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01. Introdução
1.1 Distribuição dos pontos
O ranqueamento dos municípios citado no item 9
do Edital de Chamamento Público foi elaborado
visando uma competição saudável entre os
entes municipais participantes, a fim de
estimular a melhoria contínua da gestão pública
local. O objetivo é fomentar a cultura ética,
participação e controle social, bem como a
implementação da gestão de riscos nos
processos administrativos.
A pontuação total, exceto os itens em que há a
possibilidade de pontuação extra, é de 100
pontos, divididos da seguinte forma:

25 pontos para o eixo certificação/capacitação;
20 pontos para o eixo ética;
25 pontos para o eixo governo aberto e participação cidadã; e
30 pontos para o eixo gestão de riscos.
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2.1 Ação 4 - Certificação em Compliance
O município alcançará 13 (treze) pontos se, de
acordo com a categoria populacional, obtiver o
quantitativo mínimo de servidores certificados,
conforme quadros abaixo:

I- Categoria de até 10 mil habitantes
Qtde. de servidores certificados

Pontuação obtida

2

13

1

5

0

0

I- Categoria de até 50 mil habitantes
Qtde. de servidores certificados

Pontuação obtida

2

13

1

5

0

0
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02. Certificação e Capacitação
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Qtde. de servidores certificados

Pontuação obtida

3

13

2

7

1

3

0

0

I- Categoria de acima de 150 mil habitantes
Qtde. de servidores certificados

Pontuação obtida

4

13

3

7

2

5

1

3

0

0

Os municípios que tiverem servidores atrasados na
execução de cada módulo da certificação sofrerá desconto
na pontuação deste item.

O desconto levará em consideração a quantidade de
servidores atrasados em cada módulo e as categorias de
atrasos dispostas no item 6.
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I- Categoria de até 150 mil habitantes
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A pontuação total da capacitação será de 12
(doze) pontos e está dividida de acordo com o
percentual de servidores capacitados.
Cada município, observando sua categoria
populacional, deve capacitar o número mínimo
de servidores indicados no quadro abaixo:
Número de
habitantes

Ética

Governo Aberto e
Participação Cidadã

Gestão de Riscos

Superior a
150.000
habitantes

40

25

20

Até 150.000
habitantes

30

20

10

Até 50.000
habitantes

20

15

5

Até 10.000
habitantes

10

5

5

Cada eixo equivale a 4 pontos, podendo o município
alcançar 12 pontos, visto que são 3 eixos de execução:
Governo Aberto e Parcipação Cidadã, Ética e Gestão de
Riscos.

Abaixo está o quadro que mostra a relaçao entre a
pontuação e porcentagem de servidores capacitados
em cada um dos eixos:
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2.2 Ação 5 - Capacitação nos eixos do PCM
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Pontuação

100%

4

Entre 76% e 99%

3,5

Entre 51% e 75%

3

Entre 26% e 51%

2

Entre 1% e 25%

1

Nenhum servidor

0

Conforme quadro abaixo, haverá pontuação extra para
os municípios que, acima do mínimo estabelecido, mais
capacitarem servidores em proporção à quantidade
total de servidores municipais. Portanto, alcançará a 1ª
posição aquele município que mais capacitar
servidores, e assim sucessivamente. A previsão de
ponto extra nesta etapa é para até a 10ª posição.

N° de servidores capacitados
acima do solicitado

Pontuação extra

1° lugar

1

2° lugar

0,9

3° lugar

0,8

4° lugar

0,7

5° lugar

0,6

6° lugar

0,5

7° lugar

0,4

8° lugar

0,3

9° lugar

0,2

10° lugar

0,1
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Meta de servidores capacitados
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3.1 Ação 6 - Elaborar Código de Ética

3.1 Código de Ética
3.1.1

Elaborar e publicar
Código de Ética

o

10
pontos

3.2 Ação 7 - Replicar o tema ética entre os
servidores públicos municipais

3.2 Replicar o tema Ética

3.2.1

Realizar,
(cinco)
difundir
entre
públicos

no mínimo, 5
eventos
para
o tema ética
os
servidores

Será preciso enviar um total de 3 (três)
fotos para comprovação dos eventos, de
modo que cada foto seja de um evento
diferente.
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pontos
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03. Implementação do eixo Ética
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Não é necessário 3 (três) fotos de cada
ação, mas sim 3 (três) fotos escolhidas pelo
município dentre todas as 5 (cinco) ações
realizadas.

Haverá desconto de 1 (um) ponto para cada
evento não realizado.

3.3 Ação 8 - Difusão do tema ética à
população

3.3. Difundir Ética à população

3.3.1

Realizar, no mínimo, 20
(vinte)
ações
de
divulgação do tema ética
para
a
população
municipal, com o envio de
pelo menos um total de 3
(três)
fotos
para
comprovação

Não é necessário 3 (três) fotos de cada
ação, mas sim 3 (três) fotos escolhidas
pelo município dentre todas as 20 (vinte)
ações realizadas

05
pontos
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Para fins de pontuação, cada foto deve ser
de uma ação diferente, mas isso não
impede que o município envie mais de uma
foto de uma mesma ação

Haverá desconto de 0,25 ponto para cada
ação não realizada

3.4 Descontos na pontuação
Haverão descontos de pontuação para o não
envio das fotos/prints dos itens 3.2 e/ou 3.3.
I- O município perderá 30% da pontuação se
enviar apenas 2 fotos/prints;
II- O município perderá 50% da pontuação se
enviar apenas 1 foto/print;
III- O município perderá 80% da pontuação se não
enviar foto ou print da ação.

09

4.1 Ação 9 - Publicação da regulamentação
da LAI .

4.1 Publicação da LAI

4.1.1

Publicar a regulamentação da
Lei de Acesso à Informação LAI (Lei Federal 12.527/2011)
conforme modelo
disponibilizado ou enviar a
regulamentação existente

4.1.2

Constar presente o "botão"
de solicitação de acesso à
informação na página inicial
do site da prefeitura.

A LAI municipal poderá ir além dos requisitos
elencados no modelo, podendo adaptar e
inovar
No mesmo período de regulamentação da
LAI, deverá ser criada a portaria que cria a
Comissão de Avaliação de Documentos e
Acesso ou enviar a já existente

05
pontos

0,5
ponto
extra
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04. Implementação do Eixo
Governo Aberto e Participação
Cidadã
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o direito fundamental de acesso a documentos,
dados e informações públicas;
informação sobre os deveres do ente municipal
quanto à gestão transparente destas
informações;
funções gerais da ouvidoria;
criação do Serviço de Informações ao Cidadão
(SIC);
prazos de repasse da informação ao solicitante
e possibilidade de recorrer;
exigências mínimas que as informações
disponibilizadas devem ter; e
restrição de acesso a documentos, dados e
informações.

Haverão descontos na pontuação se a
qualidade da regulamentação não for
satisfatória

4.2 Ação 10 - Melhora do desempenho no
Ranking da Transparência do TCM-GO
O Ranking do TCM pontua entre 0 e 100 pontos.
Desta forma, a pontuação será dada de acordo
com a pontuação atingida no ranking. Exemplo:
Se o município “X” atingiu 88,45 no índice de
transparência, sua nota para este ranking será
8,8. Sendo assim, a pontuação limite neste item
é de 10 (dez) pontos.
O Tribunal de Contas dos Municípios realizará uma nova
avaliação dos municípios participantes do PCM entre os
meses de agosto e setembro de 2022 visando a constatação
de possíveis avanços na pontuação do ranking de
transparência.
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Será objeto de avaliação da LAI a disposição de
alguns itens, dentre eles:
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4.3 Política de Ouvidoria

4.3.1

Publicar a normativa que
institui a política de ouvidoria
conforme
modelo
disponibilizado ou enviar a
normativa existente.

Há espaço para adaptação e inovações do
modelo de normativa de acordo com a
realidade local do município
Será objeto de avaliação da normativa a
disposição de alguns itens, dentre eles:
as atribuições da ouvidoria;
a informação da disponibilização à população
de e-mail e telefone para reclamações,
sugestões e denúncias; e
as atribuições do Serviço de Informações ao
Cidadão (SIC)

Haverão descontos na pontuação se a
qualidade da normativa não for satisfatória

04
pontos
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4.3 Ação 11 - Publicação da normativa que
institui a Política de Ouvidoria do Município
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4.4. Sistema informatizado de Ouvidoria

4.4.1

Se já houver ou se for
criado
o
sistema
informatizado
de
ouvidoria

03
pontos

Será necessário responder, via formulário a
ser enviado, se implementou ou não o sistema
informatizado e informar o link do endereço
eletrônico que consta o sistema de ouvidoria

4.5 Ação 13 - Implementação do canal
telefônico de Ouvidoria
4.5 Canal Telefônico de Ouvidoria
4.5.1

Se já houver ou se for
criado canal telefônico de
ouvidoria

Será necessário responder, via formulário
a ser enviado, se implementou ou não o canal
telefônico e mencionar o e-mail e número de
telefone da ouvidoria

03
pontos
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4.4 Ação 12 - Implementação do Sistema
Informatizado de Ouvidoria
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5.1 Ação 16 - Publicação de decreto
instituindo a política de gestão de riscos

5.1 Decreto instituindo Política de
Gestão de Riscos
5.1.1

Publicar decreto instituindo
a política de Gestão de
Riscos conforme o modelo
disponibilizado.

02
pontos

5.2 Ação 17 - Avaliação da maturidade em
gestão de riscos
O município terá 2 (dois) pontos caso o número
de servidores estipulados de cada secretaria
municipal responda a avaliação individual (veja
quadro abaixo). A partir das avaliações
individuais, o município deverá consolidar a
média geral no modelo de “Avaliação da
maturidade
de
gestão
de
riscos”
já
disponibilizado.
Haverá desconto na pontuação dos municípios que não
alcançarem a meta, salvo aqueles que não tiverem a quantidade
mínima de servidores estabelecidos no quadro abaixo. O
desconto será proporcional ao número de servidores que não
responderam a avaliação.
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05. Implementação do eixo
Gestão de Riscos
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Número de servidores de
cada secretaria do município

Superior a 150.000 habitantes

20

Até 150.000 habitantes

15

Até 50.000 habitantes

10

Até 10.000 habitantes

5

5.3 Ação 18 - Definição do contexto, escopo
e critérios

5.3 Contexto, escopo e critérios

5.3.1

Enviar
o
documento
“Definição
do
contexto,
escopo e critérios” preenchido
conforme
modelo
disponibilizado

02
pontos

Neste item será permitido adaptações de
acordo com a realidade do município

5.4 Ação 19 - Elaboração da matriz de
riscos

5.4 Matriz de Riscos
5.4.1

Enviar a "Matriz de Riscos"
preenchida
conforme
modelo disponibilizado

Serão objeto de análise:
a coerência das informações;
a quantidade de riscos identificados;
a identificação das causas principais, dentre outros
aspectos subjetivos do preenchimento.

07
pontos
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Número de habitantes

15

5.5 Plano de ação
5.5.1

Enviar o “Plano de Ação"
preenchido
conforme
modelo disponibilizado

07
pontos

O modelo de Plano de Ação está anexo à "Matriz de
Riscos”
Serão objeto de análise:
a descrição de qual é o risco que a ação trata;
o porquê da escolha da ação;
como, quando e por quem será tratado;
o custo disso;
a coerência das informações, dentre outros
aspectos subjetivos do preenchimento

5.6 Ação 21 - Gerenciamento dos riscos
5.6 Gerenciamento dos riscos

5.6.1

Enviar o relatório do
"Gerenciamento
de
Riscos/Ação de Controle"
preenchido
conforme
modelo disponibilizado

O modelo de relatório do Gerenciamento de Riscos
está anexo à “Matriz de Riscos”.

07
pontos
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5.5 Ação 20 - Elaboração do plano de ação
para mitigação dos riscos
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Serão objeto de análise:
a descrição do número de vezes que o risco se
materializou;
as falhas nos controles;
os resultados positivos;
a probabilidade de ocorrência risco (reavaliada);
o impacto do risco (reavaliado);
o novo nível de risco;
indicadores de monitoramento do período, dentre
outros aspectos subjetivos do preenchimento

5.7 Reuniões do Comitê de Compliance
Público Municipal
5.7 Reuniões do Comitê

5.7.1

Fazer, até o fim do
programa, um total de 3
(três) reuniões com o
Comitê de Compliance
Público Municipal

A comprovação deste item será feita por meio
do envio de 1 (uma) foto/print de cada uma das
reuniões

03
pontos
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06. Atrasos
6.1 Penalidade por atrasos
Haverá desconto na pontuação de cada ação
entregue após o prazo. Serão duas categorias de
descontos de pontuação, conforme quadro
abaixo:
Dias de atraso

Descontos na pontuação

Entre 1 e 10 dias úteis

- 0,25

Acima de 10 dias úteis

- 0,5

O desconto será por ação e não por cada dia atrasado
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7.1 Pontuação extra
O município que mais se engajar na divulgação
das ações do PCM no instagram oficial da
prefeitura obterá 0,25 ponto. Aquele que ficar na
segunda posição obterá 0,10.
O foco desta ação são para as atividades do eixo Ética,
porém equivalem para todas as atividades do programa

A avaliação será de caráter subjetivo com a possibilidade
da ocorrência de empates

Sugestão:
O município pode criar um destaque no perfil
do Instagram para guardar todos os registros
relacionados ao PCM.
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07. Pontuação extra

