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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 (aparentemente) se fecha funciona como uma dobradiça que permite a abertura para novos e outros
desafios e oportunidades. Isso decerto sinaliza
a necessidade de que a travessia empreendida pelo Conaci no sentido da inquebrantável
busca de um Controle Interno mais ético e eficiente - 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 obstáculos desta árdua missão, mormente em
tempos de uma pandemia cujos efeitos nefastos 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 travessia deve ser entendida como um processo contínuo. E para que sejam alcançados os
objetivos perseguidos, são necessários direcionamento, foco, dedicação e principalmente
uma atuação assertiva de todos os integrantes
do Conselho, em um compromisso sólido e renovável, 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-
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resistível para os navegantes e suas embarcações, 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 dever cumprido, que prestamos contas do trabalho realizado à frente do Conaci, no biênio
2019/2020, não sem deixar registrado o profundo 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 planejamento 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, documentação, transparência, bem como uma bem
sucedida gestão da inadimplência na concretização da adesão de novos membros. Desse modo, com a estruturação dos processos
internos no plano finalístico, tendo como base
as diretrizes da importantíssima ferramenta do
planejamento estratégico, estabelecemos ob-

jetivos e definimos as ações necessárias para
essa finalidade e, com o auxílio de todos, já
podemos anunciar diversas entregasrelacionadas a esta gestão, dentre outras: elaboração 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 seminários com a temática específica da COVID;
lançamento do primeiro concurso nacional de
artigos do Conaci, com a temática Controle Interno; e a realização de diagnóstico das unidades centrais de Controle Interno.
Por tudo, ao final, para além do legado, podemos dizer que, se muito foi feito, mais
ainda há que se fazer. Com certeza, erramos e
acertamos e principalmente aprendemos muito, mas o sentimento que fica é o de podermos ser julgados pelas nossas ações e não
por eventual omissão. Assim, parafraseando
Winston Churchil, “o sucesso não é o final, falhar 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 canção 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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SOBRE O CONACI
O Conselho Nacional de Controle Inter-

Conquistas e muito trabalho marcaram

no (Conaci) trabalha com êxito, desde 2007,

os 13 anos do Conaci, com a garantia de avan-

para contribuir com o controle da administra-

ços para a gestão pública do país. Os últimos

ção pública no Brasil. Transparência, comba-

dois anos foram marcados pelo fortalecimento

te e prevenção à corrupção, controle interno,

da imagem institucional do Conaci; divulgação

ética e integridade são princípios da organiza-

e compartilhamento de boas práticas em ma-

ção.

téria de controle interno; diagnóstico sobre o
perfil do funcionamento e estrutura dos órgãos
Pensando em promover um intercâm-

de controle interno dos estados e capitais do

bio de conhecimentos, práticas e informações,

Brasil; parcerias nacionais e internacionais;

os membros do Conaci atuam de forma cola-

execução de campanha de conscientização

borativa ao compartilhar dados e experiências

da sociedade e gestores públicos; encontros,

em seus encontros, além de consolidar como

seminários e cursos de capacitação aos ser-

objetivo a necessária integração entre as uni-

vidores; inovação no ambiente virtual; e ações

dades centrais de controle interno no Brasil.

voltadas para a mitigação de riscos nas contratações diretas, em virtude da pandemia Co-

A atuação do Conaci envolve coordenação 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 desenvolvimento de programas e projetos voltados
à construção de mecanismos de controle que
possibilitem ao país avançar de forma significativa, aproximando o poder público dos cidadãos.
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vid-19.

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 fortalecimento 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 Cidadão, 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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DIRETORIA 2019 - 2020

Leonardo de Araújo Ferraz
Presidente
Controlador-Geral do Município de
Belo Horizonte (CTGM-BH)

Luís Augusto Peixoto Rocha

Carlos Eduardo Girão de Arruda

1° Vice-presidente

2° Vice-presidente

Auditor Geral do Estado da Bahia

Controlador-Geral do Estado de Mato

(AGE-BA)

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
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CONACI EM NÚMEROS
Membros

60
48

12
Membros
Associados

Membros
Titulares

Aracati/CE
Assembleia Legislativa CE
Assembleia Legislativa ES
Barra Mansa/RJ
Cabo de Santo Agostinho/PE
Câmara Municipal de Campinas/SP
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
Belém | Belo Horizonte | Campo Grande |
Cuiabá | Fortaleza | 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
2

ENCONTROS NACIONAIS

•

XV Encontro Nacional de
Controle Interno
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30ª RTC
35 membros
Aracati/CE

Fortaleza / CE

•

XVI Encontro Nacional de

32ª RTC
40 membros
Fortaleza/CE

Controle Interno
Virtual
13 mil visualizações
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REUNIÕES TÉCNICAS
31ª RTC
35 membros
Rio de
Janeiro/RJ
33ª RTC
35 membros
Salvador/BA

•

35ª RTC
Virtual
36ª RTC
Virtual

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

•

Experiência Internacional:
Indicadores da Atividade de
Auditoria Interna
551 visualizações

•

34ª RTC
32 membros
Vitória/ES

WEBINARS

Atualização do Modelo de 3
linhas: Performance Controle e
Governança
8,4 mil visualizações
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
http://www.conaci.org.br/planejamento/
A missão do Conaci é promover o fortalecimento 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, respeitando os princípios da Administração Pública.
Além disso, ser reconhecido como instituição que contribui de forma ímpar para o fortalecimento do Controle Interno e como agente
indutor do aperfeiçoamento contínuo da Gestão 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 parâmetro para nortear as ações do Conselho no
período.
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Inovamos a forma de apresentar nosso
Planejamento Estratégico para maior transparência 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 atividades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2019 - 2021

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.

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

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.

5. Aprimorar a
comunicação
interna e externa
do CONACI

6. Ampliar a transparência e o acesso às
orientações, deliberações e atividades do
CONACI
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A Ç Õ E S E S T R AT É G I C A S
não iniciada

em andamento

concluída

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
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
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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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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.

CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO
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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.

– 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.

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 vicepresidente, 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
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AÇÕES DA ENCCLA PARA 2019

REPRESENTANTE
TITULAR DO CONACI

REPRESENTANTES
SUPLENTES DO
CONACI

Ação 1: Desenvolver projeto de plataforma digital e outras medidas voltadas à transparência
pública, aos dados abertos e à participação social
Ação 2: Criar fluxo de comunicações de casos
de suborno transnacional

CTGM/BH - Dr.
Leonardo de Araújo
Ferraz

CGM FORTALEZA Dra. Luciana Mendes
Lobo

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 públicas dirigida a gestores públicos

CGE MS - Dr. Carlos
Eduardo Girão de
Arruda

CGDF - Dr. Aldemário
Araújo Castro

Ação 4: Restringir saques em espécie, pagamentos 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 persecução 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 públicos 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 Janeiro
- Marcia Andrea Peres
(segundo Suplente).
Ação 7: Propor medida (s) para aprimorar con- CGM RIO - Dra Marcia
AGE / PA - Dr. Ilton
troles ou restrições ao uso, no mercado interno,
Andrea Peres
Giussep Stival Mendes
de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro,
da Rocha Lopes da
para efeito de prevenção a práticas ilícitas
Silva
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AÇÕES DA ENCCLA PARA 2019

REPRESENTANTE
TITULAR DO CONACI

Ação 8: Aprofundar os estudos sobre a utilização
CGE PR - Dr. Raul
de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiClei C. Siqueira
ro e financiamento do terrorismo, apresentando
(i) levantamento de boas práticas relacionadas
com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução
penal
Ação 9: Mapear os fluxos de trabalho, processos CGDF - Dr. Aldemário
e procedimentos administrativos apuratórios, e
Araújo Castro
outros, que tenham como objetivo ou resultado
possível (i) apurar a ocorrência de atos de corrupção; (ii) responsabilizar extrajudicialmente ou
permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos
Ação 13: Propor alterações
CGE MT - Dr.
normativas e/ou melhoria de controles para eviEmerson Hideki
tar a utilização de empresas de fachada para a
Hayashida
lavagem de dinheiro e outros ilícitos

REPRESENTANTES
SUPLENTES DO
CONACI
CGE/RJ - Bernardo
Barbosa

CGE SC - Dr.
Wanderlei Pereira das
Neves

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 tecnologias como blockchain no setor público.

CGE/PR - Dr. Raul
Clei C. Siqueira

CGE/PE - Dra. Erika
Lacet

Ação 9: Elaborar diagnóstico analítico da estrutura de prevenção à corrupção dos órgãos federais, estaduais 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 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.
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 federativas), como forma de facilitar
o controle social e dificultar a prática de desvio de recursos públicos e
corrupção

CGE/SC - Dr.
Wanderlei Pereira das
Neves

CGM/JOÃO PESSOA Ludinaura Regina Souza
dos Santos

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 Lavagem 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
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todos nossos eventos e entrevistas para agregar o novo portal do Instituto Rui Barbosa, em
parceria com a Enccla, intitulado IRB Conhecimento. 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.

“Prezados dirigentes do CONACI,
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.

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!”

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.

Luiz Gustavo Gomes Andriolli
Auditor do TCU
Coordenador da ação 10/2020 ENCCLA
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 474/2018
O Acordo de Cooperação Técnica nº
474/2018 visou estabelecer integração de metodologias e técnicas entre os partícipes, Controladoria-Geral da União (CGU), Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), Serviço
Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e Conaci, com vistas à implementação
de ações conjuntas que assegurem a realização de intercâmbio de conhecimentos técnicos, especialmente no que tange ao Modelo
de Capacidade da Auditoria Interna (Internal
Audit Capability Model - IA-CM) e outros frameworks aplicáveis à melhoria e fortalecimento do Sistema de Controle Interno na Administração Pública dos Estados e do DF.
Durante a 13ª Reunião da Parceria entre o Banco Mundial e o Conselho Nacional de
Controle Interno (CONACI), em 13 de junho de
2019, foi assinado o 1º Termo Aditivo ao Acordo nº 474/2018, que possibilitou a adesão da
Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGEMG) e do CONACI ao Acordo.
Como principal resultado do Acordo,
destaca-se a elaboração de ferramenta padronizada 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 criado Fórum de discussão do IA-CM, na plataforma 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 poderão conhecer e compartilhar aprendizados
e dicas de boas práticas na implantação do
IACM. Acesse: http://iacm.webboard.org
Durante a 32ª Reunião Técnica do Conaci – 32ª RTC, promovida no dia 27 de setembro de 2019, em Fortaleza, aprovamos a
Resolução Nº 006/2019, a qual recomenda a
utilização da Planilha de Avaliação e do Rotei-
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ro de Avaliação do IA-CM, elaborados no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a CGU, a CGDF, o Serpro e o Conaci.
Com a aprovação da resolução, as controladorias filiadas ao Conaci são incentivadas a
utilizar a ferramenta e, dessa forma, aumentar
seu potencial de agregação de valor às organizações auditadas, mediante abordagem sistemática 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 Instituto 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 Auditoria Interna Governamental, em Brasília, o presidente do Conselho, Leonardo Ferraz, compôs a mesa junto ao Ministro da Controladoria
Geral da União (CGU), Wagner Rosário, o
Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o Presidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos
de Controle Interno da União (Dicon), Antônio
Carlos Bezerra Leonel, e a Conselheira do Instituto 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 servidores públicos, e contou com o apoio do Conaci.
O presidente do Conselho Nacional de
Controle Interno (Conaci), Leonardo Ferraz, o
2º Vicepresidente, Carlos Eduardo Girão, e o
Secretário Federal de Controle Interno Adjunto da CGU, Gustavo Chaves, participaram de
reunião com uma missão do Fundo Monetário
Internacional (FMI). O encontro teve como objetivo compreender o funcionamento do Controle da Administração Pública no Brasil, em
especial a forma de atuação do sistema Controle Interno nos estados e municípios.

Acordo de Cooperação Técnica
IRB e Conaci
O Conselho Nacional de Controle Externo (Conaci) e o IRB, representados por seus
respectivos presidentes, estabeleceram um
acordo de cooperação técnica em 2020.
O acordo visa o aprimoramento das atuações por meio de projetos e ações integradas, que podem contribuir para a prevenção
e combate à corrupção, para a promoção da

transparência e da ética pública, para o fomento do controle social e para o fortalecimento da
gestão pública e da integridade pública e privada, com maior efetividade na proteção dos
recursos públicos.

PARCERIA
CONACI - BANCO MUNDIAL
A parceria consolidada entre o Conselho 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 fortalecimento do sistema de controle interno no Brasil,
em especial a função de auditoria interna governamental. O Banco Mundial tem como um
de seus objetivos apoiar o crescimento econômico dos países, sendo a atividade de auditoria interna um dos meios de contribuição para
a melhoria econômica.

Em parceria com o Banco Mundial, o
Conaci promoveu, em 2019, diversos seminários com o intuito principal de conscientização
e sensibilização dos gestores sobre a importância do controle interno para o alcance de
resultados de forma efetiva, segura e transparente. Por meio desses seminários, com o
apoio e suporte do Banco Mundial, buscamos
a disseminação das melhores práticas internacionais em matéria de Auditoria e Controle
Interno.

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
ORGÃO MEMBRO
LOCAL DO EVENTO
DATA

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
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FOTOS DOS SEMINÁRIOS DE
PERNAMBUCO E SÃO PAULO

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 Controladoria-Geral da União, Sérgio Filgueiras de
Paula, contou com a participação de 31 participantes, representantes de 21 órgãos de controle de todo o país. O objetivo do curso foi
disseminar a metodologia IA-CM aos demais
membros do Conaci, de forma que todos atuassem de maneira padronizada e integrada,
entregando auditorias que estivessem alinhadas aos padrões internacionais e que realmente agregassem valor à gestão pública, além de
capacitar e formar treinadores capazes de disseminar o modelo em seus órgãos.
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Consultoria IA-CM
Ainda no âmbito da parceria, como forma de se disseminar a aplicação da metodologia IA-CM pelos órgãos de controle interno,
optou-se pela realização de autoavaliação por
5 órgãos centrais de sistemas de controle interno, sendo estas posteriormente revisadas e
validadas por outros 5 órgãos membros que
tivessem participado da capacitação realizada 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.

Para que o projeto possa ser continuado pela gestão seguinte do Conaci e para que
os órgãos consigam identificar um repositório
do conhecimento desenvolvido até aqui acerca do modelo IA-CM, criou-se uma área específica no site do Conaci para salvaguarda do
histórico da parceria, dos relatórios de autoavaliação e validação e para divulgação do Fórum de discussões permanentes.
Acesse aqui: www.conaci.org.br/ia-cm

Criação específica de área no site do
Conaci para o IA-CM, com destaque para
a criação do Fórum de discussões permanente.
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EXPERIÊNCIAS IN T E R N A C IO NAIS

O presidente do Conselho Nacional
de Controle Interno (CONACI), Leonardo de
Araújo Ferraz e o controlador-geral do município de São Paulo (2019), Gustavo Ungaro,
participaram, entre os dias 8 e 11 de abril de
2019, do encontro dos grupos de trabalho “Internal Control Working Group” e do “Audit in
Practice Working Group”, em Skopje, na Macedônia, 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 Expenditure 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 atividades para os participantes do evento. A iniciativa, incialmente conceituada em 2005 pelo
Banco Mundial, tem como principal objetivo
promover uma gestão eficiente, eficaz e transparente das finanças públicas. Durante a edição 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
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Conaci, Luciana Lobo, representaram o Consellho no evento.
Durante o encontro foram abordadas as
melhores práticas de Auditoria Interna, discutindo 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 auditoria, 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.

PRODUTOS ENTREGUES
NOVO SITE
Após diversos ajustes, entregamos o
novo site do Conaci. Mais organização, destaques e conteúdos para quem nos acompanha! Finalizamos a publicação do novo site do
Conaci e, diariamente, acompanhamos a plataforma, a fim de garantir seu bom funcionamento. 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 acessos 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 Management Peer Assisted Learning) autorizou o
Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) a traduzir e disponibilizar seis manuais
de grande importância para o Controle Interno
em seu site. O “Guia de Avaliação da Qualidade para Auditoria Interna do Setor Público”,
“Avaliação de Riscos no Planejamento de Auditoria”, “Modelo de Manual de Boas Práticas
de Desenvolvimento Profissional Contínuo”,
“Modelo de Boas Práticas de Auditoria Interna”, “Conjunto de Conhecimentos de Auditoria
Interna – Europa e Ásia Central” e “Controle
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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 aconteceram em 2019, em Sochi, na Rússia, e em
Skopje, na Macedônia, e que contaram com a
participação de representantes do Conselho.

RELAÇÃO DE CURSOS EAD
Disponibilizamos, por meio do site, uma
planilha com cursos EAD, gratuitos, sobre controle interno, auditoria interna, correição, ouvidoria e transparência. As capacitações são
promovidas por órgãos e instituições como a
Controladoria-Geral da União (CGU), Instituto
Legislativo Brasileiro (ILB), Data Science Academy, Escola Nacional de Administração Pública, Enap, entre outros.
Exemplos de cursos sugeridos: “Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público”, “Introdução ao Controle Interno”, “Atividade Correcional - Visão Geral”, “Gestão
de Corregedorias”, entre outros. Além disso,
a planilha está organizada por curso, instituição que oferece, certificador, horas/aula, link
e área, para que os interessados já tenham todas as informações necessárias.
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H O T S I T E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Hotsite do Planejamento Estratégico:
Por meio da tecnologia, alimentamos uma plataforma intuitiva, ágil e completa para informar
como estão nossas ações. Mudamos a forma
de atualizar nosso conteúdo para mais transparência e eficácia. Por meio do sistema é
possível acompanhar todos os trabalhos e não
perder a memória do que foi feito.

30

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 Conhecimento pelo Conaci tem como propósito principal
a troca e a disseminação de conhecimento, 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 experiências 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 Minas Gerais (CGE-MG); Ouvidoria, com a Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo; Responsabilização 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 alimentação do repositório quanto pela avaliação e
aprovação dos trabalhos que serão disponibilizados com foco nos respectivos temas.
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O repositório, totalmente gratuito, utiliza
a ferramenta DSpace, pacote de software de
código aberto que permite a captura de conteúdo 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 respectivos materiais para publicação na plataforma.
Acesse: https://bancodoconhecimento.
conaci.org.br/

CÂMARAS TÉCNICAS
Em 2020 instituímos as Câmaras Técnicas, 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 Interno aprovou a Resolução Conaci n° 003/2020,
que institui a sua Comissão Cientifica. Formada por sete membros, sendo quatro titulares
de órgãos membros filiados ao Conaci, com titulação 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
presidente da comissão

•

Marcelo Zenkner

•

Marcus Vinícius de Azevedo Braga

-

-

vice-

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.
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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.

CAMPANHA “NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE”
Conforme previsto no Plano de Comunicação, a campanha “Não Existe Gestão
sem Controle” permitiu ao Conselho interação
com os principais órgãos de controle do país
e promoveu sensibilização nos gestores públicos 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 estabelecer as condições necessárias e suficientes
para uma estruturação satisfatória das Unidades 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 aproximadamente 90%. O relatório final, contendo as
análises realizadas, foi elaborado por consultor especializado contratado pelo Banco e será
publicado no site do Conaci.
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PLANO DE COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Tendo como premissa o “Mito da Caverna”, 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 Comunicação do Conaci teve por objetivo apresentar uma visão no campo das ideias e iluminar para execução comunicacional em prol
de bons resultados institucionais na área do
Controle Interno.
Com os meios de comunicação estruturados, conseguimos atingir um maior número
de pessoas e, desde o início das nossas atividades, crescemos mais de 1000% em nossas
interações, promovendo o Controle Interno
como ferramenta de transformação na Administração Pública. Além disso, nossas informações se destacam pela credibilidade, grande
acesso de servidores da área e atuação constante.

Após o Plano de Comunicação implementado, percebemos que os membros estão mais participativos, as controladorias mais
atuantes no envio de pautas, as redes e site
mais acessados e, de modo geral, mais pessoas 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 promoção de eventos Online e presenciais, além
das diversas formas de divulgação, como
exemplo o Conaci Informa e o Conaci TV, fizeram do Conselho um novo conceito em produção de conteúdo de qualidade, garantindo
mais visibilidade e informações de grande relevância a todos.
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DADOS EM DESTAQUE
%
1000%

700%
500%

300%

100%

YouTube

Site

Redes socias

Matérias

Eventos com mais de 7 mil visualizações;
Mailing com mais de 4 mil pessoas*;
Site tem mais de 5 mil acessos por mês;
Campanha “Não Existe Gestão sem Controle” com mais de 1 milhão de impressões.
*Mailing formado por atuantes na área de controle, interessados em receber as informações do Conaci. 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 Conselho 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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REDES SOCIAIS
INSTAGRAM
@conacibrasil

O Instagram do Conaci cresceu mais
de 300%. Antes da implementação do Plano,
tínhamos apenas 700 seguidores e pouca interação. Hoje somos mais de 2.900 pessoas
conectadas por meio da rede, e com interação
constante nas publicações. A periodicidade em
nossos posts garantiu ao Conaci mais visibilidade, reconhecimento e engajamento para o
perfil.

FACEBOOK
@conacioficial

O Facebook do Conaci é uma vitrine do
nosso site. Nele é possível encontrar todas as
matérias que são publicadas em nossa página e interagir com as pessoas de forma direta.
Desde a implementação do Plano de Comunicação, crescemos mais de 150%.
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LINKEDIN

CONACI - Conselho Nacional de Controle Interno
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 publicações. Hoje temos mais de mil seguidores na
rede.

FLICKR
conacibrasil

Criamos o Flickr do Conaci e organizamos todas as fotos dos eventos anteriores.
Nele é possível encontrar os registros fotográficos dos Encontros e Reuniões Técnicas em
ordem cronológica e em alta resolução.

TWITTER
@conaci_org
No Twitter do Conaci, é possível encontrar o acesso direto para os conteúdos mais
relevantes.
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YOUTUBE
CONACI TV
O “Conaci TV” foi criado após o Plano de Comunicação. Coberturas audiovisuais, 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 regular, tinha apenas 12 inscritos e pouca atuação.

CONTROLE
EM PAUTA

CONTROLE
FRENTE À
PANDEMIA

Hoje são mais de 2.800 pessoas inscritas, que
recebem conteúdo regular para contribuir com
o Controle Interno no país e um link dedicado
para o canal.

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 programa “Controle Frente à Pandemia”, para tratar assuntos
que pudessem contribuir com os servidores da área neste 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.
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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;

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

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

Lei Anticorrupção, com o Secretário de Controle e Transparência do
Espírito 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
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Licitações Públicas, com a assessora especializada da presidência
TJ-MG, Tatiana Camarão;

Cultura da Integridade, com o Diretor da TI-Brasil, Bruno Brandão;

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 Compliance, 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;
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Adaptações da Auditoria Interna Frente à Pandemia, com o coordenador 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;

Em nosso canal você confere todo o conteúdo!
www.youtube.com/conaciorg

Coberturas

Streaming

Após a execução do Plano, o “Conaci 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.

O conselho reinventou seus eventos presenciais diante da pandemia. Após as
adaptações necessárias, promovemos webinars com transmissão ao vivo em nosso canal.
No primeiro evento aberto na rede, tivemos
mais de 7 mil visualizações.
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CONACI INFORMA
O Boletim Eletrônico do Conaci foi instituído após o desenvolvimento do Plano de
Comunicação. Semanalmente, mais de 4 mil
pessoas recebem as principais notícias do órgão 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 70 boletins foram disparados durante os
dois anos de gestão.
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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,
o Conaci promoveu sete Reuniões Técnicas
visando integrar os 26 estados, o Distrito Federal, a União e a maioria das capitais brasileiras. Durante as reuniões, os membros discutem e deliberam acerca dos diversos temas
que compõem o Controle Interno e compartilham experiências e os casos de sucesso das
controladorias, a fim de aprimorar os mecanis-
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mos de controle aplicados no país. Em 2020,
diante da pandemia da Covid-19, a segunda
RTC aconteceu de forma virtual para garantir
a troca de experiências, incluindo temáticas
para superar a crise.
Confira as RTCs promovidas pelo Conaci durante os anos de 2019 e 2020:

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
004/2019:
Estabelece o procedimento para
filiação de órgãos ou entidades na
qualidade de membro associado
ao CONACI.

• 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;
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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.
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Produtos:
•

Resolução nº 005/2019: Dispõe sobre os
procedimentos e requisitos para a concessão de diárias e aquisição de passagens no
âmbito do Conaci – Conselho Nacional de
Controle Interno e dá outras providências.

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 Anticorrupção – Suborno Transnacional – Produto da
Ação 2/2019 – ENCCLA; Indicadores Conaci
– parceria com o Banco.
Produtos:
•

Resolução nº 006/2019: Aprova o modelo 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 teóricono âmbito do Conselho Nacional de Controle Interno;

•

Resolução nº 008/2019: Dispõe sobre o
funcionamento das Câmaras Técnicas e
Grupos de Trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Controle Interno e dá outras providências

•

Resolução nº 009/2019: Estabelece procedimentos para desfiliação de membros inadimplentes e dá outras providências;

•

Resolução nº 10/2019: Regulamenta a participação 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
Produtos:

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 (ENCCLA), em 2019; auditoria em precatórios; mecanismos de aplicação consensual do regime
disciplinar dos servidores; acompanhamento
das atividades relacionadas ao Planejamento
Estratégico do Conaci 2019-2021.

50

•

Resolução nº 11/2019: Estabelece procedimentos para pagamento de jeton ao ocupante 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 membros Fundadores/Filiados e dos membros
Associados para o exercício de 2020.

34ª REUNIÃO TÉCNICA
VITÓRIA/ES
MARÇO DE 2020
Principais pautas:
Relacionamento controle externo x controle interno: limites de atuação e desafios;
Programa Integridade nos Estados: apresentação institucional daTransparência Internacional 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 Governamental (IGG), Programas de Integridade 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 realização de capacitações destinadas a servidores dos órgãos membros, titulares e
associados do Conaci.

•

Resolução nº 02/2020: Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Base de Conhecimento no âmbito do Conselho Nacional
de Controle Interno e dá outras providências.

•

Resolução nº 03/20: Institui a Comissão
Científica do Conaci e aprova o seu Regimento Interno.
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1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PARA UMA GOVERNANÇA ANTICORRUPÇÃO
VITÓRIA/ES

MARÇO DE 2020

Temas abordados:
Globotics e Sociedade 5.0: auditoria na
era da Inteligência Artificial; a experiência federal em acordos de leniência; OGP: o papel
do Brasil no Governo Aberto; Projeto Integridade nos Estados Brasileiros; os impactos da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Administração Pública.

Palestrantes:
Gil Giardelli, Rodrigo Paiva, Wagner
Rosário, Bruno Brandão, Henrique Ziller, Georg Wink, Marcos Lindenmayer.

35ª REUNIÃO TÉCNICA
VIRTUAL
AGOSTO DE 2020

Principais pautas:
Prestação de contas da parceria com
o Banco Mundial; resultados da pesquisa do
projeto “Diagnóstico Nacional de Controle Interno”; apresentação da versão final da campanha “Não Existe Gestão sem Controle”.
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Produtos:
•

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

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 Planejamento Estratégico 2019-2021; Apresentação do relatório final do Projeto Diagnóstico
Nacional do Controle Interno; definição dos representantes das ações da ENCCLA em 2021;
eleição presidência e vice-presidência do Conselho e Junta Fiscal; Agenda 2021.
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ENCONTROS NACIONAIS

XV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO
“O Controle Interno como Instrumento de Aperfeiçoamento da Governança Pública”

FORTALEZA/CE
SETEMBRO DE 2019
O Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), em parceria com a Controladoria
e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza,
promoveram o XV Encontro Nacional de Controle Interno em dois dias, no Auditório da Assembleia Legislativa de Fortaleza, Ceará.
A troca de experiências foi fundamental para discutir o tema: “O Controle Interno
como Instrumento de Aperfeiçoamento da
Governança Pública”. O evento teve um diferencial: 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 pública integrada e eficiente. Rede Nacional de
Ouvidorias, Sistemas Informatizados, e-AUD e
PROCOR, foram alguns dos programas/sistemas disponibilizados no estande.
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Desafios e perspectivas do Controle
Interno, Integridade Pública, Governança Digital, 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.

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 Conaci, 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 visualizações. Auditoria Interna, Auditoria Preventiva,
Blockchain, algoritmos, consultoria, integridade, 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 Resultados com o Uso de Algoritmos e Blockchain
15/09 - Consultoria no âmbito da Atividade de Auditoria Interna
Governamental
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24 set.

17/09 - Exigência de Programas de Integridade em Contratações: Aspectos Jurídicos, Análise de Impacto Regulatório e Experiências
22/09 - Construção de um modelo de capacidade para as corregedorias
24/09 - Gerenciamento de Pessoas na Auditoria Interna: os Papéis da Liderança e da Motivação na Escalada de Capacidades
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WEBINÁRIOS
A pandemia da Covid-19, em 2020, impossibilitou o encontro das pessoas e mudou
os parâmetros das reuniões, encontros e seminários. Entretanto, o Conselho promoveu
três eventos virtuais (webinários) visando discutir os impactos de uma emergência mundial
e contribuir democraticamente com o acesso

à informação. Autoridades nos diversos temas
colaboraram para a disseminação do conhecimento e enfrentaram, junto com a população
brasileira, a situação adversa.
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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 Transparência Frente à Crise.
Moderadora: Claudia Taya
Palestrantes: Roberta
Amanda Rocha; Érika Lacet
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Codignoto;

Experiência Internacional:
Indicadores da Atividade de Auditoria Interna
30 DE JUNHO DE 2020
Palestras:
Indicadores de Desempenho de Processos (KPI), discutidos durante a reunião virtual do PEMPAL (Public Expenditure Managemente 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 assunto da Atualização do Modelo de Três Linhas. O evento foi um sucesso, com 2,6 mil
visualizações e 16,6 mil impressões.

59

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO
Após muito trabalho, organizamos a
gestão administrativa, financeira e documental, com emissão de 12 resoluções, incluindo
política de redução de inadimplências, incremento da transparência, instituição de pesquisas 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.
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AMBIENTE VIRTUAL
Durante a pandemia causada pelo Coronavírus, inovamos e promovemos 5 reuniões 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 recebemos 2 novos membros titulares filiados ao Conaci: Controladoria-Geral dos municípios de
Palmas/TO e Cuiabá/MT e 9 novos membros
associados: Controladoria-Geral dos municípios de Contagem/MG, Barra Mansa/RJ, Ita-
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birito/MG, Uberaba/MG, Cabo de Santo Agostinho/PE e Londrina/PR; Câmara Municipal de
Campinas/SP; Assembleia Legislativa do estado do Espírito Santo; e a Secretaria Municipal
de Controle e Transparência de Vila Velha/ES.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A transparência foi um dos pilares da
gestão 2019-2020. 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 orçamentária, discriminando todas as despesas executadas e
todas as receitas realizadas.

As contas relativas a 2019 foram aprovadas pela Junta Fiscal e o parecer encontra-se disponibilizado no site. As contas 2020
serão submetidas à aprovação na primeira
reunião técnica do exercício de 2021.

A forma de elaboração do orçamento
também foi modificada para comtemplar as
ações do Planejamento Estratégico. Assim,
os membros podem acompanhar tanto a execução das despesas de custeio quanto a execução das despesas relacionadas às Ações
do Planejamento Estratégico aprovadas pelo
Conselho.
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LISTA DE MEMBROS
ESTADOS

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

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

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

Titular: Luis Almir Brandão

Telefone: (92) 3303-8491

E-mail: controladoriageral@ac.gov.br

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

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 Alagoas (CGE-AL)

Titular: Luís Augusto Peixoto Rocha
E-mail: auditoria@sefaz.ba.gov.br
Site:
http://www.sefaz.ba.gov.br/geral/titulares-index.htm

Titular: Maria Clara Cavalcante

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

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

Telefone: (71) 3115-2448

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

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

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

Titular: Aloísio Barbosa

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

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

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

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

Titular: Joel Nogueira Rodrigues
E-mail: cge@cge.ap.gov.br
Site: https://cge.portal.ap.gov.br/
Endereço: Avenida Padre Julio Maria Lombaerd, 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
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Endereço: Avenida General Afonso Albuquerque Lima, Edifício SEPLAG, 2ºAndar - Fortaleza/CE - 60822-915
Telefone: (85) 3101-3467
Órgão: Controladoria-Geral do Distrito Federal (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 andar – CEP: 70075-900

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 - Vitória/ES - 29010-150
Telefone: (27) 3636-5352
Órgão: Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO)
Titular: Henrique Moraes Ziller

Endereço: Rua Júlio Domingos de Campos,
s/n, Complexo Paiaguás, Centro Político Administrativo - 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 Nunes da Cunha, bloco 2, Parque dos Poderes
- Campo Grande/MS - 79031-310
Telefone: (67) 3318-4100 / 3318-4000

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

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

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

Titular: Rodrigo Fontenelle de Araújo

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

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

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

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

Órgão: Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão (STC-MA)
Titular: Lilian Guimarães

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

Telefone: (31) 3915-8992

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

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

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

Titular: José Rubens Barreiros de Leão

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

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

Telefone: (98) 98404-2954 / 98403-2259
Órgão: Controladoria Geral do Estado de Mato
Grosso (CGE-MT)
Titular: Emerson Hideki Hayashida

Site: http://www.age.pa.gov.br/
Endereço: Rua Domingos Marreiros, 2001 Belém/PA - 66060-160
Telefone: (91) 3239-6477

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

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

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

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

Titular: Francisco Ricardo Soares

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

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

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

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

Telefone: (83) 3211-7107
Órgão: Controladoria Geral do Estado do Paraná (CGE-PR)

Endereço: Av. Erasmo Braga, 118 - 13º andar
- Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.020-000
Telefone: (21) 2333-1814

Titular: Raul Clei Coccaro Siqueira

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

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

Titular: Pedro Lopes de Araújo Neto

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

E-mail: chefiadegabinetecontrol@gmail.com

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

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

Telefone: (41) 3883-4002
Órgão: Secretaria da Controladoria Geral do
Estado de Pernambuco (SCGE-PE)
Titular: Erika Lacet
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)
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Endereço: Avenida Senador Salgado Filho,
s/n, Centro Administrativo - Natal/RN - 59064901
Telefone: (84) 3232-2146 / 3232-2070
Órgão: Contadoria e Auditoria Geral do Estado 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 - Porto Alegre/RS - 90030-080
Telefone: (51) 3214-5200
Órgão: Controladoria Geral do Estado de Rondônia (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

Órgão: Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-RR)
Titular: Érico Veríssimo Assunção

lho - Aracaju/Sergipe - 49020-150
Telefone: (79) 3179-4928

E-mail: gabinetecoger.rr@gmail.com

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

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

Titular: Senivan Almeida de Arruda

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

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

Telefone: (95) 99111-8979

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

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

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

Titular: Cristiano Socas da Silva

Telefone: (63) 3218-2563 / 2429

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

Órgão: Controladoria Geral da União (CGU)

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

Titular: Wagner de Campos Rosário

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

E-mail: sfcgab@cgu.gov.br

Telefone: (48) 3664-5720
Órgão: Ouvidoria-Geral do Estado de São
Paulo (OGE-SP)
Titular: Antonio Carlos Santa Izabel

Site: https://www.gov.br/cgu/pt-br
Endereço: SAS, Quadra 01, Bloco A, Edifício
Darcy Ribeiro - Brasília
Telefone: (61) 2020-7241 / 7242

CAPITAIS

E-mail: ouvidoriageral@sp.gov.br

Órgão: Secretaria de Controle, Integridade e
Transparência de Belém

Site: http://www.ouvidoriageral.sp.gov.br/

Titular: Milton Monteiro Marques

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

E-mail: belem@secont.pmb.pa.gov.br

Telefone: (11) 2868-4646

Site: http://www.belem.pa.gov.br/agm/

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

Endereço: Av. Visc. de Souza Franco, 05,
Sala 2202 Umarizal, 66.055-005, Belém - PA,
66055-005

Titular: Alexandre Brito de Figueiredo

Telefone: (91) 3038-0253

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

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

Site: http://www.cge.se.gov.br/
Endereço: Rua Vila Cristina, 1051, 13 de Ju-

Titular: Leonardo de Araújo Ferraz
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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: (85) 3452-6770 / 3465-2183 / 34652184
Órgão: Controladoria Geral do Município de
João Pessoa (CGM-João Pessoa)
Titular: Thiago Lins

Telefone: (31) 3277-1457

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

Órgão: Controladoria-Geral de Fiscalização
e Transparência do Município (CGM-Campo
Grande)

Site: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/cgm/

Titular: Luis Afonso de Freitas Gonçalves
E-mail: controladoriageral@cgm.campogrande.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

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: Nair Mota Dias
E-mail: gab.cogem@macapa.ap.gov.br
Site: http://macapa.ap.gov.br/noticias/secretarias/76-cogem

Titular: Wanderson Arruda de Oliveira

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

E-mail: transparencia.cgm@cuiaba.mt.gov.br

Telefone: (96) 98802-8897

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

Órgão: Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió (SMCI-Maceió)

Endereço: Avenida Mato Grosso, nº 453,
Cuiabá

Titular: Neander Teles Araújo

Telefone: (65) 3622-4706/(65) 3622-1252
Órgão: Controladoria e Ouvidoria Geral do
Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza)
Titular: Luciana Mendes Lobo
E-mail: secot@fortaleza.ce.gov.br
Site: https://www.fortaleza.ce.gov.br/institucional/a-secretaria-339
Endereço: Rua Meton de Alencar, 1791, Centro - Fortaleza/CE - 60035-161
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E-mail: silviasmci2@gmail.com
Site: http://www.maceio.al.gov.br/smci/
Endereço: Rua Sá e Albuquerque, 235, Jaraguá - 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

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

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: André José Ferreira Nunes
E-mail: cgm.gab@recife.pe.gov.br
Site: http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/controladoria-geral-do-municipio

Titular: Vera Lucia Thoma Isomura

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

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

Telefone: (81) 3355-8457

Site: https://www.palmas.to.gov.br/portal/orgaos/secretaria-de-transparencia-e-controle-interno/22/

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

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: Gilberto Bujak
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

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: Francisco Harilton Alves
E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@
pcrj.rj.gov.br
Site: http://prefeitura.rio/web/cgm
Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cida-
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de Nova - Rio de Janeiro/RJ - 20211-110

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

Telefone: (21) 2976-1560

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

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

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

Titular: Maria Rita Góes Garrido
E-mail: contato.cnp@sefaz.salvador.ba.gov.br

Telefone: (27) 3382-6057 / 6064

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

ASSOCIADOS

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

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

Telefone: (71) 3321-1446 / 3321-2967 / 33213675

Titular: Mariana Silva Costa

Órgão: Controladoria-Geral do Município de
São Luís (CGM-São Luís)
Titular: Jackson dos Santos Castro

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

E-mail: controladoriageral@saoluis.ma.gov.br

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

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

Telefone: (88) 3446-2400

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

Órgão: Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)

Telefone: (98) 3212-3664

Titular: Sílvia Helena Correia Vidal

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

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

Titular: João Manoel Scudeler
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

Site: https://www.al.ce.gov.br/
Endereço: Av. Desembargador Moreira, 2807
- Fortaleza/CE - 60170-900
Telefone: (85) 3277-2500
Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo (AL-ES)
Titular: Rafael Nunes Correa

Telefone: (11) 3113-8234

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

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

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

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

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

Endereço: João Cesar de Oliveira, nº 6.620,
Novo Eldorado, Contagem
Telefone: (31) 3398-2177

Titular: Rodrigo Amorim Camargo

Órgão: Controladoria-Geral de Itabirito - MG

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

Titular: Daniela de Mello Orlandi

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

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

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

Site: www.itabirito.mg.gov.br

Telefone: (24) 2106-3493 / (24) 2106-3513
Órgão: Controladoria Geral do Cabo de Santo
Agostinho - PE

Endereço: Av. Queiroz Junior, 635 - Praia. Itabirito/MG CEP 35.450-000
Telefone: (31)3561-4045

Titular: Rizelma Soraia Ferreira

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

E-mail: controladoriageralpmcsa@gmail.com

Titular: Newton Hideki Tanimura

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

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

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

Site: https://www.londrina.pr.gov.br/inicio-controladoria

Telefone: (81) 3521-6605

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

Órgão: Câmara Municipal de Campinas
Titular: Marcos José Bernardelli

Telefone: (43)3372-4025

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

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

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

Titular: Cristiane Mara Rodrigues

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

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

Telefone: (19) 3736-1300

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

Órgão: Controladoria-Geral do Município de
Contagem - MG

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

Titular: Weber Dias Oliveira
E-mail:
gov.br

controladoria.geral@contagem.mg.

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

Telefone: (21) 2722-1973
Órgão: Controladoria-Geral do Município de
Uberaba
Titular: Leonardo Silva Quintino
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E-mail: controladoria.geral@uberaba.mg.gov.
br
Site:
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/
principal
Endereço: Avenida Dom Luís Maria de Santana, n. 141 - Bairro Santa Marta - CEP 38061080 - Uberaba/MG
Telefone: (34) 3318-0249
Órgão: Secretaria Municipal de Controle e
Transparência de Vila Velha - SEMCONT
Titular: Angela Maria Soares Silvares
E-mail: semcont@vilavelha.es.gov.br
Site: https://www.vilavelha.es.gov.br/secretaria/controle-e-transparencia
Endereço: Av. Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, CEP - 29.102-915, Vila
Velha - ES
Telefone: (27)31497260
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