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Mensagem do governador

Ronaldo Caiado

 Devolvendo Goiás aos goianos

Desde o início da gestão, em 2019, assumimos o compromisso de
devolver o Estado de Goiás ao povo goiano. Nosso primeiro passo foi
defender a integridade na administração pública e trabalhar para eliminar
os duros prejuízos causados pela corrupção. 

Ainda no primeiro ano de mandato, por meio da Controladoria-Geral do
Estado de Goiás, criamos o Programa de Compliance Público do Poder
Executivo do Estado de Goiás, o PCP. Esta iniciativa consolidou Goiás na
vanguarda da governança pública, ao implementar as atividades dos
quatro eixos do programa: ética, transparência, responsabilização e
gestão de riscos. 

O programa resultou em redução de gastos no orçamento, contribuindo
decisivamente para a recuperação fiscal do Estado. No entanto, nossa
maior conquista foi o retorno da confiança do povo goiano em relação ao
Governo de Goiás, que por anos foi abalada pelos escândalos de
corrupção.

Agora, com a consolidação das boas práticas em nossa gestão estadual,
apresentamos um desafio ainda maior para continuar a devolver o
orgulho e a confiança de nossos cidadãos em suas instituições: o
Programa de Compliance Público Municipal, o PCM, parceria entre o
Governo de Goiás, por meio da Controladoria-Geral do Estado, e o Tribunal
de Contas dos Municípios, órgão que tem sido grande parceiro no
enfrentamento de tantos desafios, até agora.

Neste primeiro momento, o objetivo é implementar alguns dispositivos de
governança em 40 municipalidades. A iniciativa demonstra a ambição e o
comprometimento de nosso governo ao levar práticas de transparência,
participação da sociedade e prevenção aos atos de corrupção para todas
as esferas, em Goiás.



Contudo, essa transformação não pode ser obtida apenas por meio dos
esforços dos gestores do executivo estadual. É necessário que as
estruturas de governança consolidem um relacionamento profundo entre
o Estado, seus municípios e, acima de tudo, o cidadão. 

Desta forma, estendemos o convite a todos os prefeitos, secretários,
servidores e cidadãos que, assim como nós, querem deixar como herança
para as futuras gerações um legado de boa gestão, transparência, e
participação social e que, acima de tudo, colabore ainda mais para
devolvermos o Estado de Goiás ao povo goiano.
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Mensagem do presidente do TCM/GO

Joaquim de Castro Neto

No atual contexto brasileiro de crise econômica, política e social, as
organizações estão suscetíveis a riscos provenientes da incerteza natural
desse cenário.

Os riscos estão presentes em toda a estrutura governamental: nos
processos de trabalho, nas contratações públicas, na gestão dos recursos
humanos e, sobretudo, nos atos decisórios dos gestores, o que acarreta a
necessidade de gerenciamento com vistas à mitigação ou flexibilização
dos riscos aptos à manutenção das atividades críticas em nível aceitável. 

Nesse sentido, o setor público se reveste de prioridade à implementação
de política voltada à cultura de integridade, como uma ferramenta eficaz e
estratégica para o gerenciamento de riscos e aumento da confiança da
sociedade nas instituições governamentais.

Não por outra razão, a população clama por um poder público íntegro, que
atenda aos seus anseios e que traga benefícios aos seus cidadãos. 

Com efeito, os programas de Compliance estão diretamente alinhados
com esse propósito, ao buscar a elaboração de procedimentos e
diretrizes que colaboram para a boa gestão pública, com aperfeiçoamento
das etapas dos processos de trabalho, robustecendo a atuação dos
controles internos, suas políticas e matrizes de riscos, a fim de promover
maior eficiência, economicidade, integridade e transparência, além de
desiderato maior de combate à corrupção.

De fato, o Compliance é um caminho sem volta.

Assim, considerando o sucesso da implementação do Programa de
Compliance Público instituído pelo Governo do Estado de Goiás, na
pessoa do Excelentíssimo Senhor Governador Ronaldo Caiado, mediante
a edição do Decreto Estadual nº 9.406/19, ressalto a relevância da citada
ação que resultou em efetiva economia aos cofres públicos, além do
retorno da confiança do cidadão no Governo, o Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás, em parceria com a Controladoria-Geral do
Estado de Goiás, apresenta o Programa de Compliance Público Municipal,
com a finalidade de incrementar a confiabilidade nas instituições,
notadamente a adequação e conformidade aos atos normativos.
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Desse modo, a esfera de governo mais suscetível às consequências
advindas da má gestão dos recursos públicos é o Município, ente público
no qual as políticas públicas são diretamente aplicadas.

Nesse passo, a implementação do programa de Compliance Público
Municipal representa um marco importante para a mudança de rumo na
gestão do Município, de modo que assegurará um olhar organizacional
proativo, garantindo economia e melhores resultados para o erário
público e para a população.

Por fim, nessa etapa fundamental, o TCM/GO anseia contribuir para a
execução do programa, mediante parceria responsável, eficiente e
transparente, com a certeza do sucesso deste enlace.
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Mensagem do controlador-geral do Estado de Goiás

Henrique Ziller

Prezados cidadãos do estado de Goiás,

Em 2019, o governador Ronaldo Caiado me deu a incumbência de
implementar um de seus projetos mais importantes para o estado, que é o
Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás
(PCP). Agora, em 2021, podemos dizer que este objetivo vem sendo
contemplado com sucesso. O PCP, nosso programa de Compliance, já faz
parte da realidade da administração pública no Estado e, até o momento,
além de vários outros resultados muito relevantes, já viabilizou a
economia de mais de R$ 1,5 bilhão de reais – um montante significativo
que pode agora ser utilizado para benefício da população, graças à
eficiência dessa ferramenta de gestão na administração pública.

Percebendo esses bons resultados, sentimo-nos prontos e desafiados a
dar um passo adiante nesta jornada: replicar, nos municípios de nosso
estado, as boas práticas que têm causado tanto impacto no poder
executivo estadual. Com o Programa de Compliance Público Municipal
(PCM), que será realizado em parceria com o Tribunal de Contas dos
Municípios de Goiás, o objetivo é fornecer aos gestores participantes
ferramentas e metodologias que possibilitem a implementação de ações
de impacto nos três eixos estruturantes do programa: Ética, Governo
Aberto e Gestão de Riscos.

A adoção das ações propostas pelo PCM possibilita ao município o
estabelecimento da cultura de melhoria contínua dos serviços oferecidos,
por meio da qualificação de seus processos gerenciais, com o
envolvimento dos servidores públicos, e o fomento à relação de confiança
com os cidadãos.

Como dito inicialmente, a implementação dessas ações trouxe benefícios
significativos para a administração pública estadual. Com o PCM,
queremos compartilhar essa experiência positiva com os gestores
municipais para que, assim, todo o estado de Goiás siga avançando em
direção à qualificação dos serviços públicos, coerente com as
necessidades de seus cidadãos.
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Mensagem do presidente da GoiásFomento 

Rivael Aguiar 
 
Compliance é prevenção, antídoto, combate à corrupção, e por isso uma
prioridade desde o início da atual gestão do governador Ronaldo Caiado,
ao implementar o Programa de Compliance Público (PCP) em órgãos
públicos e instituições estaduais. Os resultados positivos atestam
desdobramentos também possíveis nas administrações municipais,
levando ao Programa de Compliance Público Municipal (PCM).  

Com o PCM, as prefeituras vão ter ajuda para estabelecer um conjunto de
procedimentos e estruturas para disseminar uma cultura de ética,
promovendo mais eficiência e transparência na gestão. A GoiásFomento
é parceira, junto com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás (TCM-GO) e a Federação Goiana de Municípios (FGM), para que os
benefícios do compliance se estendam as cidades goianas selecionadas,
podendo chegar a todos os municípios de Goiás. Fundamental para isso
são as orientações da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE),
coordenadora dos dois programas. 

Por se tratar de uma instituição financeira que trabalha com a oferta de
crédito e, portanto, lida com recursos financeiros em contato direto com
seus clientes a GoiásFomento é criteriosa na observância dos padrões de
ética e transparência em todas as suas ações. Essa excelência não
poderia ser alcançada sem o compromisso dos servidores com uma
competente gestão de risco, o cumprimento das leis e a estrita
observância de uma conduta moral.  

Contamos também com os avanços alcançados por meio do PCP. No
índice de Maturidade dos Controles Internos (IMCI), referente aos anos de
2019 e 2020, a agência ocupou o segundo lugar no ranking da
administração pública estadual, com 95,4% de satisfação das demandas
atendidas. No ano passado, expandimos as ações de desenvolvimento
dos controles internos.   

Compliance, portanto significa boa governança, com ética,
responsabilidade e transparência. 



Mensagem do presidente da Federação Goiana de Municípios

Haroldo Naves Soares

A iniciativa do projeto é revolucionária. O Programa de Compliance
Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP), é o demonstrativo
que uma gestão saudável se faz com planejamento. Como exemplos
temos as Secretarias e o Governo do Estado, que economizaram mais de
R$ 1,5 bilhões.

É hora desse avanço chegar aos municípios, as boas práticas trarão um
impacto transformador e com o Programa de Compliance Público
Municipal (PCM), que será realizado em parceria com o Tribunal de
Contas dos Municípios de Goiás, os gestores terão acesso a ferramentas
e metodologias que possibilitem a implementação de ações nos três
eixos estruturantes do programa: Ética, Governo Aberto e Gestão de
Riscos.

Como Prefeito de Campos Verdes e Presidente da Federação Goiana de
Municípios, entendo que apenas com uma gestão inteligente podemos
alcançar melhorias. É necessário evoluirmos em direção à
sustentabilidade, empreendedorismo e qualificação dos processos. Isso
reflete não só nas finanças, mas na confiança do nosso povo.
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1.2 Apresentação 

O Programa de Compliance Público Municipal do Estado de Goiás (PCM)
busca atuar junto aos municípios em prol do alcance dos resultados das
políticas públicas e da satisfação dos cidadãos com o fomento à ética, ao
governo aberto, à participação cidadã e à gestão de riscos dentro da
gestão pública. 

Os programas de compliance se sustentam em alguns pilares:
comprometimento da alta direção da organização (pública ou privada)
com o programa; avaliação de riscos, monitoramento das atividades
desenvolvidas, consolidação de canais de comunicação, cooperação,
integridade, além da instauração de códigos de conduta e difusão da
cultura de transparência.

A promoção da cultura de integridade no setor público é o ponto-chave
para o aumento da confiança da sociedade no Estado e seus órgãos. O
compliance é a ferramenta apropriada para incentivar a cultura de
integridade e a internalização da ética na atuação do servidor público,
visando proteger nossos órgãos de fatores de risco. Com a participação
de até 40 municípios do Estado de Goiás, o PCM pretende promover essa
cultura no serviço público.

Em dois anos e meio, o Programa de Compliance Público do Poder
Executivo do Estado de Goiás (PCP) registrou economia de R$ 1,5 bilhão,
número que reflete diretamente o impacto do programa de integridade e
as ações de gestão de risco adotadas nos órgãos do Poder Executivo. O
programa impactou também a situação fiscal do estado, com a redução
de 8% das despesas correntes no ano de 2020, única unidade da
federação a alcançar tal feito em todo o País, considerando a pandemia
da Covid-19.

Embora o resultado financeiro seja de fato o mais impactante, o programa
apresenta diversos resultados muito relevantes, em todos os órgãos do
Estado, experiência esta que queremos ver reproduzida nos municípios
goianos com a implementação do PCM. 
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O que é Compliance Público?O que é Compliance Público?

2.1 Conceito de compliance

02.02.  
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Compliance vem do inglês comply, o qual, de acordo com o dicionário
Merriam-Webster, significa “cumprir algo, se submeter, se sujeitar ou se
adaptar por meio de um regulamento ou aos desejos de outro”. No
contexto da administração pública, esse termo pode ser entendido como
a otimização e a eficiência dos serviços públicos prestados à população e
a disseminação da cultura organizacional que vise à aplicação de
princípios da boa governança, como ética, transparência e
responsabilidade.

Assim, o objetivo é montar, fomentar e disseminar a cultura na qual o
servidor público se torne o protagonista da melhoria da qualidade do
serviço público. Portanto, não pretendemos submeter servidores a
processos punitivos ou disciplinadores. Essa mudança se torna possível
por meio do uso de boas metodologias disponíveis tanto em âmbito
nacional quanto internacional, na aplicação de um programa de
compliance efetivo.



2.2 O Programa de Compliance Público do
Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP)
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O Programa

Coordenado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE/GO), o
PCP foi instituído em 19 de fevereiro de 2019 por meio do Decreto n°
9.406/2019 com o propósito de melhorar a prestação de serviços ao
cidadão e otimizar a gestão no trato da coisa pública. 

O programa é dividido em quatro eixos: ética, transparência,
responsabilização e gestão de riscos. O PCP levou em consideração as
melhores metodologias disponíveis em âmbito nacional e internacional a
serem aplicadas, a exemplo da ISO 31.000:2018, que é a referência mais
qualificada para a gestão de riscos no setor público.

No primeiro ano, 2019, 21 órgãos e entidades públicas estaduais foram
inseridas no PCP. Em 2020, o número saltou para 38, e, agora, em 2021, já
houve a implementação em todos os 46 órgãos e entidades do Estado.

Desde o primeiro ano, a CGE/GO realiza o ranking do PCP, a fim de
promover uma disputa saudável entre os órgãos, incentivando o avanço
na implementação de ações relativas aos quatro eixos do programa. O
ranking é composto por 16 quesitos, e a versão atual foi instituída pela
Portaria CGE n° 44/2020.

Dentre os objetivos gerais do PCP estadual, é possível destacar:
 
I) Fomento à disseminação de padrões éticos;

II) Fomento à transparência;

III) Implementação da cultura de gerenciamento de riscos aos objetivos
organizacionais para fortalecimento da eficiência e integridade da gestão
pública; e

IV) Melhoria na prestação dos serviços públicos e das entregas à
sociedade.

https://www.controladoria.go.gov.br/files/compliance/Decreto%209.406-19_Criacao%20PCP.pdf
https://www.apostilasopcao.com.br/arquivos-opcao/erratas/10677/66973/abnt-nbr-iso-31000-2018.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/files/compliance/Portaria44-2020RankingPCP_2020.pdf


I) Institucionalizar a gestão de riscos como ferramenta de gestão e de
controles administrativos preventivos;

II) Promover o acompanhamento e evolução dos procedimentos
correcionais;

III) Capacitar os servidores públicos das instituições públicas estaduais
participantes nos quatro eixos de compliance previstos no PCP estadual;

IV) Fomentar a eficiência no trato das respostas pela Ouvidoria aos
cidadãos; e

V) Fomentar o controle social e mecanismos de transparência.

Além desses, objetivos específicos detalham um pouco mais o PCP estadual: 

Para acessar os demais objetivos, clique aqui!

Resultados (2019-2021)

Gerais

Implementação do PCP em 45 órgãos e entidades;

Mais de 5.800 servidores capacitados nos quatro eixos do programa
em apenas 3 anos.
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Ética e Responsabilização

Criação do Código de Ética (Decreto 9.837/2021), com base em
consulta pública, com a participação de mais de 1.379 cidadãos
goianos, levando em consideração expectativas da população
quanto a condutas, ações, comportamentos e qualidades dos
servidores públicos;

Durante os anos de 2019 e 2020 os órgãos ligados ao Poder
Executivo do Estado de Goiás realizaram 280 ações orientadas à
internalização e replicação do tema ética;

Em 2019 e 2020 foram realizadas 766 divulgações em mídias
sociais e outros veículos de comunicação relacionadas à divulgação
do tema ética, sendo 537 realizadas em 2020, aumento de 134,5%
quando comparado ao primeiro ano de implementação do programa;

https://www.controladoria.go.gov.br/projetos-e-programs/programa-de-compliance-p%C3%BAblico-do-governo-de-goi%C3%A1s/2-institucional/15554-saiba-mais-sobre-o-programa-de-compliance-p%C3%BAblico-do-governo-de-goi%C3%A1s.html
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v2/pesquisa/legislacoes/103904/pdf


Elaboração, em parceria com o professor Clóvis de Barros Filho,
de curso exclusivo para os servidores públicos acerca do tema
ética na Escola de Governo. Até o momento, 1.989 servidores
estaduais foram capacitados, média de 663 por ano;

Aplicação do questionário de internalização em ética nos órgãos
públicos ligados ao Poder Executivo, alcançando o total de
80.903 servidores, sendo 37.485 destes em 2021. Os resultados
de 2020 revelaram um índice de internalização de 66,64 pontos, 
 evolução de 2,89 pontos em relação ao ano inicial. Em 2021, a
medição parcial dos dados revela o percentual de internalização
de 73,4%, consolidando o processo de evolução contínua dos
servidores em relação ao tema.

Somente em 2021, 737 servidores foram capacitados no eixo
Responsabilização, por meio de curso ofertado pela Escola de
Governo; 

De 2019 a 2021, foram celebrados 41 TACs (Termo de
Ajustamento de Conduta), sendo 28 deles em 2021, aumento de
115,4% comparado ao ano anterior. A celebração de tais termos
resultou em economia potencial de R$ 4,1 milhões aos cofres
estaduais;

 

Transparência
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Elaboração e oferta de curso na modalidade EaD na Escola de
Governo, EGOV, com 1.099 servidores capacitados até o
momento, média de 366 por ano. Somente em 2021, foram
capacitados 541 servidores;

Aumento da transparência nos órgãos estaduais, alcançando o
nível de 92,28% de requisitos de transparência cumpridos pelos
órgãos do executivo estadual em 2021, evolução de 5,91 pontos
em relação ao percentual de 2020;

Aumento da transparência nas empresas estatais e sociedades
de economia mista, alcançando o nível de 76,51% dos requisitos
de transparência cumpridos em 2021, aumento de 4,4 pontos
em relação ao percentual de 2019;



1.674 riscos identificados, com mais de 3.335 ações de
tratamento aprovadas pela alta gestão dos órgãos e entidades;

114 auditorias no gerenciamento de riscos realizadas nos anos
de 2019 a 2021;

69% de taxa de atendimento das recomendações emitidas pela
CGE durante as inspeções;

Mediante a utilização da Gestão de Riscos, desde 2019, o
Estado de Goiás alcançou R$ 700 milhões de economia para os
cofres públicos;

Em 2020, mesmo com a pandemia, o Governo de Goiás reduziu
em 8% as despesas correntes, sendo que foi o único Estado
brasileiro a alcançar a meta positiva.

13     G
uia Com

pliance Público M
unicipal

Alcance do elevado grau de transparência por toda a
administração direta do executivo estadual, feito inédito no
estado;

98,8% das manifestações recebidas pelo Sistema de Ouvidoria
do Estado, em 2021, foram respondidas dentro do prazo legal de
30 (trinta) dias, resultando no quantitativo de apenas 1,2% de
manifestações atrasadas;

O tempo médio para o atendimento às manifestações
apresentadas pelos cidadãos no Sistema de Ouvidoria do
Estado, em 2021, foi de 7 dias, 23 dias inferior ao prazo legal;

Durante o ano de 2021, o Sistema de Ouvidoria do Estado
atendeu a 66.631 manifestações, sendo 66% destas
consideradas, pelos próprios demandantes, como resolvidas.

Gestão de riscos



2 iniciativas da AGR foram destaques no relatório consolidado
das avaliações feitas pela Controladoria-Geral da União (CGU).
Em 2020, com 21 agências reguladoras federais, estaduais e
municipais. O sistema de Ouvidoria Informatizado e o Programa
de Compliance Público (PCP) da agência goiana foram
identificados como referência para agências de outros estados.
A agência foi destaque no item relativo aos mecanismos
voltados à promoção da integridade, de modo a detectar, 
 prevenir e remediar possíveis casos de fraude e corrupção.
Segundo a CGU, o Programa de Compliance Público do Governo
de Goiás que a AGR implementa desde 2019 é um mecanismo
importante para coibir essas condutas.

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos (AGR):

Exemplos de resultados específicos
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Redução do número de acidentes de trabalho e mortes: 
Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago):

A)  De 2018 a 2019 houve 179 acidentes de trabalho, com 5 mortes;
B) De 2020 a 2021 (até agosto) houve 17 acidentes e 1 morte
(servidor sofreu infarto no percurso para o trabalho).
 

Houve em 2019 e 2020 a destinação, por meio da Câmara de
Compensação Ambiental, o montante de R$ 62.834.907,47 de
recursos de compensação ambiental para as UCs estaduais e
para projetos de reparação de danos à fauna. Destes, foram
celebrados, em 2019 e 2020, TCCAs (Termo de Compromisso
de Compensação Ambiental) que somam o montante de R$
14.252.323,74 em compensação ambiental que está em
execução. Valor expressivo quando comparado ao arrecadado
no ano de 2018, que foi de R$ 594.558,65.

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semad):

Detectou-se a redução de mais de R$ 18 milhões de reais de
pagamentos duplicados que deixaram de ser efetuados na folha
de pessoal no período de 2019 a 2021 (agosto). 

Secretaria de Estado da Administração (Sead):



Houve redução de 62% para 7% no índice de abandono das
ligações de usuários para o órgão; elevação do 27º para o 3º
lugar no ranking nacional de registros mercantis, devido à
celeridade nos processos de abertura de empresas; redução
em 50% no prazo médio de resposta aos usuários e aumento
da satisfação dos usuários nas pesquisas de satisfação, com
consequente redução das reclamações.

Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg):
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O Programa de ComplianceO Programa de Compliance
Público Municipal (PCM)Público Municipal (PCM)

03.03.  
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Na mesma linha do PCP, o PCM pretende fomentar boas práticas nas
administrações públicas municipais. Para isso, adaptou-se o modelo
estadual para ser aplicável à realidade das cidades goianas, visto que há
municípios que sequer têm estrutura básica administrativa para a
implementação ampla do programa.

O evento de lançamento do PCM ocorreu no dia 8 de dezembro de 2021,
durante o Encontro Anual de Gestores Municipais: Desafios e
Perspectivas para 2022, e contou com a presença do governador do
Estado, Ronaldo Caiado, do presidente do TCM/GO, Joaquim de Castro
Neto, do controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, do presidente da
FGM, Haroldo Naves Soares, e do diretor administrativo e financeiro da
GoiásFomento, José Alves Queiroz. As inscrições foram lançadas no dia
13 de dezembro de 2021. Serão selecionadas até 40 prefeituras por meio
de critérios como avaliação das respostas no formulário disponibilizado
neste link e a distribuição de vagas conforme o quadro abaixo, segundo o
Edital do Programa:

Número de habitantes Número de vagas

Superior a 150.000 habitantes 3

Até 150.000 habitantes

Até 50.000 habitantes

6

10

Até 10.000 habitantes 21

Com base no PCP, o PCM conta com três eixos de aplicação: ética,
governo aberto e participação cidadã, e gestão de riscos.

3.1 O programa

https://docs.google.com/forms/d/1sjUtgdzmWxejKvMfwntcgt4e2jgmdYBAQcZn1b1sF1g/edit
https://www.controladoria.go.gov.br/files/chamamento_publico/Edital-chamamento-publico-001-2021.pdf


Fomentar a disseminação de padrões éticos;

Fomentar a transparência;

Aumentar o nível de confiança de atores governamentais e não
governamentais para com poder executivo municipal;

Implementar a cultura de gerenciamento de riscos relativos aos
objetivos organizacionais para fortalecimento da eficiência e
integridade da gestão pública;

Fortalecer a participação social; e

Melhorar a prestação dos serviços públicos e as entregas à
sociedade.

Capacitar os servidores municipais nos três eixos do PCM:
Ética                                                                                710 servidores;

Governo Aberto e Participação Cidadã                    450 servidores; e

Gestão de Riscos                                                         275 servidores;

Certificar 92 servidores municipais em compliance público;

Apoiar os municípios partícipes na:
Criação do código de ética e na promoção do tema junto aos
servidores e à população;

Regulamentação da Lei de Acesso à Informação e na melhora dos
índices de transparência pública;

Implementação do sistema informatizado e do canal da ouvidoria
municipal;

Execução e internalização da cultura de gestão de riscos,
principalmente em licitações, contratos e convênio; e no

Estímulo aos cidadãos para a realização dos programas de
participação cidadã realizados pela CGE-GO.

 

Gerais:

Específicos:

3.2 Objetivos
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Celebração do Termo de Cooperação Técnica; 

Instituição do PCM no município; e

Criação do Comitê de Compliance Público Municipal.

Capacitação dos servidores municipais nos três eixos do PCM:
Ética;
Governo Aberto e Participação Cidadã;
Gestão de Riscos.

Certificação de servidores municipais em Compliance Público.

Elaboração e lançamento do Código de Ética;

Promoção do tema aos servidores do poder executivo municipal;

Campanha temática para a população em geral.

Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI);

Evolução no ranking de transparência municipal do TCM/GO;

Publicação da normativa que institui a política de ouvidoria do
município;

Implementação do sistema informatizado de ouvidoria;

Implementação do canal telefônico de ouvidoria;

Incentivos à participação de cidadãos do município nos programas:
Agentes da Cidadania; e
Embaixadores da Cidadania.

Instituição da política de gestão de riscos;

Avaliação do nível de maturidade quanto à gestão de riscos;

Definição do contexto, escopo e critérios;

Elaboração de matriz de riscos;

Elaboração de plano de ação da gestão de riscos;

Gerenciamento dos riscos.

 

I) Inscrições e seleção das prefeituras;

II) Trilha adesão ao PCM: 

III) Trilha Certificação e capacitação;

IV) Trilha Ética:

V) Trilha Governo Aberto e Participação Cidadã:

VI) Trilha Gestão de Riscos:

3.3 Etapas do PCM
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O município poderá usar o selo "compliance em construção" em seu site
e em peças produzidas ao longo do projeto para demonstrar sua
participação no programa e, após a implementação satisfatória do PCM,
o município poderá usar o selo “aqui tem compliance!".

Assim, o primeiro selo será usado para indicar que o programa está em
andamento no município e o segundo para mostrar que o programa foi
concluído satisfatoriamente.
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Adesão e implementaçãoAdesão e implementação

4.1 Preparando o PCM

0404
..  

Para executar o PCM em sua cidade, serão necessários alguns pequenos
passos para elaborar os normativos e capacitar os servidores da
administração municipal, visando à boa realização de cada uma das
etapas do programa. 

O primeiro ato se refere à assinatura do Termo de Cooperação Técnica
(TCT) com a CGE/GO. Posteriormente, com o termo de cooperação e
plano de trabalho formalizados, o município deve iniciar a publicação de 
 decretos e portarias responsáveis por normatizar as estruturas do PCM –
a partir de minutas disponibilizadas pela CGE-GO.

Dentre elas, encontra-se a portaria que cria o Comitê de Compliance
Público Municipal, parte essencial da implementação do PCM. Tal comitê
tem a finalidade de acompanhar as ações estratégicas do PCM, bem
como priorizar os riscos estratégicos que possam afetar objetivos do
governo como um todo, com o intuito de determinar medidas de
tratamento desses riscos pelos órgãos e entidades e subsidiar o prefeito
no processo decisório.

Portanto, é de suma importância a escolha assertiva de seus membros,
de modo que façam parte do comitê servidores de áreas-chave como:
financeiro/administrativo ou repartições semelhantes; controladoria e
procuradoria municipal; casa civil ou equivalente e o gabinete do prefeito.

Além disso, um ponto essencial neste momento de estruturação do
programa em sua cidade são as ações de capacitação e certificação. O
município deverá incentivar a adesão dos servidores aos cursos de
compliance oferecidos pela Escola de Contas do TCM/GO. A seguir,
apresentamos as ações referentes às trilhas de adesão e implementação
(ações 1 a 3) – com sugestões de caminhos e materiais extras para
atingir as metas propostas pelo PCM, além das trilhas de certificação
(ação 4) e capacitação (ação 5).
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4.2 Trilha Adesão (ações 1 a 3)

Ação 1: Assinar o TCT

 A. Preparar a documentação necessária 

Ato constitutivo da entidade convenente (nomeie o arquivo como
“Ato constitutivo - Nome do Município”;
Cópia da cédula de identidade do prefeito (nomeie o arquivo como
“Identidade Prefeito - Nome do Município”);
Cópia do CPF do prefeito (nomeie o arquivo como “CPF Prefeito -
Nome do Município”);
Cópia do termo de posse do prefeito (nomeie o arquivo como
“Termo de Posse Prefeito - Nome do Município”);
Certificado de regularidade do FGTS. Para a consulta, clique aqui!
(nomeie o arquivo como “Certificado de regularidade FGTS -
Nome do Município”);
Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União. Clique aqui para acessar o documento! (nomeie o
documento como “Certidão de Débitos - Nome do Município”);
Consulta regularidade do CADIN Estadual. Clique aqui para
acessar o documento! (nomeie o arquivo como “Consulta CADIN -
Nome do Município”);
Plano de Trabalho preenchido. Clique aqui para acessar o
documento! (nomeie o arquivo como “Plano de Trabalho - Nome
do Município”);
Termo de Cooperação Técnica preenchido. Clique aqui para
acessar o documento! (nomeie o arquivo como “Termo de
Cooperação Técnica - Nome do Município'').

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Os modelos dos itens 8 e 9 também estarão disponíveis no site do
PCM, na aba “Material”. Os documentos do item 1 ao 7 devem ser
enviados em formato “PDF”; e os documentos listados nos itens 8 e 9
devem ser enviados em formato Word - “doc”.

 B. Enviar as documentações

Os documentos listados no item “a” acima deverão ser anexados ao
formulário que será enviado para o e-mail fornecido no momento de
inscrição.

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/pendencia
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha1/A%C3%A7%C3%A3o%201-%20Plano%20de%20Trabalho%20entre%20a%20CGE%20e%20o%20munic%C3%ADpio.docx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha1/A%C3%A7%C3%A3o%201%20-%20Termo%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9cnica.docx


Caso o município não tenha acesso ao SEI, deverá criar a
conta seguindo os passos disponíveis no cadastro de usuário
externo. Clique aqui para acessar o passo a passo!

O TCT e o plano de trabalho deverão ser assinados no SEI, mediante
link de acesso externo que será enviado à prefeitura pela CGE-GO,
após a conferência da documentação enviada.

D. Publicar portaria designando responsáveis

Após publicação do Termo de cooperação técnica (TCT) o município
deverá fazer uma portaria nomeando os gestores e suplentes conforme
a cláusula sétima do TCT.
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 C. Assinar o TCT e o plano de trabalho

Ação 2: Instituir o PCM no município

 A. Publicar decreto instituindo o PCM ou, caso prefira, promulgar
lei.

Caso a prefeitura deseje conhecer modelo de decreto, clique aqui.

Todos os modelos estão disponíveis no site
www.controladoria.go.gov.br/pcm/, na aba "Material".

 B. Enviar o decreto

O município receberá, no e-mail fornecido no momento de inscrição,
um formulário que deverá ser respondido, e ao qual deverá ser
anexado, em formato PDF, o decreto nomeado como: “Decreto PCM -
Nome do Município”.

O formulário deve ser respondido até o dia 01/03/2022.

A documentação poderá ser enviada entre os dias 02/02/2022 e
22/02/2022.

 

http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha1/A%C3%A7%C3%A3o%201%20-%20Termo%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9cnica.docx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha1/A%C3%A7%C3%A3o%202%20-%20Decreto%20PCM.docx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha1/A%C3%A7%C3%A3o%202%20-%20Decreto%20PCM.docx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/
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Ação 3: Criar o Comitê de Compliance Público Municipal

 A. Publicar portaria de criação do comitê

O modelo de portaria se encontra aqui.
Atente-se para que dentre os indicados ao comitê haja ao menos dois
servidores que venham a fazer a certificação em compliance (Ação 4).

 B. Enviar a portaria

O município receberá um e-mail contendo formulário que deverá ser
respondido, e ao qual deverá ser anexada a portaria, em formato PDF,
nomeada como: “Portaria Comitê - Nome do Município”.

 O formulário deve ser respondido até o dia 22/03/2022.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha1/A%C3%A7%C3%A3o%203%20-%20Portaria%20Comit%C3%AA.docx


4.3 Trilha Certificação (ação 4)
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Ação 4: Certificar em Compliance

 A. Cumprir os requisitos para a certificação

O município deverá certificar pela Escola de Contas, no mínimo, dois
servidores municipais dentre aqueles que foram designados para
executarem o programa, conforme disposto nos incisos X e XI da
Cláusula Terceira do Termo de Cooperação Técnica, devendo
completar as 120 horas de carga horária necessária para a
certificação, atentando-se para os cursos obrigatórios e opcionais.

O número mínimo de servidores certificados em compliance varia de
acordo com a categoria na qual o município se encaixa conforme o
quadro abaixo:

Número de habitantes Número de vagas

Superior a 150.000 habitantes 4

Até 150.000 habitantes 3

Até 50.000 habitantes

Até 10.000 habitantes

2

2

Os prazos para realizar cada etapa da certificação são:
I- Transparência                  10/03/2022 a 15/04/2022;
II- Ética                                  18/04/2022 a 13/05/2022;
III- Gestão de riscos           23/05/2022 a 24/06/2022;
IV- Consultoria                     27/06/2022 a 15/07/2022;
V- Ouvidoria                          18/07/2022 a 12/08/2022;
VI- Optativas                         15/08/2022 a 18/11/2022.

 B. Da realização e comprovação

O município receberá um e-mail contendo formulário que deverá ser
preenchido com os dados dos servidores que participarão da
certificação representando o município.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha1/A%C3%A7%C3%A3o%201%20-%20Termo%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9cnica.docx


4.4 Trilha Capacitação (ação 5)
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Ação 5: Promover capacitação nos eixos do programa

 A. Cumprir os requisitos para a certificação

Haverá capacitações pela Escola de Contas do TCM/GO nos
seguintes temas: Ética, Governo Aberto e Participação Cidadã,
Ouvidoria e Gestão de Riscos. O número mínimo de servidores
capacitados varia de acordo com as categorias de cidade, conforme o
quadro abaixo. Para cada tema haverá um curso com carga horária de
aproximadamente 20 horas. 

 B. Da realização e comprovação

O município receberá em seu e-mail as instruções para inscrição dos
servidores na certificação. Não será necessário enviar nenhuma
documentação à CGE-GO para comprovação da realização desta
etapa. Os dados serão fornecidos pelo TCM/GO.

A inscrição nos cursos será realizada por meio do link enviado pelo
contato cadastrado no momento da inscrição do município. Em caso
de dúvidas, entre em contato pelo e-mail pcm.cge@goias.gov.br. 
             
O prazo para realizar as capacitações é entre 10/03/2022 e
16/11/2022.

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



Eixo 1 - ÉticaEixo 1 - Ética

5.1 Introdução à ética no serviço público

05.05.  
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Cada vez mais, a discussão acerca da ética na administração pública tem
recebido destaque e atenção por parte dos gestores do poder público, 
 além de ser um tema catapultado ao debate na sociedade civil e nos
meios de comunicação, em razão dos crescentes desvelamentos de
escândalos de corrupção nas diversas esferas da gestão pública. Mas,
afinal de contas, o que é ética e como a promoção de uma cultura laboral
fundamentada em valores e boas práticas pode contribuir para a
administração e atuação dos servidores de seu município? 

Dentro desse contexto, compreendemos a ética como o conjunto de
valores que serão responsáveis por delimitar o escopo de atuação do
servidor público no exercício de suas funções no município. Dessa forma,
é importante compreendermos a construção dessa chamada “ética do
serviço público” como um processo de aprendizado e internalização dos
princípios que são vistos como os mais adequados para a construção de
um ambiente laboral onde o agente público compreenda seu papel como
protagonista dessa trajetória orientada para uma sinergia de valores com
relação aos seus pares e aos próprios cidadãos. 

Assim sendo, o principal objetivo das ações sugeridas neste eixo diz
respeito ao fomento à uma construção coletiva destes valores, 
 envolvendo tanto os servidores municipais quanto a própria sociedade
civil. Nesse sentido, convidamos os municípios participantes a exercerem
uma reflexão acerca de seus instrumentos normativos de conduta dos
servidores - como, por exemplo, o Código de Ética do Servidor Público
Municipal. Caso o município ainda não disponha de instrumento similar,
esta reflexão torna-se ainda mais importante no sentido de se apresentar
como o pontapé inicial para o fomento à construção de um conjunto de
princípios que se apresente como um fidedigno espelho dos valores
compartilhados por seus colaboradores e a comunidade como um todo.

Como forma de atingir tal objetivo, as ações aqui sugeridas como
integrantes da trilha de implementação do eixo ética fundamentam-se em
um processo de construção conjunta e aprendizado contínuo dos valores
que serão elencados como essenciais para a estruturação da cultura da
ética na administração municipal. Dessa forma, é necessário
compreender que a mera promulgação de um documento normativo não
é o suficiente para consolidar este compartilhamento de valores no
serviço público. 



A partir das ações propostas, esperamos que os servidores municipais
compreendam que a ética do serviço público precisa ser vivenciada
diariamente por ele e seus pares. Para isso, é necessário que o Código de
Ética seja estruturado através dessa ação coletiva, em contraste com o
tradicional processo de imposição de restrições à ação dos agentes
públicos que, na maior parte das vezes, resulta em uma atmosfera de
cerceamento das ações dos servidores e um ambiente marcado pelo
temor em relações e legislações punitivas que se apresentam como
falhas no sentido de orientar os colaboradores públicos em relação aos
valores que são esperados em seu escopo de atuação, em detrimento aos
considerados como indesejáveis. 

Em consideração a isso, a principal atividade a ser desenvolvida e
entregue pelo município participante do Programa de Compliance Público
Municipal diz respeito à elaboração de um novo Código de Ética e
Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração Municipal, um
instrumento que deve ser responsável por sintetizar o processo aqui
descrito - de construção compartilhada e aprendizado contínuo dos
valores que representam as perspectivas e princípios de boas práticas
dos próprios servidores e cidadãos do município. 

Em complemento ao novo Código de Ética, é necessário que haja ações
que promovam a discussão e absorção destes valores na administração
pública municipal, bem como a disseminação do novo Código de Ética.
Portanto, nesta seção mostraremos o passo a passo das ações
necessárias para atingir as metas do PCM em relação à ética em seu
município, além de sugestões e materiais que podem ajudar na difusão da
cultura da ética em sua cidade (Ações 6 a 8).
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5.2 Trilha Ética (ações 6 a 8)
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Ação 6: Elaborar o novo Código de Ética e Conduta
Profissional do Servidor e da Alta Administração Municipal

 A. Elaborar o novo Código de Ética

O município deverá elaborar um novo Código de Ética e Conduta
Profissional do Servidor e da Alta Administração e publicá-lo por meio
de decreto, ou por lei.

O município receberá um e-mail contendo formulário que deverá ser
respondido e ao qual deverá ser anexado o decreto, em pdf, nomeado
como: “Decreto Código de Ética - Nome do Município ”.

O prazo para envio do Código de Ética é entre 16/05/2022 e
26/08/2022.

 B. Enviar as documentações  

 Sugestões  

  I- Elaborar o código de ética municipal com base no novo
Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta
Administração do Governo de Goiás;

 II- Elaborar um formulário (via Google Forms ou outro
programa de sua preferência) contendo perguntas que
ajudem o entrevistado a definir quais seriam os valores
éticos a serem seguidos, e abri-lo a consulta pública para
cidadãos e servidores, disponibilizando-o no site e nas redes
sociais da prefeitura. Quando finalizada a consulta, mapeie
as respostas obtidas em cada quesito e elabore o código de
ética a partir dessas respostas. Caso queira se basear no
modelo de perguntas da consulta pública realizada pelo
Estado de Goiás, clique aqui;
 
 III- Divulgar no site e redes sociais da prefeitura o novo
código.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha4/comp/A%C3%A7%C3%A3o%206%20-%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20e%20Conduta%20Profissional%20do%20Servidor%20Goi%C3%A1s.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha4/comp/A%C3%A7%C3%A3o%206%20-%20Modelo%20de%20Formul%C3%A1rio%20de%20Pesquisa%20-%20Consulta%20P%C3%BAblica%20para%20o%20Novo%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20e%20de%20Conduta%20do%20servidor%20p%C3%BAblico%20municipal.docx
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Ação 7: Replicar o tema ética aos servidores

 A. Realizar eventos para disseminação da ética entre os
agentes públicos

Os municípios deverão realizar, no mínimo, 5  eventos com o intuito de
fomentar práticas éticas dos agentes públicos, por meio de lives,
palestras, jogos, dinâmicas ou outros meios que incentivem ações
éticas.

 B. Comprovar a realização dos eventos

Devem ser anexadas, em formulário a ser enviado, 3 (três) fotos dos
eventos. Cada foto/print deve ter uma breve descrição do
acontecimento.

Esta ação deverá ser completada entre 02/05/2022 e 18/11/2022.

 C. Materiais complementares

I. Exemplo de live do lançamento do novo código de ética: Clique aqui.
 
II. Sugere-se a utilização com os servidores de jogos ou dinâmicas
que promovam a ética. Exemplo de gamificação sobre ética: Clique
aqui.

III. Exemplo da realização de oficinas: “Semana do Novo Código de
Ética” com a realização de algumas lives que expliquem o novo código
e que promovam a difusão da cultura da ética, a exemplo desse
evento da Vice-Governadoria, e esse outro organizado pela Junta
Comercial do Estado de Goiás (JUCEG).

Ação 8: Criar campanha temática sobre ética

 A. Realizar campanha temática sobre ética

Devem ser feitas ao menos 20 ações de divulgação de conceitos e/ou
reflexões de ética e integridade via redes sociais ou ações e
campanhas externas. A exemplo de um link/banner no site da 

https://www.youtube.com/watch?v=4c1N9ILa4Jk&list=PL_SWrAsXzoZWd-Pq6lX9pkOTwVLJ_BWkx
https://view.genial.ly/6092d7146124a00d31cce857/interactive-content-escape-game-etica
https://agenciacoradenoticias.go.gov.br/8289-codigo-de-etica-servidor-esta-sendo-disseminado-na-vice-governadoria
https://www.juceg.go.gov.br/noticias/juceg-realiza-2%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-do-webinar-sobre-%C3%A9tica-no-servi%C3%A7o-p%C3%BAblico.html
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prefeitura que torne simples o acesso da população ao Código de
Ética ou a divulgação das ações praticadas na ação 7, realização de
lives, posts e demais conteúdos que promovam a disseminação da
cultura ética. Exemplos: Clique aqui.

 B. Comprovar a realização da campanha

Envio de, no mínimo, 3 fotos ou prints que mostrem a realização das
campanhas, por meio do formulário a ser enviado ao e-mail da
prefeitura cadastrado.

O envio do documento deve ocorrer entre 09/05/2022 e 18/11/2022.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha4/comp/A%C3%A7%C3%A3o%208%20-%20Links%20de%20Cards%20de%20%C3%89tica%20dentro%20do%20PCP.docx
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Eixo 2 - Governo Aberto eEixo 2 - Governo Aberto e
Participação CidadãParticipação Cidadã

6.1 Introdução ao Governo Aberto

06.06.  

6.1.1 Transparência

A transparência de seus atos é um dos princípios essenciais da
administração pública – elemento que surge da chamada “Cultura do
Acesso”. Nesse ponto, é essencial que os agentes públicos e os próprios
cidadãos tenham a consciência de que todos os atos e informações
produzidas na esfera governamental pertencem à sociedade. Dessa
forma, a transparência se relaciona também com o conceito de
accountability, que pode ser traduzido como responsabilização ou
necessidade de se prestar contas.

Um elemento essencial da Transparência Pública é compreender que “ser
transparente” não se refere apenas à disponibilização de informações. É
crucial que a informação disponibilizada seja de fácil compreensão para o
cidadão. Constantemente, o agente público vê-se frente a documentos ou
materiais de difícil compreensão para aqueles que não estão inseridos no
cotidiano da administração pública. Considerando a necessidade da
prestação de contas, é necessário que essas informações cheguem à
sociedade de forma que qualquer indivíduo seja capaz de identificar
critérios como: a motivação do ato, as ações realizadas para sua
execução, o dispêndio orçamentário necessário etc. Por meio desse
processo de “tradução” dos atos públicos para a linguagem cidadã, a
transparência possibilita que a sociedade civil atue de forma organizada
no controle dos atos da administração pública.

E essa fase do PCM visa justamente promover o aumento da
transparência. E para que isso possa ocorrer, o primeiro passo é a
regulamentação da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei Federal N°
12.527/2011). A LAI apresenta-se como o dispositivo jurídico responsável
por regulamentar o acesso dos cidadãos às informações da
administração pública que vão além do escopo daquelas disponibilizadas
nos portais de transparência dos entes públicos. 



Portanto, trata-se de um documento indispensável para a governança
pública. Após a regulamentação da LAI, o município terá a oportunidade
de dar outro importante passo rumo à ampliação da transparência
pública: a instituição da ouvidoria municipal por meio da implementação
do seu sistema informatizado e canal telefônico. E, como resultado,
todas essas ações terão efeito no que diz respeito à melhora da posição
do município no Ranking de Transparência Municipal, elaborado e
disponibilizado anualmente pelo TCM/GO.

6.1.2 Participação cidadã

Como vimos, a transparência visa proporcionar aos cidadãos meios de
controle dos atos da administração pública e propiciar canais de
interlocução para denúncias, sugestões ou avaliações de serviços. Nesse
sentido, todos esses dispositivos apresentados se inserem no contexto
do estabelecimento de um ambiente democrático e participativo na
administração pública.

Nossa Constituição Federal, promulgada em 1988 e conhecida como
“Constituição Cidadã”, prevê em sua legislação o chamado “controle
social” da Administração Pública. Em conjunto com o controle interno
(executado pelas controladorias do próprio poder executivo) e o controle
externo (executado pelos tribunais de contas), o controle social é um dos
mecanismos que visam à fiscalização dos agentes públicos conforme os
princípios de atuação anteriormente apresentados – a eficiência do gasto,
a racionalização, a economicidade etc. 

Um conhecido exemplo de espaço para exercício dessa participação são
os Conselhos de Políticas Públicas – órgãos colegiados e abertos à
participação de atores da sociedade civil, responsáveis por acompanhar a
execução das políticas públicas e proporcionar o apoio necessário para a
entrega de seus serviços.

É essencial que a própria administração pública atue no sentido de
fomentar a ocupação de tais espaços e efetivar as normas previstas na
legislação para inserção do cidadão no processo de tomada de decisões
e formulação de políticas públicas.

Em Goiás, por exemplo, a Controladoria-Geral do Estado de Goiás vem
desenvolvendo, desde 2019, projetos que incentivam a internalização de
tais valores participativos e democráticos na sociedade. O projeto
“Estudantes de Atitude”, por exemplo, é uma iniciativa gamificada que tem
por objetivo criar a cultura de participação cidadã, utilizando o espaço das
escolas públicas, e valendo-se  de metodologias lúdicas. 

32     G
uia Com

pliance Público M
unicipal



De modo similar, projetos “Embaixadores da Cidadania” e “Agentes da
Cidadania”, são responsáveis por levar tais preceitos a um público mais
maduro, proporcionando, assim, a conscientização para empoderamento
dos cidadãos e ocupação efetiva dos espaços de interlocução entre
agentes públicos e sociedade. Na implementação do PCM, o município
deverá estimular a inscrição dos seus cidadãos nesses programas.

Portanto, nesta seção, mostraremos sugestões de boas práticas e ações
para implementar uma efetiva política de Governo Aberto em sua cidade
(ações 9 a 15).
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https://www.embaixadoresdacidadania.go.gov.br/
https://www.controladoria.go.gov.br/agentesdacidadania/
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6.2 Trilha Governo Aberto e Participação
Cidadã (ações 9 a 15)

Ação 9: Regulamentar a Lei de Acesso à Informação
Municipal (LAI)

 A. Publicar a regulamentação da LAI

Designe, de maneira clara, o órgão ou unidade responsável pelo
monitoramento das solicitações de acesso à informação,
conforme previsto por lei; 
Designe, de maneira clara, o servidor responsável por ser o gestor
de tal órgão ou unidade;
Atente-se às normativas presentes na legislação que estabelecem
a forma de resposta às manifestações de solicitação de acesso à
informação, bem como o prazo máximo para resolução;
Designe, de forma clara, os componentes da Comissão de
Avaliação de Documentos, responsável pela análise e
classificação dos dados que, porventura, se enquadrem como
sigilosos.

Para a regulamentação da LAI, disponibilizamos modelo neste link,
sendo possível alterá-lo desde que:

1.

2.

3.

4.

Para a realização do item 4, elaboramos modelo de portaria para
instituição da comissão de avaliação de documentos e acesso,
disponível aqui.

B. Enviar a regulamentação da LAI

O município receberá, no e-mail fornecido no momento de inscrição,
um formulário que deverá ser respondido, e ao qual deverá ser
anexado, em formato PDF, o decreto nomeado como: “LAI - Nome do
Município”.

O formulário deve ser respondido entre 18/04/2022 e 20/05/2022.

C. Materiais complementares

I. Material disponibilizado pela Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP) para  regulamentação da Lei de Acesso à Informação:

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha5/A%C3%A7%C3%A3o%209a-%20Minuta%20LAI.docx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha5/A%C3%A7%C3%A3o%209b-%20Minuta%20Comiss%C3%A3o.docx
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Módulo 1 - Módulo 2;

II. Guia Técnico para Implementação da LAI em Municípios,
disponibilizado pela Controladoria-Geral da União (CGU);

III. Nota Técnica sobre a Regulamentação da LAI nos municípios do
Estado de São Paulo, elaborada pela Secretaria de Planejamento e
Gestão do Estado de São Paulo.

Ação 10: Ranking da Transparência Municipal do TCM/GO

A. Melhorar o desempenho do município na avaliação
anual de transparência

Analise os critérios de avaliação utilizados para a definição do
Ranking, veja em quais deles o município não foi bem avaliado e
execute um plano de ação para melhorá-los. Para ver como o
município foi avaliado, acesse a plataforma TICKET do TCM/GO.
Clique aqui para acessar a plataforma!

B. Da realização e comprovação

O TCM irá fazer nova avaliação e medirá o avanço do município. Não
será necessário enviar nenhuma informação a CGE/GO.

O prazo para o avanço de posições no ranking é entre 23/05/2022 e
19/08/2022.

C. Materiais complementares

 I. Resolução 9/2018, lançada pela Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que estabelece as diretrizes
para os Portais de Transparência;

II. As Boas Práticas do Ministério Público para Fomento e
Aprimoramento da Governança, dos Controles Internos e da
Transparência nos Municípios, elaborado pelo Conselho Nacional do
Ministério Público;

III. Guia de Boas Práticas para Portais de Transparência, elaborado
pelo Ministério Público de Contas do Paraná;

IV. Guia de Requisitos e Boas Práticas para Construção de Portais de
Transparência Municipais, elaborado pelo Governo do Estado do
Espírito Santo.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%209%20-%20Regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20LAI%20M%C3%B3dulo%201.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%209%20-%20Regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20LAI%20M%C3%B3dulo%202.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%209%20-%20Guia%20T%C3%A9cnico%20da%20Regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20da%20LAI%20e%20Checklist.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%209%20-%20Nota%20T%C3%A9cnica%20sobre%20a%20Regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20da%20LAI%20nos%20Munic%C3%ADpios%20de%20SP.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/ticket/#/
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2010%20-%20Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-09-2018%20ATRICON.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2010%20-%20As%20Boas%20Pr%C3%A1ticas%20do%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20para%20Fomento%20e%20Aprimoramento%20da%20Governan%C3%A7a,%20dos%20Controles%20Internos%20e%20da%20Transpar%C3%AAncia%20nos%20Munic%C3%ADpios%20(Conselho%20Nacional%20do%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico).pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2010%20-%20As%20Boas%20Pr%C3%A1ticas%20do%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20para%20Fomento%20e%20Aprimoramento%20da%20Governan%C3%A7a,%20dos%20Controles%20Internos%20e%20da%20Transpar%C3%AAncia%20nos%20Munic%C3%ADpios%20(Conselho%20Nacional%20do%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico).pdf
https://www.mpc.pr.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/GUIA-DE-BOAS-PR%C3%81TICAS-PORTAIS-DA-TRANSPAR%C3%8ANCIA.pdf
https://secont.es.gov.br/Media/Secont/DOWNLOADS/Conselho%20de%20Transpar%C3%AAncia/guia_requisitos_e_boas_prticas_portal_transparencia_municipios%20(2).pdf
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Ação 11: Publicar a normativa que institui a Política de
Ouvidoria do Município

A. Publicar a regulamentação e definição do fluxo
processual da política municipal de ouvidoria.

Para a regulamentação, disponibilizamos modelo neste link, sendo
possível alterá-lo desde que:

i. Defina-se de forma clara as competências da ouvidoria dentro do
escopo da administração pública municipal;

ii. Defina-se de forma clara as atribuições do ouvidor;

iii. Sejam estabelecidos e definidos os canais de comunicação a
serem utilizados pelos cidadãos para exercício de suas
manifestações ou solicitações.

B. Enviar normativa

O município receberá, no e-mail fornecido no momento de inscrição,
formulário que deverá ser respondido, e ao qual deverá ser anexado,
em formato PDF, o decreto nomeado como: “Normativa Ouvidoria -
Nome do Município".

O formulário deve ser respondido entre 12/09/2022 e 07/10/2022.

C. Materiais complementares

I. Cartilha de Ouvidoria Municipal, elaborada pela Ouvidoria-Geral do
Estado de São Paulo;

II. Manual de Ouvidoria, do Departamento de Governança Corporativa
de São Carlos/SP; 

III. Manual de Atendimento de Ouvidoria, elaborado pela
Controladoria-Geral do Distrito Federal; 

IV. Manual de Boas Práticas Ouvidorias Brasil, elaborado pela
Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente (Abrarec).

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha5/A%C3%A7%C3%A3o%2011-Normativa%20Ouvidoria.docx
https://docs.google.com/document/d/1a8T6K4P7KnL32vtIXFrAAAPkfieJVfVX/edit?usp=sharing&ouid=114207861140513459132&rtpof=true&sd=true
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%B5es%2011%20e%2013%20-%20Cartilha%20de%20Ouvidoria%20Municipal.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2013%20-%20MANUAL%20OUVIDORIA%20-%202019.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2011%20-%20Manual%20de%20Atendimento%20de%20Ouvidoria%20CGDF.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2011%20-%20Manual%20de%20boas%20praticas%20das%20ouvidorias.pdf
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Ação 12: Implementar o Sistema Informatizado de Ouvidoria

A. Desenvolver ou aderir a uma plataforma de sistema
informatizado de ouvidoria

Nesta ação, os municípios devem elaborar um sistema informatizado
para atendimento das demandas de ouvidoria. Como sugestão, o
município pode aderir à Rede Nacional de Ouvidorias, por meio do
preenchimento do termo de adesão físico e eletrônico disponível
neste link, para ter acesso e uso gratuito da plataforma E-Ouv
(sistema informatizado de ouvidoria desenvolvido pelo Governo
Federal).

B. Da realização e comprovação

O município receberá, no e-mail fornecido no momento de inscrição,
formulário no qual deverá declarar se implementou o sistema
informatizado de ouvidoria.

O prazo para o envio das informações via formulário é entre
25/07/2022 e 14/10/2022.

Ação 13: Implementar o canal telefônico de Ouvidoria

A. Implementar canal telefônico de ouvidoria

Complementando a ação anterior, os municípios devem estabelecer
canal para atendimento telefônico das demandas de ouvidoria. Caso a
procura pelo serviço seja baixa, o telefone pode ser ligado a uma
única linha direta com um único atendente; ou pode fazer parte de
uma central de telefonia, no caso de a demanda ser alta. Algumas
ouvidorias atendem por meio de tridígitos criados especificamente
para essa finalidade.

B. Da realização e comprovação

 O município receberá, no e-mail fornecido no momento de inscrição,
formulário no qual deverá declarar se implementou o sistema
telefônico de ouvidoria e informar o número utilizado. 

O prazo para o envio das informações via formulário é entre
22/08/2022 e 16/09/2022.

https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/rede-de-ouvidorias/adesao-e-cadastros
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C. Materiais complementares

I. Manual de Atendimento em Ouvidoria, elaborado pela
Controladoria-Geral do Distrito Federal;

II - Cartilha de Ouvidoria Municipal, da Ouvidora-Geral do Estado de
São Paulo;

III - Manual de Ouvidoria, do Departamento de Governança
Corporativa de São Carlos/SP.

Ações 14 e 15: Incentivar a participação de cidadãos do
município nos programas “Agentes da Cidadania” e

“Embaixadores da Cidadania”

A. Fomentar a inscrição dos cidadãos do município nos
projetos “Embaixadores da Cidadania e Agentes da Cidadania'',
realizado pela CGE/GO.

Cada município precisa alcançar o número mínimo de inscrições
conforme o quadro abaixo: 

Os prazos para inscrições dos "Agentes da Cidadania” e dos
“Embaixadores da Cidadania” são 21/02/2022 a 11/03/2022 e
30/05/2022 a 24/06/2022, respectivamente.

Número de
habitantes

Agentes da
Cidadania

Superior a
150.000

habitantes
25 20

Até 150.000
habitantes

20 10

Até 50.000
habitantes

15 5

Até 10.000
habitantes

5 5

Embaixadores da
Cidadania

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2011%20-%20Manual%20de%20Atendimento%20de%20Ouvidoria%20CGDF.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%B5es%2011%20e%2013%20-%20Cartilha%20de%20Ouvidoria%20Municipal.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha5/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2013%20-%20MANUAL%20OUVIDORIA%20-%202019.pdf
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B. Materiais complementares

I. Acesse o site do Embaixadores da Cidadania disponível aqui para
entender melhor como o programa funciona;

II. Acesse o site do Agentes da Cidadania disponível aqui para
entender melhor como o programa funciona;

III. Navegue por essa playlist que conta com uma série de vídeos
sobre o Embaixadores da Cidadania. Clique aqui para acessá-la;

IV. Acesse a aula inaugural do Agentes da Cidadania, transmitida em
10 de feveiro de 2021, clicando aqui.

https://www.embaixadoresdacidadania.go.gov.br/
https://www.controladoria.go.gov.br/agentesdacidadania/
https://www.youtube.com/watch?v=3kr06UX1310&list=PL_SWrAsXzoZVhcwcG_iCL3nqq3TWh3PYP
https://www.youtube.com/watch?v=BGLZ9-UugIg
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7.1 Introdução à Gestão de Riscos na
Administração Pública

Conceitualmente falando, risco é o efeito da incerteza no atingimento dos
objetivos organizacionais. Nesse sentido, a gestão de riscos induz à
atuação preventiva, na medida em que possibilita a identificação e
adoção de controles administrativos que visam reduzir a probabilidade de  
materialização dos riscos que podem afetar a administração pública
municipal, ou, caso este ocorra, tratar suas consequências.

A aplicação da gestão de riscos visa uma mudança no trato de situações
inesperadas, passando da posição reativa (de apagar incêndios, quando
surgem) para a posição ativa (de prevenir que o incêndio ocorra). Além
disso, fecha as brechas e previne que pequenos contratempos se tornem
grandes problemas no futuro.

São incontáveis os benefícios que a gestão de riscos efetiva pode trazer
para a administração pública, que vão desde a otimização de processos e
diminuição da burocracia até à economia para os cofres públicos,
permitindo, assim, a melhor aplicação de recursos nas diversas políticas
públicas municipais.

Por fim, ressaltamos que, ao executar as medidas de aplicação da gestão
de riscos contidas no PCM, o município ajustará a administração pública
a um padrão de qualidade internacional, inserindo-se, assim, no seleto
grupo de agentes públicos que desempenham essas boas práticas, que,
ao fim, promovem a melhor governança do município.

Para que seja possível implementar a gestão de riscos, será necessário
sua institucionalização via decreto. Após esse ato, o município estará
pronto para executar as atividades necessárias. De início, será preciso
realizar a avaliação de maturidade em gestão de riscos cuja finalidade é
verificar em qual nível de amadurecimento se situa a instituição, bem
como a formulação de um documento denominado “Contexto, Escopo e
Critérios” contendo os principais pontos da gestão de riscos.

O estabelecimento do contexto captura os objetivos da organização, o
ambiente interno e externo em que ela persegue esses objetivos, e suas
partes interessadas. O correto estabelecimento do contexto permite
melhor identificação dos riscos.
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Ao planejar a abordagem para definir o escopo, deve-se considerar os
objetivos e as decisões que devem ser tomadas, os resultados esperados
das etapas a serem realizadas no processo, tempo, localização, inclusões
ou exclusões específicas, ferramentas e técnicas apropriadas para o
processo de avaliação de riscos, recursos requeridos, responsabilidades,
registros a serem mantidos e relacionamentos com outros projetos,
processos e atividades. 

A definição dos critérios de riscos deve especificar a quantidade e tipo de
risco que podem ser assumidos em relação aos objetivos; estabelecer
critérios para avaliar a significância do risco, apoiando assim a tomada de
decisão; e levar em consideração as obrigações da organização e os
pontos de vista das partes interessadas. Embora os critérios de riscos
sejam definidos nesta etapa inicial, eles são dinâmicos, e devem ser
continuamente analisados criticamente e alterados quando necessário. 

Após a definição do contexto, escopo e critérios, é importante da
elaboração da matriz de riscos cujo propósito é a identificação dos riscos
que podem afetar o atingimento dos principais objetivos do órgão, bem
como a adoção de medidas preventivas necessárias para mitigar esses
riscos. A matriz de riscos especifica o plano de ação para tratamento e
mitigação dos riscos. 

Por fim, para a consolidação das atividades é preciso executar o
gerenciamento dos riscos, o qual visa a incorporação da análise de riscos
à tomada de decisão, em conformidade com as boas práticas de
governança adotadas no setor público. 

Em vista disso, esta seção trará o passo a passo a efetiva implementação
da gestão de riscos no seu município (Ações 16 a 21).
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7.2 Trilha Gestão de Risco (ações 16 a 21)

Ação 16: Publicar decreto instituindo a política de 
gestão de riscos

 A. Publicar decreto

O decreto tem o objetivo de institucionalizar a gestão de risco na
administração pública municipal. Por consequência, ele deve
compreender o objetivo, os princípios, as diretrizes, as
responsabilidades e o processo de gestão de riscos, sendo
necessária a sua aprovação pelo Comitê Municipal de Compliance
antes de ser assinado pelo prefeito e publicado. Há um modelo de
decreto disponibilizado pela CGE-GO. Este modelo pode ser alterado
para melhor adaptação à realidade do município.

B. Enviar portaria

O município receberá, no e-mail fornecido no momento de inscrição,  
formulário que deverá ser respondido, e no qual deverá ser anexado,
em formato PDF, a cópia do decreto que institui a política de gestão
de riscos. O documento deverá ser nomeado como: “Decreto
Política de Gestão de Riscos - Nome do Município”.

O prazo para envio do decreto é entre 30/05/2022 e 10/06/2022.

C. Materiais complementares

I- Consultar a ISO 31.000:2018 e COSO ERM (Sumário Executivo);

II- Com respeito à Política de Gestão de Riscos, tentar seguir os art.
17 e 18 da Seção IV da Instrução Normativa (IN 01/2016) da CGU;

III- Assistir ao vídeo orientativo sobre Política de Gestão de Riscos
que será divulgado na certificação e poderá ser compartilhado com
todos os responsáveis pela execução dessa ação.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%A3o%2016%20-%20Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20riscos.docx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha6/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2016%20-%20ABNT-NBR-ISO-31000-2018.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2018%20-%20COSO%20Sum%C3%A1rio%20Executivo.pdf
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material/trilha6/comp/A%C3%A7%C3%A3o%2016%20-%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20Conjunta%20MP-CGU.pdf


Número de habitantes
Número de servidores por

secretaria

Superior a 150.000 habitantes 20

Até 150.000 habitantes

Até 50.000 habitantes

15

10

Até 10.000 habitantes 5

Os dados obtidos com o preenchimento do questionário de avaliação
da maturidade deverão ser consolidados em arquivo único, no qual
constará a média das notas atribuídas por cada servidor participante.
Consulte o modelo de planilha de consolidação dos dados dos
respondentes disponibilizado pela CGE-GO e caso seja necessário,
adapte-o conforme a realidade do município.
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Ação 17: Avaliar a maturidade em gestão de riscos

 A. Avaliar a maturidade em gestão de riscos do município

O município deverá indicar, por secretaria, o quantitativo mínimo de
servidores municipais previsto no quadro abaixo para que preencham
o questionário de avaliação da maturidade disponibilizado pela CGE-
GO.

B. Enviar o consolidado

O município receberá um e-mail contendo formulário que deverá ser
respondido, e ao qual deverá ser anexada planilha contendo o
consolidado de dados da avaliação de maturidade. O documento em
questão deverá ser nomeado como: “Avaliação de Maturidade -
Nome do Município”.

O prazo para envio da planilha é entre 30/05/2022 e 03/06/2022.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%A3o%2017%20-%20Modelo%20Maturidade%20Munic%C3%ADpios.xlsx
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Ação 18: Definição do contexto, escopo e critérios

 A. Elaborar contexto, escopo e critérios

Nesta ação deverá ser elaborado um documento que contenha a
visão panorâmica do município e da gestão de riscos contendo o
contexto, escopo e critérios.

Sugere-se a utilização do modelo disponibilizado pela CGE-GO, o qual
pode ser modificado para a realidade do município. Clique aqui para
acessar o modelo. 

B. Enviar o documento

O município receberá um e-mail contendo formulário que, além de ser
respondido, deverá ser anexado, em formato PDF, o documento
contendo o contexto, escopo e critérios. O documento deverá ser
nomeado como: “Contexto, escopo e critérios- Nome do Município”.

O prazo para envio do documento é entre 13/06/2022 e 01/07/2022.

Ação 19: Elaborar matriz de riscos

 A. Elaborar a Matriz de Riscos com a identificação, análise e
avaliação dos riscos

Para cumprir esta etapa, é necessário que o município tenha
participado das oficinas realizadas pela CGE-GO durante o período de
certificação em compliance para que seja possível a elaboração da
Matriz de Riscos, que deverá ser validada pelo Comitê Municipal de
Compliance Público.

Sugere-se a utilização de um dos modelos disponibilizados pela CGE-
GO: o mais completo ou o simplificado, os quais podem ser
adaptados à realidade do município. Estes arquivos também serão
utilizados nas ações 20 e 21. Cada ação irá completar uma parte ou
uma aba das planilhas.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%A3o%2018%20-%20Documento%20Escopo,%20Contexto%20e%20Crit%C3%A9rios%20-%20Municipios.docx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%A3o%2018%20-%20Documento%20Escopo,%20Contexto%20e%20Crit%C3%A9rios%20-%20Municipios.docx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%B5es%2019,%2020%20e%2021%20-%20Matriz%20de%20Riscos%20-%20Modelo%20completo%20para%20o%20Munic%C3%ADpio.xlsx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%B5es%2019,%2020%20e%2021%20-%20Matriz%20de%20Riscos%20-%20Modelo%20simplificado%20para%20o%20Munic%C3%ADpio.xlsx


Para cumprir esta etapa, é necessário que o município tenha
participado das oficinas realizadas pela CGE-GO durante a
certificação em compliance, para então ser possível a elaboração do
relatório de gerenciamento dos riscos, que deve ser validado pelo  
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O município receberá um e-mail contendo formulário que deverá ser
respondido, e ao qual deverá ser anexado o documento que conste a
Matriz de Risco, nomeado como: “Matriz de Riscos - Nome do
Município”.

O prazo para envio é entre 04/07/2022 e 12/08/2022.

Ação 20: Elaborar plano de ação para mitigação dos riscos

Para cumprir esta etapa, é necessário que o município tenha
participado das oficinas realizadas pela CGE-GO no período da
certificação em compliance, para então elaborar o Plano de Ação para
tratamento dos riscos, que deve ser validado pelo Comitê Municipal
de Compliance Público. São disponibilizados dois modelos: o mais
completo ou o simplificado (mesmos arquivos da ação 19), os quais
podem ser adaptados à realidade do município.

A. Elaborar plano de ação para a execução da mitigação dos
riscos identificados

B. Enviar o plano

O município receberá um e-mail contendo um formulário que deverá
ser respondido, e ao qual deverá ser anexado o documento contendo
o Plano de Ação para tratamento dos riscos. O documento deverá ser
nomeado como: “Plano de Ação- Nome do Município”.

O prazo para envio da Matriz de Risco é entre 15/08/2022 e
30/09/2022.

Ação 21: Gerenciamento dos riscos

A. Elaborar relatório de gerenciamento dos riscos 

B. Enviar o documento

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%B5es%2019,%2020%20e%2021%20-%20Matriz%20de%20Riscos%20-%20Modelo%20completo%20para%20o%20Munic%C3%ADpio.xlsx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%B5es%2019,%2020%20e%2021%20-%20Matriz%20de%20Riscos%20-%20Modelo%20simplificado%20para%20o%20Munic%C3%ADpio.xlsx
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Comitê Municipal de Compliance Público. São disponibilizados dois
modelos: um mais mais completo e outro simplificado (mesmos
arquivos da ação 19), que podem ser adaptados à realidade do
município.

B. Enviar o relatório do gerenciamento

O município receberá um e-mail contendo um formulário que deverá
ser respondido, e ao qual deverá ser anexado o relatório de
gerenciamento dos riscos, nomeado como: “Relatório de
Gerenciamento- Nome do Município”.

O prazo para envio do relatório é entre 14/11/2022 e 25/11/2022.

https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%B5es%2019,%2020%20e%2021%20-%20Matriz%20de%20Riscos%20-%20Modelo%20completo%20para%20o%20Munic%C3%ADpio.xlsx
https://www.controladoria.go.gov.br/pcm/assets/files/material-logo-2022/trilha6/A%C3%A7%C3%B5es%2019,%2020%20e%2021%20-%20Matriz%20de%20Riscos%20-%20Modelo%20simplificado%20para%20o%20Munic%C3%ADpio.xlsx


CronogramaCronograma08.08.  
4

7     G
uia Com

pliance Público M
unicipal



4
8     G

uia Com
pliance Público M

unicipal



4
9     G

uia Com
pliance Público M

unicipal



50
     G

uia Com
pliance Público M

unicipal



51     G
uia Com

pliance Público M
unicipal



Parceiros:

Tribunal de Contas dos Municípios 
GoiásFomento 

Federação Goiana de Municípios


