria da Controladoria Geral do 
Estado de Pernambuco (SCGE-PE)

Titular: Marconi Muzzio

E-mail: cge@cge.pe.gov.br

Site: http://www.cge.pe.gov.br/

Endereço: Rua Santo Elias, 535, Espinheiro - 
Recife/PE - 52020-095

Telefone: (81) 3183-0800

Órgão: Controladoria-Geral do Estado do 
Piauí (CGE-PI)

Titular: Márcio Rodrigo Souza

E-mail: cge@cge.pi.gov.br

Site: http://www.cge.pi.gov.br/

Endereço: Avenida Pedro Freitas, 1900, 2º 
andar, Prédio CGE/ATI, Centro Administrativo 
- Teresina/PI - 64018-900

Telefone: (86) 3218-3905

Órgão: Controladoria Geral do Estado do Rio 
de Janeiro (CGE-RJ)

Titular: Jurandir Lemos Filho

E-mail: controladoria@cge.rj.gov.br

Site: http://www.cge.rj.gov.br/

Endereço: Av. Erasmo Braga, 118 - 13º andar 
- Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.020-000

Telefone: (21) 2333-1814

Órgão: Controladoria Geral do Estado do Rio 
Grande do Norte (CGE-RN) 

Titular: Pedro Lopes de Araújo Neto

E-mail: chefiadegabinetecontrol@gmail.com

Site: http://www.control.rn.gov.br/

Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 
s/n, Centro Administrativo - Natal/RN - 59064-
901

Telefone: (84) 3232-2146 / 3232-2070

Órgão: Contadoria e Auditoria Geral do Esta-
do do Rio Grande do Sul (CAGE-RS)

Titular: Rogério da Silva Meira

E-mail: cage@sefaz.rs.gov.br

Site: http://cage.fazenda.rs.gov.br/inicial

Endereço: Avendia Mauá, 1155, Centro - Por-
to Alegre/RS - 90030-080

Telefone: (51) 3214-5200

Órgão: Controladoria Geral do Estado de Ron-
dônia (CGE-RO)

Titular: Francisco Lopes Fernandes Netto

E-mail: cgegab.ro@gmail.com

Site: http://www.rondonia.ro.gov.br/cge/

Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, 
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, 4º 
Andar - Porto Velho/RO - 76801-470

Telefone: (69) 3216-5140
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Órgão: Controladoria Geral do Estado de Ro-
raima (CGE-RR)

Titular: Érico Veríssimo Assunção

E-mail: gabinetecoger.rr@gmail.com

Site: http://www.cge.rr.gov.br

Endereço: Avenida Ville Roy, 5249, São Pe-
dro - Boa Vista/Roraima - 69306-665

Telefone: (95) 99111-8979

Órgão: Controladoria-Geral do Estado de 
Santa Catarina (CGE-SC)

Titular: Cristiano Socas da Silva

E-mail: cgesc@cge.sc.gov.br

Site: http://cge.sc.gov.br/

Endereço: Rodovia José Carlos Daux, 5500, 
SC 401, Square Corporate, Torre Campeche 
B, 3º Andar, sala 323, Saco Grande - Florianó-
polis/SC

Telefone: (48) 3664-5720

Órgão: Corregedoria Geral da Administração 
(CGA)

Titular: Antonio Carlos Santa Izabel

E-mail: corregedoria@sp.gov.br

Site: 

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 596, 10º 
andar - São Paulo/SP - 02010-000

Telefone: (11) 2868-4640

Órgão: Secretaria de Estado da Transparên-
cia e Controle  de Sergipe (SETC-SE)

Titular: Alexandre Brito de Figueiredo

E-mail: controladoria@setc.se.gov.br

Site: http://www.cge.se.gov.br/

Endereço: Rua Vila Cristina, 1051, 13 de Ju-

lho - Aracaju/Sergipe - 49020-150

Telefone: (79) 3179-4928

Órgão: Controladoria Geral do Estado de To-
cantins (CGE-TO)

Titular: Senivan Almeida de Arruda

E-mail: gabexecutivo@controladoria.to.gov.br

Site: http://cge.to.gov.br/

Endereço: Avenida NS - 02, Praça dos Gi-
rassóis, Prédio I, Centro - Palmas/Tocantins - 
77001-002

Telefone: (63) 3218-2563 / 2429

Órgão: Controladoria Geral da União (CGU)

Titular: Wagner de Campos Rosário

E-mail: sfcgab@cgu.gov.br

Site: https://www.gov.br/cgu/pt-br

Endereço: SAS, Quadra 01, Bloco A, Edifício 
Darcy Ribeiro - Brasília

Telefone: (61) 2020-7241 / 7242

CAPITAIS

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Belo Horizonte (CTGM-BH)

Titular: Leonardo de Araújo Ferraz

E-mail: ctgm@pbh.gov.br

Site: https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/
controladoria

Endereço: Avenida Alvares Cabral, 200, 9º 
andar - Belo Horizonte/MG - 30170-000

Telefone: (31) 3277-1457

Órgão: Controladoria-Geral de Fiscalização 
e Transparência do Município (CGM-Campo 
Grande)
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Titular: Luis Afonso de Freitas Gonçalves

E-mail: controladoriageral@cgm.campogran-
de.ms.gov.br

Site: http://www.campogrande.ms.gov.br/cgm/

Endereço: Rua Sofia Melke, 453 - Campo 
Grande/MS - 79003-109

Telefone: (67) 3314-4544

Órgão: Controladoria-Geral do Município de 
Cuiabá

Titular: Mariana Cristina Ribeiro dos Santos

E-mail: controladoria@cuiaba.mt.gov.br

Site: https://www.cuiaba.mt.gov.br/secretarias/
controladoria/

Endereço: Avenida Mato Grosso, nº 453, 
Cuiabá

Telefone: (65) 3622-4706/(65) 3622-1252

Órgão: Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza)

Titular: Maria Christina Machado Publio

E-mail: secot@fortaleza.ce.gov.br

Site: https://www.fortaleza.ce.gov.br/institucio-
nal/a-secretaria-339

Endereço:  Avenida Dom Luis, 807 - 11º andar 
- Meireles. CEP: 60.160-230. Fortaleza - Ce-
ará

Telefone: (85) 3452-6770 / 3465-2183 / 3465-
2184

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Goiânia

Titular: Gustavo Alves Cruvinel

E-mail: controladoria@goiania.go.gov.br

Site: 

Endereço:  

Telefone:

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
João Pessoa (CGM-João Pessoa)

Titular: Eudes Moacir

E-mail: cgm@joaopessoa.pb.gov.br

Site: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secre-
tarias/cgm/

Endereço: Rua Diógenes Chianca, 1.777 - 
João Pessoa/PB - 58053-900

Telefone: (83) 3218-9045

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Macapá (CGM-Macapá)

Titular: Erlandia Vieira Pimentel

E-mail: gab.cogem@macapa.ap.gov.br

Site: http://macapa.ap.gov.br/noticias/secreta-
rias/76-cogem

Endereço: Avenida Coriolano Jucá, 66 - Ma-
capá/AP - 68900-101

Telefone: (96) 98802-8897

Órgão: Secretaria Municipal de Controle Inter-
no de Maceió (SMCI-Maceió)

Titular: José de Barros Lima Neto

E-mail: 

Site: http://www.maceio.al.gov.br/smci/

Endereço: Rua Sá e Albuquerque, 235, Jara-
guá - Maceió/AL - 57022-180

Telefone: (82) 3315-9001 / 3315-9005

Órgão: Controladoria-Geral do Município de 
Manaus (CGM - Manaus)

Titular: Arnaldo Gomes Flores

E-mail: cgm@pmm.am.gov.br
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Site: https://cgm.manaus.am.gov.br/

Endereço: Avenida Brasil, 2971, Compensa - 
Manaus/AM - 69036-110

Telefone: (92) 3625-7010

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Natal (CGM-Natal)

Titular: Rodrigo Ferraz Quidute

E-mail: ouvidoria@natal.rn.gov.br

Site: http://natal.rn.gov.br/cgm/

Endereço: Rua Santo Antônio, 665, Cidade 
Alta - Natal/RN - 59025-520

Telefone: (84) 3232-5836

Órgão: Secretaria Municipal de Transparência 
e Controle Interno de Palmas

Titular: Vera Lucia Thoma Isomura

E-mail: gabsetci@palmas.to.gov.br

Site: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orga-
os/secretaria-de-transparencia-e-controle-in-
terno/22/

Endereço: ACSU-SE 50, Av. NS-02, Conj. 1, 
Ed. Buriti – 3º Piso. Plano Diretor Sul. Palmas/
TO. CEP: 77.021-658

Telefone: (63) 98451-5029

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Porto Alegre (CGM-POA)

Titular: Silvio Luis da Silva Zago

E-mail: cgm@smf.prefpoa.com.br

Site: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgm/
default.php

Endereço: Siqueira Campos,1300, Centro 
Histórico - Porto Alegre/RS

Telefone: (51) 3289-1074

Órgão: Controladoria Geral do Município de 

Porto Velho (CGM-Porto Velho)

Titular: Patrícia Damico

E-mail: cgm.pvh@gmail.com

Site: https://cgm.portovelho.ro.gov.br/

Endereço: Avenida Calama, 2077, São João 
Bosco - Porto Velho/RO - 76803-745

Telefone: (69) 3221-2824

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Recife (CGM-Recife)

Titular: José Ricardo Wanderley

E-mail: cgm.gab@recife.pe.gov.br

Site: http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/con-
troladoria-geral-do-municipio

Endereço: Avenida Cais do Apolo, 925, 14º 
andar - Recife/PE - 50030-903

Telefone: (81) 3355-8457

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Rio Branco (CGM-Rio Branco)

Titular: Ada Barbosa Derze

E-mail: eduardo.souza@riobranco.ac.gov.br

Site: http://www.riobranco.ac.gov.br/

Endereço: Travessa Campo do Rio Branco, 
412, Capoeira - Rio Branco/AC - 69905-022

Telefone: (68) 3224-6320

Órgão: Controladoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro (CGM-Rio)

Titular: Gustavo de Avellar Bramili

E-mail: gabinete.cgm@pcrj.rj.gov.br

Site: http://prefeitura.rio/web/cgm

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, nº 455 - 
14º andar - sala 1409 - CEP: 20211-901
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Telefone: (21) 2976-2904

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Salvador (CGM-Salvador)

Titular: Maria Rita Góes Garrido

E-mail: contato.cnp@sefaz.salvador.ba.gov.br

Site: http://cgm.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Endereço: Av. Sete de Setembro, 89, 7º andar 
- Salvador/BA - 40060-000

Telefone: (71) 3321-1446 / 3321-2967 / 3321-
3675

Órgão: Controladoria-Geral do Município de 
São Luís (CGM-São Luís)

Titular: Liliane Ribeiro Guterres França

E-mail: cgm.saoluis@gmail.com

Site: https://www.saoluis.ma.gov.br/cgm

Endereço: Avenida dos Holandeses, 8, Quin-
tas do Calhau - São Luís/MA - 65072-850

Telefone: (98) 3212-3664

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
São Paulo (CGM-São Paulo)

Titular: Daniel Falcão

E-mail: controladoriageral@prefeitura.sp.gov.
br

Site: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/controladoria_geral/

Endereço: Viaduto do Chá, 15/10° andar - São 
Paulo/SP - 01002-900

Telefone: (11) 3113-8234

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Vitória (CGM-Vitória)

Titular: Denis Penedo Prates

E-mail:  controleinterno@vitoria.es.gov.br

Site: https://www.vitoria.es.gov.br/

Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas 
de Moraes, 1.927 Bento Ferreira, Vitória, ES - 
CEP: 29.050-945

Telefone: (27) 3382-6057 / 6064

ASSOCIADOS

Órgão: Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município de Aracati (COGM - Aracati)

Titular: Mariana Silva Costa

E-mail: controladoria@aracati.ce.gov.br

Site: https://aracati.ce.gov.br/secretaria.php?-
sec=17

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 1146, Cen-
tro, Aracati/Ce, CEP: 62.800-000

Telefone: (88) 3446-2400

Órgão: Assembleia Legislativa do Ceará (AL-
-CE)

Titular: Sílvia Helena Correia Vidal

E-mail: controladoria@al.ce.gov.br

Site: https://www.al.ce.gov.br/

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 2807 
- Fortaleza/CE - 60170-900

Telefone: (85) 3277-2500

Órgão: Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo (AL-ES)

Titular: Rafael Nunes Correa

E-mail: contratos@al.es.gov.br

Site: https://www.al.es.gov.br

Endereço: Av. Américo Buai, 205 - Enseada 
do Suá - Palácio Domingos Martins - Vitória - 
ES

Telefone: (27) 3382-3727
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Órgão: Controladoria-Geral do Município de 
Barra Mansa

Titular: Rodrigo Amorim Camargo

E-mail: controladoria@barramansa.rj.gov.br

Site: http://www.barramansa.rj.gov.br/

Endereço: Rua Luiz Ponce, nº 263 - Centro - 
Barra Mansa - RJ, CEP: 27310-4000

Telefone: (24) 2106-3493 / (24) 2106-3513

Órgão: Prefeitura Municipal de Blumenau

Titular: Marli Zieker Bento

E-mail: cgm@blumenau.sc.gov.br

Site: https://www.blumenau.sc.gov.br/gover-
no/controladoria

Endereço: Praça Victor Konder, n. 02, 4º an-
dar, sala 49 | Bairro Centro (CEP 89010-904)

Telefone: (47) 3381-6931 | (47) 3381-6925

Órgão: Controladoria Geral do Cabo de Santo 
Agostinho - PE

Titular: Júlio Cesar Casimiro Corrêa

E-mail: controladoria@cabo.pe.gov.br

Site: http://servicos.cabo.pe.gov.br/

Endereço: Rua Manoel Q. da Silva, 145, Torri-
nha - Cabo de Santo Agostinho

Telefone: (81) 3521-6605

Órgão: Câmara Municipal de Campinas

Titular: Eduardo Fernando Godoy

E-mail: controladoriageral@campinas.sp.leg.
br

Site: https://www.campinas.sp.leg.br/

Endereço: Avenida da Saudade, nº 1004, 
Ponte Preta, Campinas/SP

Telefone: (19) 3736-1300

Órgão: Prefeitura Municipal de Caruaru

Titular: Andréa Ribeiro Lima

E-mail: pmccontroladoria2@gmail.com

Site: https://caruaru.pe.gov.br

Endereço: Rua Senador Teotônio Vilela, S/N, 
Nossa Senhora das Dores, CEP - 55.004-901 
- Caruaru/PE

Telefone: (81) 3701-1447

Órgão: Controladoria-Geral do Município de 
Contagem - MG

Titular: Jaime Nápoles Villela

E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.
gov.br

Site: http://www.contagem.mg.gov.br/?o-
g=460354&op=noticias

Endereço: João Cesar de Oliveira, nº 6.620, 
Novo Eldorado, Contagem

Telefone: (31) 3398-2177

Órgão: Controladoria-Geral de Itabirito - MG

Titular: Daniela de Mello Orlandi

E-mail: contato@itabirito.mg.gov.br

Site: www.itabirito.mg.gov.br

Endereço: Av. Queiroz Junior, 635 - Praia. Ita-
birito/MG CEP 35.450-000

Telefone: (31)3561-4045

Órgão: Controladoria-Geral do Município de 
Londrina (CGM - Londrina)

Titular: Newton Hideki Tanimura

E-mail: controladoria@londrina.pr.gov.br

Site: https://www.londrina.pr.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&i-
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d=806%3Acontroladoria-geral-do-municipio&-
catid=70%3Acontroladoria-geral&Itemid=772

Endereço: Av. Duque de Caxias, 635 - Jd. Ma-
zzei II

Telefone: (43)3372-4025

Órgão: Controladoria Geral do Município de 
Niterói (CGM-Niterói)

Titular: Cristiane Mara Rodrigues

E-mail: cristiane@controladoria.niteroi.rj.gov.
br

Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/

Endereço: Praça Fonseca Ramos, s/nº – 4º 
andar – Rodoviária Governador Roberto Sil-
veira, Centro, Niterói – RJ

Telefone: (21) 2722-1973

Órgão: Controladoria-Geral do Município de 
Uberaba

Titular: Poliana Helena de Souza

E-mail: controladoria.geral@uberaba.mg.gov.
br

Site: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/
principal

Endereço: Avenida Dom Luís Maria de Santa-
na, n. 141 - Bairro Santa Marta - CEP 38061-
080 - Uberaba/MG

Telefone: (34) 3318-0249

Órgão: Secretaria Municipal de Controle e 
Transparência de Vila Velha - SEMCONT

Titular: Otavio Junior Rodrigues Postay

E-mail: semcont@vilavelha.es.gov.br

Site: https://www.vilavelha.es.gov.br/secreta-
ria/controle-e-transparencia

Endereço: Av. Santa Leopoldina, 840, Co-
queiral de Itaparica, CEP - 29.102-915, Vila 
Velha - ES

Telefone: (27) 31497260
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Avenida Álvares Cabral, 200 - 9º e 10º andares - 

Bairro Centro | Belo Horizonte - MG
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