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PREFÁCIO 

A existência de um órgão de controle está muito além de 
atividades de auditoria, essa estrutura tem em seu papel fundamental 
auxiliar a gestão pública, oferecendo alternativas de melhoria na 
atuação de cada setor da administração, direcionando à qualidade, 
transparência e sobretudo, às boas práticas de governança. É sobre 
essa tutela legal, que podemos promover ações governamentais, 
assegurando a execução dos atos, instigando de forma opinativa, 
preventiva ou corretiva, as atividades a serem desempenhadas com 
base na Constituição Federal e no regramento jurídico.

Em 20 anos de existência, a Controladoria e Ouvidoria Geral 
do Município (CGM) passou por fases de significativas mudanças, 
direcionando-se sempre para um caminho de moralização dos órgãos 
públicos. E a cada ciclo concluído, alcançando a ampliação de suas 
funções e prerrogativas, subsidiando os gestores, com informações para 
tomada de decisões e relatos que auxiliam no controle de processos, 
objetivando o alcance de metas e resultados. Legislações como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação, a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais, entre outras, tão importantes, 
nortearam a caminhada da CGM, com base nos pilares de auditoria, 
controle, correição, ouvidoria e transparência.   

Em 2021, a CGM passa por um novo processo de reestruturação,  
acompanhando o processo de modernização, reivindicado 
pela sociedade, por meio de normativos constitucionais e 
infraconstitucionais. Passamos a atuar mais presente no assessoramento 
e acompanhamento, ao implantar uma célula de controle em 
secretarias e órgãos municipais da Prefeitura de Fortaleza, criando 
assim, a primeira linha de defesa para uma gestão eficiente, e elevando 
o nível de transparência municipal.

Maria Christina Machado Publio
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INTRODUÇÃO

O livro “CGM em 20 ANOS: História e Desafios” apresenta a 
trajetória da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de 
Fortaleza. Um órgão criado em sua essência para o controle interno 
da administração municipal, e que ao longo dos anos, percorreu 
caminhos, que o levaram em consonância com as legislações, para 
a execução de outras atividades, dentre elas auditoria, controle, 
correição, ouvidoria e transparência. Tudo isso, com a missão de avaliar 
e fiscalizar todos aqueles que estão na gestão, e que administram 
bens, valores e recursos públicos.

Esta edição está dividida em quatro partes.  Na parte I, apresenta-
se o perfil bibliográfico de todos os controladores que estiveram à 
frente do órgão. A parte II, descreve uma série histórica ao longo de 
20 anos de existência, contemplando os processos e os motivos de 
sua criação, bem como os principais marcos da CGM. Na terceira 
parte, é exposta a nova estruturação do órgão, com a descrição de 
produtos e projetos em andamento, e uma projeção da CGM que 
queremos para os próximos anos. Por fim, apresenta-se um compilado 
de artigos elaborados pelo corpo técnico do órgão, através dos quais 
pode-se mensurar o impacto das ações que estão sendo realizadas e 
a envergadura que se delineia para o futuro da CGM.

Os artigos de opinião estão apresentando questões relacionadas 
a implantação do sistema de avaliação de serviços públicos como 
forma de qualificar o atendimento prestado pela gestão municipal, o 
desenvolvimento do Programa de Integridade e Compliance na CGM 
além dos mecanismos de acesso à informação pelo cidadão, para 
fortalecer a transparência. Entre os artigos técnicos, serão retratados 
conteúdos em torno da avaliação de desempenho na administração 
direta, implementação do controle interno, desenvolvimento de novos 
Indicadores na CGM, prestação de contas, gestão de contratos, os 
desafios para implementar a lei geral de proteção de dados (LGPD) e 
o sistema corporativo de ouvidoria municipal como ferramenta para 
formulação de indicadores de gestão.





Capítulo I

CONTROLADORES
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José Martins Mayrink
(01/11/2002 a 31/12/2004)
Administrador (In Memorian)

José Martins Mayrink nasceu em 17 de maio de 1928 e se formou 
em Administração. Foi o primeiro controlador, no período de 2002 a 
2004. Naquela época, a Controladoria Geral do Município tinha uma 
estrutura como assessoria ligada ao gabinete do prefeito, na qual 
ele assumiu o cargo de Assessor-Chefe da Controladoria Geral do 
Município de Fortaleza. Faleceu em 22 de agosto de 2013. 
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Inocêncio Rodrigues Uchôa
(01/01/2005 a 05/10/2005)
Advogado

Inocêncio Rodrigues Uchôa, filho de Manoel de Souza Uchôa e 
Virgínia Rodrigues Uchôa, nasceu no município de Aracati, no Ceará, 
no dia 31 de dezembro de 1944.

Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, no 
Rio de Janeiro e possui Diploma de Estudos Avançados - DEA, pela 
Universidade de Salamanca, na Espanha. Foi participante ativo das 
lutas políticas de sua geração, fez parte do Movimento Estudantil e 
da luta contra a ditadura militar, nas décadas de 60/70.

Em sua trajetória profissional, trabalhou na Companhia Internacional 
de Engenharia, na cidade do Rio de Janeiro, entre 1974 e 1979. No 
período de 1979 a 1989, foi advogado da Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional – FASE. Foi Chefe do Departamento 
Jurídico do Sindicato dos Bancários do Ceará, entre 1980 e 1993, 
época em que fez parte do colegiado nacional de advogados dos 
bancários. De 1984 a 1993, foi advogado-chefe do curso de Estágio 
Profissional do Sindicato dos Bancários do Ceará. Advogou por 
dezenas de sindicatos e de associações profissionais e de classe em 
todo o estado do Ceará, entre 1980 e 1994.  Na magistratura, foi Juiz 
do Trabalho Substituto da 7a Região da Justiça do Trabalho (Ceará), 
no período de 1994 a 2002 e aposentou-se em 2003, como Juiz do 
Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Iguatu-CE.

No serviço público, foi membro do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Presidência da República, no quadriênio 
2003/2006. No período de janeiro a outubro de 2005, exerceu o 
cargo de Controlador Geral do Município de Fortaleza e de Secretário-
Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região 
no biênio 2008/2010.
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José Aroldo Cavalcante Mota
(05/10/2005 a 30/06/2006)
(01/01/2007 a 05/10/2007)
Advogado (In Memorian)

José Aroldo Cavalcante Mota, filho de Ataciso Cavalcante Mota e 
Luzia Sobreira de Oliveira, nasceu no distrito de Marruás, em Tauá, 
interior do Ceará, no dia 27 de janeiro de 1933. Faleceu no dia 26 de 
junho de 2017, aos 84 anos, por motivos de complicações da doença 
de Alzheimer.
 
Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará, na turma 
de Clóvis Beviláqua, em 1959, além de ter sido aluno do Centro de 
Preparação de Oficiais da Reserva do Exército, nas cidades de 
Fortaleza e Salvador. 
 
Em 1999, recebeu a medalha do Mérito Eleitoral Desembargador 
Faustino Albuquerque e Sousa, do Tribunal Regional Eleitoral do 
estado do Ceará, devido ao seu imenso saber jurídico na área. 
 
Autor de 35 livros na área jurídica, com destaque para os exemplares: 
“Direito Eleitoral na Constituição de 1988”, “Abuso do Poder Econômico 
no Direito Eleitoral” e “História Política do Ceará e UNE 1956-1957”. 
Colaborou na produção de inúmeros artigos em revistas no âmbito 
jurídico.
 
Aposentado do antigo Departamento dos Correios e Telégrafos, 
exerceu também o cargo de Delegado de Polícia. Foi Deputado 
Estadual por duas legislaturas na Assembleia Legislativa do Ceará 
e, entre os anos de 2005 e 2006, assumiu a função de Assessor 
Político e Jurídico do Gabinete da Prefeitura de Fortaleza. No período 
de 2005 a 2007, foi nomeado Assessor-Chefe da Controladoria Geral 
do Município de Fortaleza.
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João Batista Silva de Oliveira
(03/07/2006 a 01/01/2007) 
Contador (In Memorian)

João Batista Silva de Oliveira, nasceu em 05 de julho de 1943 e faleceu 
em 30 de março de 2011. Era bancário, técnico em Contabilidade, 
professor de Contabilidade e bacharel em Filosofia.
 
Foi bancário do antigo Banco do Estado de São Paulo – BANESPA, 
durante 30 anos (1964-1994), sendo eleito conselheiro da instituição 
pelos próprios funcionários do banco, no período de 1989 a 1990. 
Assumiu a direção do Sindicato dos Bancários por dois mandatos, 
entre 1991 e 1997, quando ocupou o cargo de Diretor Regional da 
Associação dos Funcionários do Banespa (AFUBESP), no período 
de 1984 a 1986. Esteve também como vice-presidente do Conselho 
de Administração da Associação dos Aposentados do Banespa 
(AFABAN), entre os anos de 2000 a 2005.
 
Na área contábil, além de professor de 1970 a 1994, na Escola Técnica 
de Comércio Padre Champagnat e no Colégio Carlos de Carvalho, 
assumiu os cargos de vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas, 
de 1985 a 1987 e Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, 
de 1986 a 1989. Atuou como chefe de gabinete do vereador Nelson 
Martins, na legislatura 1997-2002, assumindo o cargo de assessor do 
deputado estadual, Nelson Martins, durante todo o mandato de 2002.
 
Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores de Caucaia, 
além de ter contribuído na fundação do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais e sempre esteve ao lado das lutas da classe 
trabalhadora.
 
Na Prefeitura de Fortaleza, foi Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações (CPL) no período de 2005 a 2006, Chefe da 
Controladoria Geral do Município de Fortaleza de 2006 a 2007 e 
Presidente da Companhia de Transporte Coletivo de 2007 a 2011, 
ano em que faleceu.
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Geraldo Bandeira Accioly
(05/10/2007 a 01/01/2010
Mestre em Sociologia

Geraldo Bandeira Accioly possui graduação em Filosofia pela 
Universidade Estadual do Ceará e Mestrado em Sociologia pela 
Université de La Sorbonne Paris III, reconhecido pela Universidade 
Federal do Ceará. Atuou no setor público Estadual do Ceará, como 
analista de planejamento e gestão. Possui ampla experiência 
em administração pública municipal, planejamento e moderação 
de oficinas de planejamento estratégico. Coordenou projetos de 
cooperação internacional, na função de assessor da Presidência 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero 
e Secretário de Projetos Especiais e Relações Internacionais da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. Foi Secretário-Geral do Município 
de Fortaleza (CGM).
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Francisco Wandemberg Rodrigues dos Santos
(04/01/2010 a 31/12/2012) 
Médico e Mestre em Clínica Médica

Francisco Wandemberg Rodrigues dos Santos concluiu o curso de 
medicina pela Universidade Federal do Ceará – UFC em 1989, e em 
2002, concluiu o mestrado na área de clínica médica. É professor do 
curso de Medicina da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, desde 
2011. É servidor do Hospital Instituto Dr. José Frota e responsável pelo 
Programa de Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos 
Sanitários. Como médico da UFC, assumiu o serviço de Hematologia 
e Transplante de Medula Óssea do Hospital Universitário Walter 
Cantídio.

Na Prefeitura de Fortaleza, ocupou o cargo de Superintendente do 
Instituto Dr. José Frota, no ano de 2005. No período de 2010 a 2012, 
assumiu o cargo de Chefe da Controladoria Geral do Município da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Fonte: Informações coletadas do Lattes em 29/06/2020
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Marlon Carvalho Cambraia
(02/01/2013 a 29/07/2014)
Advogado e Mestre em Direito
Processual Constitucional.

Marlon Carvalho Cambraia nasceu em 19 de fevereiro de 1972, em 
Senador Pompeu, interior do Ceará. Graduou-se em Direito pela 
Universidade de Fortaleza – UNIFOR, em 1988. Possui mestrado em 
Direito Processual Constitucional pela Universidad Nacional de Lomas 
De Zamora (Argentina). É doutorando em Direito pela Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora (Argentina).

Iniciou sua trajetória profissional em 1986, como estagiário no Banco 
do Brasil. De 1996 a 1998, foi presidente da Fundação Pedroso Horta 
Seccional Ceará (atual Fundação Ulysses Guimarães). No período de 
2014 a 2016, assumiu diversos cargos, entre eles: Secretário Geral da 
Fundação Ulysses Guimarães e Presidente do Comitê de Ética e 
Disciplina do Diretório Estadual do PMDB. Em 2017, foi membro do 
Conselho Fiscal da Embrapa. 
 
Em suas experiências no setor público, trabalhou como secretário-
geral da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
No Ministério da Integração Nacional, atuou como secretário de 
Desenvolvimento Regional, na condução do processo de formulação, 
revisão, implementação, monitoramento e avaliação da Política 
Nacional de Ordenamento Territorial e da Política Nacional de 
Irrigação. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
foi secretário de Agricultura e Pesca, na condução da Política 
Nacional Pesqueira e Agrícola, abrangendo a pesquisa, a produção, 
o transporte, o beneficiamento, a transformação, a comercialização, o 
abastecimento e a armazenagem, entre outras atividades.
 
Na Prefeitura de Fortaleza, de 1992 a 1993, foi diretor do Departamento 
de Documentação e Expedição da Secretaria de Administração, 
vice-prefeito de Fortaleza no período de 1993 a 2000 e secretário da 
Secretaria Municipal da Controladoria e Transparência do Município 
de Fortaleza de 2013 a 2014.
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Vicente Ferrer Augusto Gonçalves
(29/07/2014 a 31/12/2016)
Colocar Economista, pós-graduado
em Marketing e Mestre em Economia

Vicente Ferrer Augusto Gonçalves nasceu na cidade de Fortaleza, 
em 07 de abril de 1961. Graduou-se em Ciências Econômicas pela 
Universidade de Fortaleza - UNIFOR, é pós-graduado em Marketing 
e Mestre em Economia pelo Curso de Formação de Economistas do 
Nordeste - CAEN da Universidade Federal do Ceará – UFC. Possui 
especialização em Mercado Imobiliário e Avaliador Imobiliário.

Exerceu, como economista, diversos cargos na administração pública 
do governo do Estado do Ceará, em órgãos como: Companhia 
Cearense de Mineração - CEMINAS, Companhia de Desenvolvimento 
Industrial e Turístico do Estado do Ceará - CODITUR, Companhia 
de Desenvolvimento do Estado do Ceará - CODECE, bem como na 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará - SDE. 
Foi auditor do Programa Permanente de Combate às Secas e da 
Secretaria de Ação Social. É funcionário de carreira, como economista, 
da Prefeitura de Fortaleza, com origem no Gabinete do Prefeito.

Na Prefeitura, ocupou o cargo de Secretário da Controladoria, 
Ouvidoria e Transparência - SECOT e da Controladoria Geral do 
Município - CGM, além de assumir a Superintendência do Instituto 
de Previdência do Município de Fortaleza – IPM. Esteve na Secretaria 
de Planejamento, Orçamento e Gestão do município de Fortaleza – 
SEPOG, como secretário adjunto. 

Assumiu por dois mandatos os cargos de Presidente do Sindicato dos 
Economistas do Ceará - SINDECON e de Presidente do Conselho 
Regional de Economia – CORECON. Foi conselheiro do Conselho 
Federal de Economia - COFECON e vice-presidente de Assuntos 
Sindicais da Federação Nacional dos Economistas - FENACON. 
Ambientalista, criou o Movimento Fortaleza mais (+) Verde, com o 
objetivo de ampliar a área verde da Capital, além de reduzir o uso e 
consumo de materiais plásticos.
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Alcimor Aguiar Rocha Neto
(01/01/2017 a 20/12/2017)
Advogado e Mestre em
Direito Constitucional

Alcimor Aguiar Rocha Neto nasceu em Fortaleza no dia 19 de maio 
de 1986. Em 2001, no ensino médio, foi para os Estados Unidos e 
ingressou na Faculdade aos 16 anos. Tornou-se o mestrando mais novo 
do Brasil, aos 20 anos.

Advogado militante desde 2006, é mestre em Direito Constitucional 
pela Universidade de Fortaleza - Unifor. Alcimor Neto é doutorando 
em Filosofia do Direito pela Universidade de Coimbra. Professor 
das disciplinas de Hermenêutica Jurídica, Direito Processual Civil e 
Direito Constitucional no curso de graduação em Direito na Unifor e 
da disciplina de Ações Constitucionais na Especialização em Direito 
Constitucional na Escola Superior de Magistratura do Estado do 
Ceará – ESMEC e da Universidade Vale do Acaraú.

Já no meio profissional, assumiu a Controladoria e Ouvidoria Geral 
de Fortaleza, como secretário-chefe, no período 2017/2018. Foi eleito 
presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos 
Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB/CE), entre os anos de 
2006 e de 2013. É diretor da Escola Superior de Advocacia Nacional 
(ESA Nacional), triênio 2019/2022. Foi eleito Conselheiro Federal pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, triênio 2019/2022. É membro da 
Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 2013/2015 e 2019/2022.

Possui três livros publicados: dois na literatura jurídica (“Direito 
Constitucional e Teoria Política” e “Controle de Constitucionalidade 
das Medidas Provisórias”) e outro na literatura romântica (“À Espreita 
de Vargas”). Atuou em áreas do direito Constitucional e Político, 
atuando principalmente nos seguintes temas: direito constitucional, 
direito eleitoral, direito tributário, direito e história, filosofia do direito e 
política, justiça constitucional.
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Ricardo Luiz Andrade Lopes
(01/01/2018 a 17/04/2018)
Advogado

Ricardo Luiz Andrade Lopes nasceu em 1963, na cidade de Sobral, 
Ceará. Ingressou no curso de Direito da Universidade de Fortaleza - 
UNIFOR, onde se formou em 1987. 

Na vida profissional, exerceu assessorias jurídicas em instituições como 
o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Administração 
de Imóveis, e dos condomínios Residenciais e Comerciais do Estado 
do Ceará - SECOVI e na DOMUS Cia de Crédito Imobiliário, no 
período de 1991 a 2006.

Os cargos mais relevantes foram o de vice-presidente e presidente 
da Junta Comercial do Estado do Ceará por 12 anos (2004 a 2016), 
Coordenador Financeiro do Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza – 
SMS (2016 a 2017), Secretário-Executivo da CGM no período de 2017 
a 2020, sendo que de janeiro a abril de 2017, exerceu também o 
cargo de Secretário-Chefe do órgão.

Na presidência da Junta, implementou inúmeras mudanças, buscando 
sempre sua modernização, aproximando o serviço público do cidadão 
empresário, facilitando a prestação dos seus serviços e diminuindo a 
burocracia. 
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Luciana Mendes Lobo
(2018 a 2020)
Advogada, Especialista em Direito 
Administrativo e Mestre em Direito
e Gestão de Conflitos.

Luciana Mendes Lobo nasceu em 1982, em Fortaleza, Ceará. Formou-
se em Direito pela Universidade de Fortaleza – Unifor e possui 
especialização em Direito Administrativo e mestrado em Direito e 
Gestão de Conflitos.

Atualmente, é titular da Secretaria Municipal do Urbanismo e 
Meio Ambiente - SEUMA e traz em sua trajetória passagens pela 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza - CGM, 
como secretária-chefe; Casa Civil do Estado do Ceará, onde ocupou 
vários cargos e na Secretaria do Turismo do Estado do Ceará - 
SETUR, como executiva da pasta.

Participou como membro de diversos conselhos, dentre eles: Conselho 
Nacional de Controle Interno – Conaci, Conselho de Administração da 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará - Adece, Conselho 
Fiscal da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Ceará - Ematerce, Conselho de Administração da Companhia de 
Desenvolvimento do Ceará - Codece, Conselho Fiscal da Companhia 
de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará - Cogerh e 
Conselho Estadual de Meio Ambiente. Compôs, também, o Comitê 
Municipal de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal.
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Maria Christina Machado Pú-
blio
2021 - atualmente.
Gestora Ambiental, Mestra em 
Administração e Controladoria

Christina Machado nasceu em 2 de abril de 1976, em Fortaleza, Ceará. Gestora 
Ambiental, especialista em Auditoria e Controle Externo, conhecimento 
em Administração e Engenharia Civil. É mestra em Administração e 
Controladoria pela Faculdade de Economia, Administração, Atuária e 
Contabilidade - FEAAC/UFC e doutoranda em Dinâmica dos Oceanos e 
da Terra pela Geociências/UFF FEAAC/UFC. Cursa especialização em 
Políticas Públicas para Cidades Inteligentes (SmartCities), pela Universidade 
de São Paulo. 

É servidora municipal como analista de planejamento e gestão da Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG. Tem participação 
em projetos significativos no poder público Estadual e Municipal desde 
2003,: como a implementação de Secretaria de Estado, implementação 
de políticas públicas nas áreas de empreendedorismo, microcrédito, 
arranjos produtivos, reciclagem e economia solidária, implementação de 
coordenadorias estaduais e municipais nas áreas de desenvolvimento 
institucional e administrativo-financeiro e implantação e gerenciamento de 
novos projetos na Gestão Pública e Privada e também coordenação de 
Gestão de Patrimônio e Recursos Logísticos.

Atualmente, é secretária-chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município (CGM) e traz em sua trajetória passagens pela SEPOG. Atuou 
como Coordenadora de Gestão de Compras a partir de 2013, tendo 
assumido como Secretária Executiva desde 2017. Participou como membro 
de diversos Conselhos, dentre eles: Conselho Nacional de Controle Interno 
(Conaci), Comitê Municipal de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal 
(COGERFFOR), Conselho Fiscal do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar 
(ISGH), Conselho Municipal do Planejamento Participativo, Conselho Gestor 
do Fundo de Defesa do Meio Ambiente (Fundema), Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) e também do 
Conselho Fiscal do Instituto Cultural Iracema.



Capítulo II

20 ANOS DE 
CONTRIBUIÇÃO
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por 
meio de seus artigos 70, 71, 74 e 75, que transcreve sobre os atos 
administrativos, vislumbrava desde já, a necessidade da criação 
de órgãos de controle que garantisse a aplicação dos princípios 
administrativos como: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Diante disso, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,  
consolidaram um novo marco na gestão pública, ao atender o anseio 
da população brasileira que almejava uma maior transparência nas 
contas públicas e nos atos dos gestores do executivo, no âmbito 
Municipal, Estadual e Federal. 

Em 21 de março de 2000, em Fortaleza, o prefeito em exercício, 
Juraci Vieira Magalhães, que ocupou o cargo durante o período de 
1997 à 2004, designou por meio do ato n° 1.526/2000, a criação da 
Comissão Municipal de Controle de Custo e Informações Gerenciais, 
iniciando um novo processo que transformaria a administração 
municipal, com o objetivo de proporcionar uma qualidade na prestação 
dos serviços, eficiência nos gastos e redução nos custos além da 
responsabilização dos agentes públicos no gerenciamento dos recursos 
públicos e a democratização da informação. A Comissão formada 
pelos integrantes: José Martins Mayrink (coordenador), Ricardo Régis 
Saunders Duarte (assessor técnico); Cláudio César Magalhães Martins 
(assessor técnico); Luiz Carlos Sampaio Cavalcante (assistente 
técnico) e Fátima Maria Enéas de Vasconcelos (assistente técnico) 
tinha a missão de criar um órgão de Controladoria na Prefeitura 
Municipal de Fortaleza.  

Em 7 de fevereiro de 2001, o coordenador da Comissão Municipal 
de Controle de Custo e Informações Gerenciais, José Martins Mayrink, 
encaminhou a proposta de criação da Controladoria Geral do 
Município de Fortaleza, ao prefeito Juraci Vieira Magalhães. 

A partir desse momento, a Prefeitura de Fortaleza passa por 
uma reforma administrativa alinhando assim, a gestão municipal aos 
preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo como principal 
resultado a criação da Controladoria Geral do Municipal, conforme a 
Lei Municipal n° 8.608, de 26 de dezembro de 2001. 

O recém-criado órgão nasce com o papel de promover o 
assessoramento do Prefeito, tendo em sua finalidade a coordenação, 
execução e avaliação de auditorias de Gestão e de Sistemas: dos 
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Controles Contábeis; do Controle de Preços; do Controle e Prestação 
de Contas de Convênios e Contratos e do Sistema de Informática, 
em consonância com as políticas e diretrizes formuladas pela 
Administração Municipal, conforme descrito no artigo 20, da lei n° 
8.608/2001. 

A controladoria, vinculada ao gabinete do Prefeito, começa a 
ganhar estrutura, com a chegada de onze funcionários, conforme o 
Decreto Municipal n° 11.111, de 16 de janeiro de 2002. A partir daí, em 25 
de fevereiro, inicia-se um novo processo de transformação, passando a 
incorporar a Comissão Municipal de Controle de Custo e Informações 
Gerenciais, que neste momento passa a ser denominada de Comissão 
Técnica de Auditoria de Gestão e Controle de Preços, de acordo com 
o Decreto Municipal n° 11.144/2002, que amplia as atribuições e o 
quantitativo de cargos existentes. 

Em 2002, o Decreto Municipal n° 11.271, de 24 de outubro 2002, 
em seu artigo 4°, vem destacar o papel da Controladoria Geral 
do Município, que passa por um novo processo de reestruturação, 
com a criação das células de Auditoria de Gestão e de Contratos 
e Convênios, além de uma unidade administrativo-financeira e uma 
assessoria técnica.

No ano de 2005, a Controladoria Geral do Município ganha 
uma nova transformação, dessa vez, com base nos princípios de 
transparência e do controle externo, elementos essenciais para a 
consolidação de uma gestão democrática e eficiente. Durante a 
gestão da prefeita Luizianne Lins, que ocupou o cargo por dois 
mandatos, no período de 2005 a 2008 e 2009 a 2012, o órgão 
passa a ser denominado Secretaria de Transparência, do Controle 
Social e da Ética Pública, previstos na Lei Orgânica e na legislação 
municipal complementar. 

O atendimento às novas exigências direcionou uma reformulação 
do órgão, pautada em áreas de Controladoria Gerencial, Controladoria 
Ética, Tele Controladoria e Controladoria Comunitária, pautada no 
Código de Ética da Prefeitura de Fortaleza e no Código de Conduta 
da Alta Administração do Município. 

Foram também implementadas diversas medidas com o intuito 
de gerar informação, transparência e clareza das finanças públicas 
do Município.  Através da internet, implementou-se o Portal da 
Transparência no município de Fortaleza. A plataforma, recém lançada, 
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torna-se mais um instrumento democrático, onde o cidadão pode 
conhecer, em tempo real, tudo que é arrecadado pela gestão e como 
o dinheiro público é aplicado na Cidade, fortalecendo a cidadania e 
facilitando a fiscalização dos órgãos de controle externo, na época, o 
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). 

Através do Portal da Transparência, que passou por constantes 
atualizações desde o lançamento, é possível encontrar informações 
relativas à execução orçamentária e gestão fiscal da Prefeitura. Além 
disso, importantes instrumentos de acompanhamento da gestão 
também estão disponíveis no Portal, como o Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF) e o Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO), exigidos 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e apresentados a cada 
quadrimestre, em sessão pública na Câmara Municipal. Além deles, 
informações acerca do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Balanço 
Geral do Município, também estão disponíveis para qualquer cidadão 
interessado em conhecer mais sobre o orçamento público.

As atividades desenvolvidas pela Secretaria de Transparência, do 
Controle Social e da Ética Pública, resultaram em outubro de 2005, 
na auditoria completa em 42 secretarias e órgãos municipais. Durante 
esse período, foram assinados convênios de colaboração com órgãos 
da Administração, inclusive com a Ouvidoria do Município, bem como 
o desenvolvimento de programas de Capacitação em Gestão Ética 
e de Pesquisa sobre Valores Éticos.  Durante o mesmo ano, foram 
realizadas também 46 auditorias. 

Neste mesmo ano, a Ouvidoria registrou 13.394 atendimentos, 
dos quais 682 foram atendimentos diretos com o Ouvidor Geral; 288 
com a equipe da Ouvidoria; 12.407 atendimentos por telefone e 17 
atendimentos por carta.

O período entre 2007 e 2010, foi marcado pelo desenvolvimento 
de novas metodologias de trabalho pela então Secretaria de 
Transparência, do Controle Social e da Ética Pública, com a 
implantação de um sistema de auditoria in loco, através de visitas 
permanentes em escolas, hospitais e serviços de emergência. Uma 
atitude inédita, removendo a visão burocrática da controladoria, 
envolvida antes em executar apenas uma auditoria estática - 
verificações de notas de empenho e notas fiscais, por exemplo. Todo 
o sistema foi consolidado ao final, com um manual de instrução, 
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que foi criado pelos controladores do Município, durante a gestão 
de Inocêncio Rodrigues Uchôa (01/01/05 a 05/10/05), José Aroldo 
Cavalcante Mota (05/10/05 a 30/06/06), e ao final, concluído na 
gestão de Geraldo Bandeira Accioly (05/10/07 a 01/01/07). 

O ano de 2011, torna-se um novo marco para a então Secretaria, 
que contribuiu de forma direta para a construção do Plano Nacional 
sobre Transparência e Controle Social, propondo diretrizes, durante 
a 1a Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social 
(CONSOCIAL), assegurada pelo Decreto Municipal n° 12. 829, de 10 
de julho de 2011. A CONSOCIAL tinha como objetivo disseminar 
as informações em torno dessas áreas, reunindo os principais 
setores da coletividade, divididos em sociedade civil, organizações 
governamentais e conselhos municipais. 

Entre as inovações implementadas no âmbito municipal, destaque 
para as melhorias no modelo de gestão das organizações públicas 
municipais, como também, novas metodologias de controle e avaliação 
de resultados, principalmente na área de patrimônio, orçamento e 
administração financeira. Em relação às atividades de cunho interno, 
foram desenvolvidas também, metodologias para a orientação dos 
gestores nos processos administrativos, oferecendo suporte para o 
desempenho da gestão. Suas atividades também estavam voltadas 
para programas educacionais e gestão de educação, saúde, secretarias 
executivas regionais e mercados públicos. Nesse ano, foram realizadas 
69 auditorias, 6 notas de auditorias e 22 laudos técnicos. 

No âmbito nacional, nesse período, era promulgada a Lei de 
Acesso à Informação (LAI), n° 12.527, de 18 de novembro 2011, que 
apresentou um novo direcionamento a ser percorrido pela gestão 
pública, que é trazer mais transparência aos governos e garantir ao 
cidadão, fácil acesso às informações de caráter público, instituindo 
obrigações, prazos e procedimentos para a divulgação de dados, 
prevista pela Constituição Federal de 1988, no art. 5°, inc. XXXIII; art. 
37, §3°, inc. II; e art. 216, §2°. 

A LAI, como é também conhecida, vem em sua essência, estreitar 
os laços entre o Estado e a Sociedade Civil, na medida em que 
estabelece a obrigatória prestação de contas por todo e qualquer 
órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta (incluindo 
empresas públicas, sociedades de economia mista e outros entes 
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controlados direta ou indiretamente) e entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam recursos públicos. Assim, ao estabelecer 
rotinas para o atendimento ao cidadão, organiza e protege o trabalho 
do servidor.

Em sua principal diretriz, está a publicidade e a transparência das 
informações, onde é a regra, tendo o sigilo, um ato de exceção dentro 
da esfera pública. A informação que está sob a guarda do Estado, 
torna-se pública, podendo ser acessada por qualquer entidade ou 
cidadão, e em casos específicos, serem restritas por um tempo 
determinado. Essas restrições são classificadas, por autoridades, como 
sigilosas e os dados pessoais, como uma exceção à regra de acesso. 

Em um novo processo de transformação, em 2013, a “CGM”, 
então Secretaria de Transparência, do Controle Social e da Ética 
Pública passa a ser denominada como Secretaria de Controladoria 
e Transparência (SECOT), conforme Lei Complementar n° 137, de 
8 de janeiro 2013, sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio, que 
esteve à frente da Prefeitura de Fortaleza, por dois mandatos, durante 
o período de 2013 a 2020. Na reestruturação, o órgão passa a 
ser composto por cinco gerências especializadas e em seu corpo 
de auditores, sendo formado por 22 técnicos nas diversas áreas 
profissionais. A estrutura da SECOT, passa a contar com Assessoria 
Jurídica, Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, 
além das Coordenadorias de Controladoria, de Transparência e 
Administrativo-Financeira. 

A SECOT participou ativamente do processo de construção do 
diagnóstico da situação do município de Fortaleza, perante a Lei 
de Acesso à Informação (LAI), bem como na minuta do Decreto 
Municipal n° 13.305, de 21 de fevereiro de 2014, que veio regulamentar 
a Lei em âmbito municipal.  

Diante do desafio em elaborar estratégias que assegurem o 
acesso do cidadão às informações da gestão, é disponibilizado, em 
13 de outubro de 2014, o Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic). 
A ferramenta permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, solicitar 
informações aos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, do Governo Municipal. 

A Lei Complementar n° 176, de 19 de dezembro de 2014, fortalece as 
atividades do órgão, descrevendo em sua estrutura a nova finalidade 
da SECOT que passa a ser denominada como Controladoria e 
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Ouvidoria Geral do Município. Em sua competência está a promoção 
do controle da legalidade, da transparência da administração e da 
ouvidoria, visando à efetividade, controle interno e social das ações 
do município de Fortaleza.

Paralelamente a essas atividades, no âmbito federal, em 2014, o 
Congresso Nacional promulgava a Lei do Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil, Lei n° 13.019, de 31 de julho 2014, 
que estabelece o regime jurídico aplicável às parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil. Trata-se 
de regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades 
ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 
acordos de cooperação. 

O ano de 2016 torna-se um novo marco para a Controladoria e 
Ouvidoria Geral do Município, com a incorporação da Corregedoria 
Geral, conforme Decreto Municipal, n° 13.926/2016, de 12 de dezembro. 
Esse período reservava diversas conquistas para a CGM, com o 
reconhecimento de Fortaleza como a cidade mais transparente do 
Ceará, conforme pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Ceará (TCM). Foram analisadas informações presentes 
nos portais de transparência das 184 prefeituras do Estado, baseadas 
na Lei da Transparência (Lei Complementar n° 131/2009) e Lei de 
Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011). O Portal da Transparência de 
Fortaleza atingiu a nota mais alta de todo o Ceará, com o índice de 8,9. 

Ainda em 2016, a Prefeitura de Fortaleza lança o edital de 
concurso público, visando ao preenchimento de 50 vagas para o 
cargo de Analista de Planejamento e Gestão. Os profissionais viriam 
a ser lotados na Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Sepog), no Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) e 
demais áreas de planejamento e gestão dos órgãos e entidades que 
integram a prefeitura, assim na CGM.

Entre as diversas atividades desenvolvidas na área, uma coloca o 
município de Fortaleza como o centro das discussões do País, quando 
a capital se torna sede do XII Encontro Nacional do Controle Interno e 
da 20a Reunião Técnica de Controle Interno. O evento, promovido pelo 
Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), com organização 
da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM), aconteceu 
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entre os dias 3 a 5 de agosto de 2016. Foram debatidas diversas 
propostas estratégias para o fortalecimento do controle interno, como 
também, experiências de sucesso de municípios e estados brasileiros.  

Neste mesmo ano, foram registradas 278.774 manifestações pela 
Ouvidoria, significando um aumento de 18,38% dos procedimentos, 
quando comparado ao ano de 2015. Já na área de Transparência, 
foram processadas 1.060 solicitações de informações, por meio do 
Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic), apresentando um aumento 
de 65,10% dos procedimentos, em relação ao ano anterior. Na área de 
controle, que engloba auditorias, notas de auditoria e pareceres técnicos, 
foi possível registrar um crescimento dos procedimentos de 67,64%. O 
ano de 2016 registrava um novo marco na história da CGM, com a 
realização de 288 acompanhamentos (auditorias) pela Corregedoria 
Geral, em diversas sindicâncias instauradas nos órgãos e entidades 
que compõem a Prefeitura Municipal de Fortaleza. É registrado um 
aumento de 29,72% dos acompanhamentos, comparado ao ano de 
2015. A eficiência desse resultado teve como base a capacitação 
do corpo técnico da CGM direcionada aos quatro pilares que dão 
sustentação e visibilidade aos trabalhos com as áreas da Ouvidoria 
Geral, da Coordenadoria de Transparência, da Coordenadoria de 
Controladoria e da Corregedoria Geral. 

O ano fica marcado com Fortaleza sendo reconhecida como a 
5a capital do Brasil em transparência, conforme ranking divulgado 
pela Controladoria Geral da União (CGU). Além disso, a Capital foi 
avaliada como a 10a cidade do País e a 3a da Região do Nordeste, 
de acordo com a Escala Brasil Transparente (EBT), metodologia 
usada para medir a transparência pública em estados e municípios 
brasileiros, pela CGU. 

A Controladoria e Ouvidora Geral do Município, alinhada com as 
boas práticas de governança, garantiu o cumprimento de 100% do 
Plano de Ação de Auditorias, em 2017, proposto pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), que viria a ser 
extinto conforme Proposta de Emenda à Constituição (PEC), votada 
na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL), em 8 de agosto 
do mesmo ano. Os servidores efetivos e comissionados da corte 
foram incorporados ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), 
incluindo os procuradores e auditores que atuam perante os tribunais.
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O ano de 2018 torna-se novamente um marco na história do órgão, 
com a posse dos servidores, aprovados no concurso de 2016. Essa 
nova estruturação, firma a valorização e a importância das atividades 
desempenhadas pela CGM. Os oito profissionais, lotados no cargo de 
Analista de Planejamento e Gestão fazem parte da primeira turma 
de servidores efetivos da CGM.  

A CGM instituiu o prêmio “Fortaleza Transparente: Os Gestores 
Municipais em Compromisso com os cidadãos”, através da Instrução 
Normativa n° 01/2018, publicada no DOM, de 29 novembro de 2018, 
que regulamenta o ranking Fortaleza Transparente, classificando os 
órgãos e entidades municipais, de acordo com sua efetividade no 
uso do sistema. A iniciativa tem como objetivo premiar os três órgãos 
mais efetivos nas respostas a informações solicitadas pelos cidadãos 
através do e-SIC. Em 2018 as secretarias que se destacaram foram: 
em 1° Lugar - Secretaria Municipal de Governo (Segov), seguido da 
Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), em segundo e, em 3° lugar, 
a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Já no ano de 
2019, a Sefin, conquistou o 1° lugar, seguido da AMC, enquanto que 
o 3° lugar ficou com a Procuradoria Geral do Município (PGM). A 
terceira edição do prêmio fica marcada com a Secretaria Municipal 
de Finanças, conquistando pelo segundo ano consecutivo a 1a 
colocação, acompanhada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura 
e 3°, a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Visando fortalecer ainda mais os processos de transparência 
pública, o Portal da Transparência passa por uma nova reformulação, 
ampliando o controle social realizado pelo cidadão e pelos órgãos de 
controle externo. O ano também é marcado, pelo lançamento da nova 
versão do e-Sic, tornando o acesso mais fácil e prático ao cidadão. 
A CGM apresentou também o Sistema de Ouvidoria do Município 
(SOM), criando uma gestão em rede, garantindo a uniformidade dos 
processos, procedimentos e a vinculação das Ouvidorias Setoriais 
(Ouvidorias dos órgãos municipais) funcional e metodológica à 
Ouvidoria Geral de Fortaleza. Firmou parceria, com a Agência de 
Fiscalização de Fortaleza (Agefis) para integrar o SOM com o Sistema 
de Fiscalização (FISCALIZE), objetivando intercambiar as informações 
de ambos os sistemas e produzir relatórios gerenciais para subsidiar 
intervenções mais eficazes.
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Entre as atividades desempenhadas pelo órgão, foi possível 
realizar na área de auditoria, 249 procedimentos, sendo 118 auditorias 
iniciais, 130 auditorias de monitoramentos e 1 nota de auditoria. No 
contexto do controle interno, foram promovidas ainda, 119 auditorias 
internas, em 12 órgãos do Município de Fortaleza, sendo 258 atividades 
realizada, dentre elas, 26 monitoramentos, 105 pareceres de prestação 
de contas, 7 pareceres de consulta e 1 nota de auditoria. Já entre os 
canais de ouvidoria, foram registradas 4.118 manifestações, divididas 
entre denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões e 
pedidos de informação, sendo 2.725 transformadas em processo. 
Através da Corregedoria Geral, foram instaurados 317 procedimentos 
de sindicâncias em diversos órgãos municipais, dos quais 81 
procedimentos foram encaminhados à PGM, com 139 procedimentos 
arquivados e 97 em tramitação para o ano seguinte. O e-Sic registrou 
1.057 pedidos pelo canal.

Atuou também de forma efetiva na realização de 99 processos de 
Contratos e Convênios na gestão municipal, do quais, 67 destas foram 
realizadas na Secretaria Municipal de Educação (SME). Elaborou 1.061 
recomendações para secretarias e órgãos advindos de: 60 auditorias 
iniciais, 237 auditorias de monitoramentos e 3 notas de auditoria.

Na busca por conhecimento para qualificar e aperfeiçoar processos 
de trabalho, a CGM esteve participando de encontros e debates 
em âmbito local e nacional como: IV Congresso Internacional de 
Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará e o Instituto Rui Barbosa; II Fórum de Integridade 
e Ética promovido pelo BNB, que discutiu as melhores práticas e 
interpretações da Lei Anticorrupção e Lei das Estatais; III Reunião 
Ordinária da Rede Ouvir-CE; Reunião de Alinhamento da Ação Global 
2018; IV Encontro de Ouvidorias – Humanização no Serviço Público 
e Seminários Regionais de Participação e Controle Social. Promoveu 
acordo de Cooperação Técnica com a Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (FIEC) para atuar de forma conjunta no Projeto 
“Ouvidoria Itinerante”, priorizando os bairros com menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), oferecendo oportunidade para que a 
manifestação possa ser recebida em sua área de abrangência.

A área de auditoria também passa por uma reformulação em 
2019. Na oportunidade,  o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 
foi atualizado e passou a ser elaborado com base no modelo das 
três linhas de defesa, em gerenciamento de riscos, introduzindo-se, 
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assim, uma nova abordagem na realização das Auditorias Internas 
Governamentais. A auditoria interna trata-se de uma atividade 
importante dentro da área de Controle, que indica por meio de 
indagação, da observação, do questionamento, da checagem e 
da proposta de alterações, novos procedimentos para a melhoria 
da gestão pública. Desta forma, é possível auxiliar o processo de 
tomadas de decisões à procura de melhores resultados, garantindo a 
segurança do patrimônio público, contra danos ou riscos que venham 
ser ocasionados por erros e irregularidades.

Durante esse período, a CGM ampliou suas ações com o lançamento 
do projeto Auditor Aprendiz, em parceria com a Secretaria Municipal 
da Educação (SME) e a Secretaria do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (Sepog), desenvolvendo o exercício de direitos e deveres 
políticos, civis e sociais no ambiente escolar. Aderiu ao Programa de 
Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR), do Governo Federal, que 
busca melhorar, estimular e fortalecer os instrumentos de controle 
interno, apoiando os órgãos em suas atividades correcionais, além 
de institucionalizar a Rede de Controle Interno, Gestão de Riscos 
e Governança (RCI), através de Instrução Normativa n° 01/2019. 
Sendo esse normativo, com o objetivo, disseminar o conhecimento 
e as experiências sobre Auditoria Governamental. Em 2019, foram 
registradas cinco reuniões técnicas, envolvendo cerca de 70 
representantes de secretarias e órgãos municipais, em cada encontro. 

O ano de 2020, marcado pela pandemia em decorrência do 
novo coronavírus, ditou a necessidade de novas estratégias para o 
enfrentamento do Covid-19, como o desenvolvimento de mecanismos 
que assegurassem a correta aplicação dos recursos públicos. A CGM 
assume esse desafio mais uma vez, criando um novo marco em 
sua história, instigando formas de se trabalhar que se adequassem 
à realidade atual, promovendo assim, direta e indiretamente, novas 
formas de fazer controle.

A Prefeitura de Fortaleza criou o Comitê de Controle Interno, 
Transparência e Governança, presidido pela CGM e reunia 
representantes da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
(Sepog), do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS). A medida tinha como objetivo garantir a transparência, a 
legalidade e a eficiência, aumentando ainda mais os cuidados na 
aplicação dos recursos da Gestão Municipal, durante o período de 
calamidade pública, causado pela transmissão do coronavírus. Foram 
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implementadas também, ações de fiscalização pelas equipes da 
Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Guarda Municipal, Defesa 
Civil e AMC, com o apoio dos Agentes de Cidadania e Agentes de 
Endemias, cuja finalidade era abordar e orientar a população na 
prevenção da transmissão e do contágio pelo coronavírus. 

Durante esse período, foi necessário fazer uma reconfiguração 
do Sistema de Ouvidoria do Município (SOM), estruturando a 
ferramenta em 34 órgãos municipais, entre secretarias e hospitais, 
que passaram por treinamento sobre a funcionalidade do Sistema. 
Diante do desafio, foi lançado o Sistema Corporativo de Ouvidoria 
Digital (SISCOM), por meio do qual o cidadão passou a contar com 
mais uma ferramenta para realizar suas manifestações. Os processos 
ganharam maior agilidade e facilidade, com o acesso realizado pela 
internet. O novo sistema registrou 855 manifestações, das quais 92,32% 
corresponderam a pedido de informações, enquanto 3% envolveram 
reclamações ou denúncias. Entre os pedidos mais recorrentes, estão 
os serviços públicos diretamente ligados ao cidadão, como tributos, 
saúde e trânsito.

O aprimoramento do Portal da Transparência e a inclusão de dados 
sobre investimentos para ações contra a Covid-19 foram outras formas 
de garantir as práticas de boa governança. Essas estratégias vieram 
consolidar as ações já adotadas, que resultaram no reconhecimento 
de Fortaleza, como a 4a cidade mais transparente, entre as 
capitais brasileiras. Organizações de controle externo como a ONG 
Transparência Internacional e a ONG Open Knowledge BR, avaliaram 
quesitos como: o acesso pleno, ágil e simples às informações sobre 
compras emergenciais, além de conteúdo, regularidade e formato das 
informações.  Durante esse período, foi disponibilizada para a população, 
a “Coleção Legislação - Covid 19”, para consulta. O material reúne as 
legislações publicadas durante o período de calamidade pública pela 
gestão Municipal, Estadual e Federal. Os exemplares, consolidados 
e atualizados pela CGM em parceria com a Procuradoria Geral do 
Município (PGM), estavam disponíveis no Portal Coronavírus Fortaleza. 
A CGM lançou também o “Manual de Orientação para Aquisição de 
Bens e Serviços”, fornecendo orientações aos órgãos e às entidades 
no âmbito municipal, sobre os procedimentos a serem adotados nas 
compras e nas contratações realizadas.
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No âmbito da Corregedoria Geral, foi apresentada a cartilha de 
padronização de procedimentos de sindicância que veio fortalecer a 
unidade de correição, explicitando sua finalidade e atribuições. Diante 
do Decreto Municipal n° 14.611, de 17 de março de 2020 e do Ofício 
Circular 01/2020-GS-CGM, foi recomendada a suspensão dos prazos 
processuais de sindicâncias, processos administrativos disciplinares 
e correições. Ainda, foi possível acompanhar 313 sindicâncias, que 
tiveram como desdobramento, 68 procedimentos encaminhados para 
a Procuradoria Geral do Município, 77 procedimentos arquivados e 
200 procedimentos que estavam em tramitação. Já, até março, foi 
possível realizar sete visitas técnicas aos órgãos. 



Capítulo III

CGM 2021, UM 
HORIZONTE À FRENTE.
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O ano de 2021, inicia com grande desafio, e predestinado a 
tornar-se um novo marco na história do órgão. A estrutura da 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM) passa por uma 
nova transformação, que é assegurar a transparência e reforçar a 
adoção de boas práticas na administração pública, bem como servir 
de suporte para a implementação de novas ideias e, sobretudo, 
informar aos gestores e à sociedade civil as inovações que estão 
em desenvolvimento. Entre as estratégias aplicadas, destaca-se a 
revisão do planejamento estratégico, originando a atual estrutura 
organizacional da CGM. A atividade resultou na elaboração de 
nove produtos inéditos que estão em processo de implementação. 
Através do planejamento, também foi possível desenvolver um 
modelo inovador de avaliação de desempenho para todas as áreas, 
garantindo a produtividade e a eficiência do trabalho desenvolvido 
pelo órgão.

No decorrer desse conteúdo serão apresentado as atividades 
desenvolvidas nas áreas de Auditoria, Controle Interno, Corregedoria, 
Ouvidoria e Transparência, reforçando o papel como órgão de 
referência para a administração municipal, atuando com atividades 
de apoio e de assessoramento, promovendo ações preventivas e 
corretivas. Para isso, foram implementados também novos indicadores 
como forma de consolidar o trabalho que está sendo desenvolvido. 

Durante o primeiro semestre, foi possível constatar o crescimento 
desses indicadores, como aumento de 217% no número de acessos ao 
Portal da Transparência, quando comparados aos meses de janeiro 
e junho de 2021. A redução do tempo de resposta do E-sic, sendo 
atendidos no prazo médio de nove dias, conforme apuração realizada 
em junho deste ano, quando o preconizado pela Lei de Acesso à 
Informação está em 20 dias. Na área da Ouvidoria, houve o registro 
de 11.114 manifestações, dentre as quais 51% corresponderam a pedido 
de informação, elogios e sugestões, enquanto que 49% equivaleram a 
denúncias e reclamações. Entre os assuntos mais demandados pelo 
cidadão estão questões relacionadas a iluminação pública, fiscalização, 
recursos humanos e atendimento em postos de saúde e hospitais.

A apuração e o desenvolvimento deste material sugerem novas 
propostas e metodologias que podem ser aplicadas em secretarias, 
órgãos e entidades da Prefeitura de Fortaleza, como também 
reforçam o compromisso da CGM com a administração pública e 
a sociedade civil.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2024

Em janeiro de 2021, durante o desenvolvimento do planejamento 
estratégico 2021-2024, foram estabelecidos novas diretrizes e objetivos 
estratégicos para o período.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Missão

Assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, 
promover o controle da legalidade, da transparência da 
administração e manter um canal de comunicação com 
o cidadão por meio da ouvidoria, visando à efetividade, 
o controle interno e social das ações do município de 
Fortaleza.

Visão

Ser, até 2024, referência nacional, reconhecida pela 
sociedade local e pelos órgãos e entidades da PMF 
como instituição estratégica, inovadora, modelo de ética 
e de alto desempenho na promoção do controle interno, 
da transparência e da participação social, contribuindo 
para tornar Fortaleza uma cidade cada vez melhor e 
apoiando a excelência da gestão do poder executivo 
municipal.

Valores

Moralidade, Transparência, Legalidade, Credibilidade, 
Visão Sistêmica, Empatia Resolutividade, Acessibilidade, 
Compromisso, Colaboração e Sinergia,  Probidade 
Administrativa, Atuação Preventiva Comprometimento , 
Agilidade, Ética, Inovação
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A partir dos objetivos desenvolvidos no Planejamento Estratégico, 
foram elaboradas metas institucionais para o ano de 2021, originando 
uma carteira de projetos que estão em desenvolvimento.
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ATUAÇÃO NO CONACI

REPRESENTAÇÕES EM CÂMARAS, CONSELHOS, COMISSÕES E AFINS

O Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) trata-se de uma 
entidade que reúne secretarias estaduais e municipais de controle 
interno, transparência e auditoria. No Estado do Ceará, somente os 
municípios de Fortaleza e Aracati estão como membros, além da 
Assembléia Legislativa do Ceará e da Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Estado do Ceará, o que reafirma o compromisso do município 
com as boas práticas de governança. O Conaci atua a partir do 
intercâmbio de conhecimentos, práticas e informações, possibilitando 
um trabalho conjunto para a formulação, implementação e avaliação 
de políticas nacionais de controle e gestão. A entidade trabalha na 
coordenação e articulação das ações de interesse dos órgãos de 
controle interno e desenvolvimento de programas e projetos voltados 
à construção de mecanismos de controle que possibilitem ao país 
avançar economicamente e socialmente, aproximando o Poder 
Público dos cidadãos.

Atualmente a CGM preside ou possui representatividade em 20 
câmaras, conselhos, comissões e afins. 

COMISSÕES / 
CONSELHOS

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL REPRESENTANTES

Implantação do 
Programa Federal 

AMP
SEUMA

Titular: Rosanne Bezerra
Suplente: Denísia Cavalcante

Comitê de Gestão 
Por Resultados 
e Gestão Fiscal - 

COGERFOR

SEGOV
Titular: Christina Machado 
Suplente: Juliana Guimarães

Comissão Central 
de Prevenção 
e Combate ao 
Assédio Moral

SEPOG
Titular: Lilian Fontele 

Suplente: Juliana Sales
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Câmara Setorial 
de Governança 

Pública e 
Participação Social 

/ Comissão 02 
- Participação e 
Controle Social

SEPOG
Titular: LÍlian Fontele 
Suplente: Cláudia Valoni

Conselho Municipal 
do Planejamento 

Participativo

Coordenadoria 
Especial de 
Participação 

Social

Titular: Christina Machado
Titular 2: Lilian Fontele
1a Suplente: Juliana Guimarães
2a Suplente: Claudia Valani 

Comissão 
Especial de 

Acompanhamento 
dos Inventários da 

PMF

SEPOG 
(COGEPAT)

Titular: Isaac Gurgel Moura

Conselho Gestor do 
Fundo de Defesa 

do Meio Ambiente 
- FUNDEMA

SEUMA
Titular: Christina Machado 
Suplente: Juliana Guimarães

Conselho Municipal 
de Defesa dos 

Direitos da Criança 
e do Adolescente - 

COMDICA

FUNCI
Titular: Lilian Fontele
Suplente: Juliana Sales

Rede de 
Planejamento 

e Gestão 
Orçamentária - 

RPM

SEPOG
Titular: Ernesto Saboya 
Suplente: Rosanne Bezerra

Elo de capacitação IMPARH Titular: Denísia Cavalcante

Comissão Municipal 
de Acesso à 
Informação  

CMAI Titular: Christina Machado
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Comissão 
Disciplinar dos 

Conselhos Tutelares 
de Fortaleza

COMDICA
Titular: Cláudia Valani
Suplente: Lúcia de Medeiros

Câmara Setorial 
dos Direitos 
Humanos

SDHDS/
IPLANFOR

Titular: Christina Machado
Suplente: Juliana Guimarães

Conselho Nacional 
de Controle Interno 

- CONACI
CONACI Christina Machado

Rede Estadual de 
Controle Interno

Assembleia 
Legislativa 

do Estado do 
Ceará

Christina Machado

Comitê Fortaleza 
Digital SEPOG Christina Machado

Câmara da Gover-
nança e 
Participação Social 

SEPOG
Titular: Christina Machado 
Suplente: Juliana Guimarães

Conselho Municipal 
de Proteção 
Urbana de Fortaleza

SESEC
Titular: Christina Machado 
Suplente: Lilian Fontele

Comitê com fins de 
implantação do “Pro-
grama de Acordo 
de Resultados”

SEPOG 
Titular: Christina Machado 
Suplente: Ernesto Saboya

Grupo Técnico de 
Assessoramento 
ao COGERFFOR

COGERFFOR
Titular: Lilian Castelo 
Suplente: Paulo Afonso 
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Comissões no âmbito da CGM 

COMISSÕES ÓRGÃO 
RESPONSAVEL

REPRESENTANTES

Ouvidoria Setorial CGM Lilian Fontele

Rede de Controle 
Interno, Gestão de 

Riscos e Governança
CGM Lilian Castelo 

Rede Municipal de 
Ouvidores Setoriais

CGM Lilian Fontele

Comitê 
de Integridade

CGM

Juliana Guimarães, Ga-
briela Michiles,  Paulo 
Afonso, Lilian Castelo,  
Mônica Ribeiro, Juliana 
Sales, Marcos Cavalcan-
te e Ana Lúcia

Comissão de Assé-
dio Moral 

CGM

Titular: Rosanne Be-
zerra Silva
Suplente: Denísia Ca-
valcante

Comissão de Ética CGM

Titular: Lilian Fontele
Titular: Lilian Castelo
Titular: Mônica Ribeiro
Suplente: Katherine 
Santos
Suplente: Bruno Feijó
Suplente: Socorro de 
Lima Simões

Comissão de 
Inventário de Bens

CGM

Presidente: Denísia 
Cavalcante
Membro: Jéssica Félix 
Romagnone 



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

5 6

Comissão de 
Recebimento de

Bens
CGM

Presidente: Denísia 
Cavalcante Suplente: 
Jéssica Félix Romag-
none 
Suplente: Rosanne 
Bezerra

Comissão de Cadas-
tro no GRPFOR

CGM

Presidente: Denísia 
Cavalcante
Membro: José Erandir 
Brito
Membro: Jéssica Félix 
Romagnone

Comissão para 
Classificação de 

Documentos Sigilo-
sos

CGM 

Presidente: Juliana 
Sales 
Membro: Mônica Ri-
beiro
Membro: Marcos Ca-
valcanti
Membro: Fabíola Farias 
Membro: Lilian Castelo 
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CARTEIRA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO

Fomento à Rede de Controle Interno

A Rede de Controle Interno e Ouvidoria (Recont), conforme 
Decreto Municipal n° 14.972, de 31 de março de 2021, por meio de 
suas reuniões e atividades decorrentes delas, constitui-se num 
instrumento de disseminação de saberes e práticas de controle 
interno em toda a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). Dessa 
forma, este projeto visa subsidiar os participantes da Rede, por meio 
do planejamento, da organização e da realização de treinamentos 
que objetivam principalmente a capacitação dos servidores da PMF 
na implementação e realização das atribuições de controle interno.

Como resultados do fomento à Rede de Controle Interno, foram 
realizadas até 2021, onze reuniões que resultaram na produção de 
relatórios, registrando as discussões e temas debatidos em torno da 
área de controle. Entre os temas abordados, destaca-se: o papel da 
ouvidoria como instrumento de gestão participativa, desenvolvimento 
de políticas públicas municipais, a implementação da área de controle 
interno nos órgãos municipais e a capacitação dos agentes, por 
meio do curso “Mecanismos de Controle Interno na PMF”, realizado 
em parceria com a Escola de Governo do Instituto Municipal de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos de Fortaleza (Imparh).  

Gestão de Contratos

O Projeto de Gestão de Contratos surgiu a partir da necessidade de 
uma padronização e um monitoramento no que se refere ao controle 
de contratos e convênios do município. Tal gestão ocorrerá por parte 
da CGM, uma vez que sua atividade precípua é o controle interno 
dos Órgãos e Entidades da Prefeitura de Fortaleza. A supervisão da 
Controladoria nesses contratos permitirá uma padronização e análise 
técnica qualificada, dando mais segurança aos gestores municipais, 
minimizando possíveis erros de gestão. A medida possibilitará uma 
análise padronizada e efetiva relacionada aos aspectos operacionais 
e de legalidade. O gerenciamento desses contratos será realizado 
através do sistema de gestão de contratos, que englobará a fase de 
inclusão, execução e encerramento do contrato, sendo necessário que 
os critérios de monitoramento e avaliação apresentados pela CGM 
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estejam presentes e aprovados durante as fases.

A integração do sistema de gestão de contratos será importante 
no sentido de que haverá uma otimização do trabalho com os 
demais sistemas da PMF e qualidade da informação, permitindo a 
expansão do uso do sistema, o acompanhamento, o controle e a 
fiscalização de todos os contratos firmados pelos órgãos e entidades 
da administração municipal.

Como benefícios do projeto, podemos citar: O aumento do controle 
interno relativo aos contratos, gerando mais segurança para as 
contratações firmadas, eficiência e economicidade dos atos; O estímulo 
à gestão preventiva e participativa, com vistas à aprendizagem 
organizacional; O subsídio à implementação de estratégias voltadas 
à identificação de oportunidades e de ameaças; Suporte à tomada 
de decisão e ao planejamento.

Durante o primeiro semestre de 2021, foi estabelecido cronograma 
para migração do Sistema GCCORP da SEPOG para a CGM. Em 
continuidade, foram elaborados o decreto e a instrução normativa 
visando à institucionalização da gestão de contratos na PMF.

Núcleo de Prestações de Contas

Com vistas à correta observância das normas atinentes à 
prestação de contas de gestão, bem como à redução no número de 
irregularidades das contas dos gestores municipais, fez-se necessária 
a implementação do Núcleo de Prestação de Contas, que tem como 
escopo principal a padronização dos procedimentos relacionados à 
elaboração, à análise e ao acompanhamento das prestações de contas 
anuais de gestão na PMF, bem como a definição de instrumentais, 
relatórios, atribuições e responsabilidades.

Adicionalmente, também caracteriza-se como escopo do projeto, 
o levantamento da situação das prestações de contas de gestão 
da PMF, análise de conteúdo dos certificados, pareceres e acórdãos 
emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, bem como a 
avaliação dos riscos das fragilidades apontadas. 
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Projeto de regulamentação das parcerias realizadas entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil através da 
adequação ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civíl 

(MROSC)

Em 2014, o Congresso Nacional promulgou a Lei do Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei n° 13.019/2014). 
Cumpre salientar que tal lei possui caráter nacional, tendo competência 
para estabelecer o regime jurídico aplicável às parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades 
ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 
acordos de cooperação.

Assim, tendo em vista a vigência do marco regulatório, o 
município de Fortaleza expediu o Decreto Municipal n° 14.986/2021, 
que estabelece as regras e os procedimentos do regime jurídico das 
parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as 
Organizações da Sociedade Civil e, especificamente, no artigo 70, 
preleciona a criação de sistema, no âmbito municipal, para o registro 
das atividades desenvolvidas para o processamento das parcerias.

Outro ponto importante de ser mencionado no Decreto Municipal 
é o previsto no artigo 71, que aponta a CGM como responsável pela 
implementação das funcionalidades do sistema de gestão de parcerias, 
ensejando, assim, por parte deste órgão, a elaboração de plano de 
capacitação do sistema MROSC a fim de trazer delineamentos 
gerais sobre a temática. O processo de capacitação técnica dos 
servidores dos órgãos foi iniciado com a priorização daqueles órgãos 
e entidades municipais que possuem parcerias vigentes. 

Incubadora de Controle Interno

Com a efetiva implementação do controle interno, a Administração 
Pública garante à sociedade instrumentos de eficiência, efetividade, 
prevenção de riscos e transparência na gestão dos recursos públicos, 
cumprindo com os ditames de uma gestão fiscal responsável 
em atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
bem como garantindo o cumprimento da atribuição constitucional 
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determinada ao Controle Interno. Adicionalmente, o Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará, em suas auditorias, tem recomendado 
constantemente que os órgãos e entidades da PMF providenciem a 
criação da Unidade de Controle Interno.

Nesse contexto, a CGM, por meio deste projeto, tem por 
objetivo orientar e contribuir tecnicamente para a estruturação e 
implementação do controle interno nos órgãos e entidades da PMF, 
através da elaboração de modelo de implementação de controle 
interno, plano de ação e padrão de procedimentos operacionais para 
as atividades que devem ser exercidas pelos servidores responsáveis.

Como resultados da implementação do controle interno nos órgãos 
e entidades da PMF, podemos citar:

Elaboração e publicação do Decreto Municipal n° 14.972/2021, 
que regulamenta as atribuições dos Controles Internos a serem 
implementadas em órgãos e entidades da PMF;

Estruturação de modelo de implementação do controle interno 
para os órgãos e entidades da PMF dividido em oito passos;

Acompanhamento junto à SEPOG quanto à mudança nos 
regulamentos dos órgãos para absorção das atribuições 
de controle interno estabelecidas no Decreto Municipal n° 
14.972/2021 (1°passo para implementação do controle interno);

Criação do modelo de diagnóstico a ser utilizado pelos controles 
internos na avaliação da secretaria ou órgão;

Elaboração da estrutura do relatório de controle interno a ser 
elaborado pelos órgãos e entidades da PMF e que comporão 
as prestações de contas anuais de gestão.

Produção do “Manual de Elaboração de Relatório de Controle 
Interno sobre as Contas de Gestão – RCIG”. 
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Monitoramento de Notificações de Órgãos Externos

Constantemente, a PMF é notificada por órgãos de controle 
externo. A CGM, através do ofício circular n° 03/2021 CGM, de 24 de 
março de 2021, informou as diretrizes de tramitação obrigatória das 
notificações oriundas dos órgãos de controle externo as quais deverão 
ser respondidas pelos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, independentemente da matéria tratada.

Em razão do volume e das especificidades das notificações, 
identificou-se a necessidade de aperfeiçoamento na metodologia de 
gestão, com o estabelecimento de rotinas operacionais, revisão de 
fluxos de levantamento das informações e adoção de ferramentas 
tecnológicas que subsidiem o atendimento das respostas aos 
questionamentos em tempo hábil. Dessa forma, tal atividade possui 
como objetivos:

A padronização dos procedimentos pertinentes à recepção, 
análise e resposta de notificações ao Poder Executivo Municipal 
oriundas dos órgãos de controle externo; o controle das 
notificações recebidas pelas secretarias e órgãos da PMF, com 
vistas ao atendimento das demandas e dos prazos estabelecidos 
pelos órgãos de controle externo.

Como resultados da implementação do monitoramento das 

notificações de órgãos externos, podemos citar:

Elaboração de minuta de Instrução Normativa (IN) que 
dispõe sobre as diretrizes de recepção, análise e resposta das 
notificações oriundas dos órgãos de controle externo no âmbito 
do Poder Executivo Municipal de Fortaleza.

Atividade de acompanhamento e análise das notificações 
recepcionadas pelos órgãos e entidades da PMF.
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Contratos de Gestão

A portaria n° 016/2021 CGM, de 19 de abril de 2021, instituiu o grupo 
de trabalho técnico da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 
de Fortaleza – CGM, publicada no Diário Oficial do Município - DOM, 
n° 17.024, tendo como uma de suas finalidades a implementação da 
Coordenadoria de Controle Interno no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde – SMS, bem como a instrumentalização da Coordenadoria 
de Contratos de Gestão.

Como estratégia de atuação, o grupo técnico de trabalho da 
CGM buscou adaptar projetos em implementação na referida 
Controladoria, à abordagem setorial na SMS, conforme o art. 2° da 
Portaria n° 0016/2021 - CGM:

I – Implementar por meio do Projeto Incubação de Controle Interno 
a Coordenadoria de Controle Interno da SMS com metodologia de 
trabalho e indicadores; II - Implementar metodologia de gestão e 
monitoramento de prazos de Resposta de Notificações de Órgãos 
Externos. III - Implementar sistema e metodologia de Gestão de 
Contratos; IV - Implementar ação piloto do Projeto de Padronização 
de Processos para aprofundar a qualificação dos processos e 
metodologia de análise e operacionalização de Contrato de 
Gestão e de Contratações; V - Implementar por meio do Projeto 
Núcleo de Prestação de Contas a metodologia de padronização e 
acompanhamento das prestações de contas dos Contratos de Gestão 
e definição do modelo padrão de sistematização do Relatório de 
Controle Interno e Relatório de Prestação de Contas de Gestão 
da SMS; VI - Implementar metodologia e capacitar equipe técnica 
da SMS para realização de auto avaliação contínua do órgão por 
auditoria interna periódica, pelo Projeto Avalie-se. 

O objetivo do projeto de padronização de contratos de gestão, 
conforme eixo IV da portaria mencionada, abrange, em linhas gerais: 
a elaboração de plano de trabalho; o levantamento de situação 
atual (diagnóstico) e a proposta de melhoria dos processos de 
operacionalização dos contratos de gestão.
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AUDITORIA

O modelo de gestão pública de alto desempenho, que vem se 
consolidando no Brasil, volta-se para o atendimento à sociedade com 
o compromisso de entregar serviços de qualidade, ideias e práticas 
de governança, controle interno, gerenciamento de riscos e auditoria 
interna. Nesse cenário, a auditoria interna governamental consolida-se 
como uma atividade sistêmica, independente e objetiva de avaliação, 
assessoria e inspeção preventiva e corretiva, desenhada para agregar 
valor e aprimorar as operações dentro de uma organização.

A atividade de Auditoria Interna realizada pela Controladoria 
busca orientar a gestão na melhoria dos processos internos, no 
gerenciamento de riscos, assim como no fortalecimento do controle 
interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.

Com o intuito de fortalecer a atividade de Auditoria Interna 
Governamental, a CGM criou, através do Decreto Municipal 
n°14.980/2021, a Coordenadoria de Auditoria - COAUD, a qual compete 
coordenar e executar as auditorias internas, preventivas e corretivas, 
realizadas nos órgãos e entidades da PMF, através das atividades de 
avaliação e assessoramento, no âmbito da sua competência. Compete 
também à Coordenadoria o monitoramento das recomendações 
emitidas nos seus relatórios. As atividades da COAUD são realizadas 
por nove profissionais com formação acadêmica em: economia, direito, 
administração e engenharia civil.

Auditoria Interna Governamental - PAINT 2021

Para realizar as atividades de auditoria de forma adequada e 
estratégica, a COAUD elaborou e vem implementando o Plano Anual 
de Auditoria Interna (PAINT 2021), instrumento formal e gerencial de 
planejamento anual que detalha as atividades de auditoria interna 
governamental, especificamente aquelas de planejamento individual 
e execução das auditorias no exercício, que serão desenvolvidas pela 
Coordenadoria nas unidades do Poder Executivo Municipal, conforme 
cronograma de implementação, observadas as orientações legais, 
técnicas e administrativas atinentes.

Em 2021, a atuação do PAINT nos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Municipal ocorre em dois formatos de Auditoria:
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I - Auditoria de Panorama de Gestão: processo auditorial que busca 
desenvolver um olhar mais abrangente da gestão de uma determinada 
organização, utilizando-se da avaliação dessa organização em duas 
ou mais matérias de controle simultaneamente;

II - Auditoria de Assessoramento (Avalie-se): processo auditorial que 
busca desenvolver um olhar mais abrangente da gestão de duas 
ou mais matérias de controle simultaneamente dentro de uma 
organização, utilizando-se do assessoramento a essa organização no 
seu processo de autoavaliação, por meio de treinamentos realizados 
pela equipe de auditoria da CGM.

Para a delimitação do objeto do PAINT 2021, no formato Panorama 
de Gestão, foram realizados quatro recortes sequenciais (teórico, 
temporal, institucional e operacional), resultando em dez órgãos/ 
entidades que foram auditados em 2021. 

As avaliações de conformidade consistem na obtenção e análise 
de evidências sobre os processos de gestão (financeira, contábil, 
de pessoal e de bens patrimoniais), as licitações e as contratações 
de um órgão ou entidade num dado exercício, para emitir opinião 
ou conclusão, indicando se a operacionalização deles obedece às 
condições, às regras e aos regulamentos aplicáveis.

Além das atividades de auditoria previstas no PAINT, também são 
realizados, atendimentos às demandas extraordinárias de avaliação 
e assessoramento.

Auditoria Interna Contínua - Projeto Avalie-se

Como proposta inovadora em 2021, foi desenvolvido um novo 
formato de execução das auditorias previstas no PAINT. Trata-se da 
realização do processo de uma auditoria interna contínua (Projeto 
Avalie-se), a ser realizado pelos órgãos e entidades da PMF, sob 
a orientação da CGM, através da Coordenadoria de Auditoria. O 
Avalie-se, atividade prevista na etapa de execução do PAINT, será 
desenvolvido pela CGM em conjunto com a Comissão de Controle 
Interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. A 
Comissão que passou por uma capacitação em 2021 para realizar 
a atividade de auditoria interna contínua, realiza todas as etapas do 
processo auditorial internamente.
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A Secretaria Municipal da Saúde foi selecionada pela Controladoria 
como órgão piloto na implementação desta atividade, conforme o 
disposto na portaria n° 016/2021 CGM, de 19 de abril de 2021. Contudo, 
a Controladoria, através da Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria, 
promoveu um curso aos órgãos e entidades da PMF que tem como 
objetivo fortalecer o controle interno institucional. A auditoria interna 
faz parte das matérias abordadas no curso.

Monitoramento das recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria
(PAINT 2021)

Outra atividade de grande relevância dentro do processo de 
auditoria é o monitoramento das recomendações emitidas nos 
relatórios. No primeiro semestre de 2021, através da implementação do 
Plano Anual de Monitoramento das Recomendações, a Coordenadoria 
de Auditoria realizou o monitoramento das recomendações emitidas. 
Cumpre ressaltar que o Plano de Monitoramento é peça indissociável 
do Plano Anual de Auditoria Interna, por contemplar as etapas de 
monitoramento das recomendações e contabilização dos benefícios, 
desempenhando papel estratégico da auditoria interna governamental 
na gestão pública de alto desempenho e por abordar aquela que é a 
atividade de maior atuação da CGM.

Projeto de Implementação da Metodologia IA-CM

O modelo internacional de avaliação de capacidade, conhecido 
como IA-CM (Internal Audit Capability Model for the Public Sector), 
desenvolvido em 2009 pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA), sob 
coordenação do Institute of Internal Auditors Foundation Research 
(IIARF) e apoio do Banco Mundial, possibilita a identificação dos 
elementos necessários para o estabelecimento de uma atividade 
de auditoria interna efetiva no setor público. A proposta fornece um 
plano sequencial, lógico e evolutivo para o seu desenvolvimento, 
em alinhamento às necessidades da organização e aos padrões 
profissionais aplicáveis à atividade de auditoria interna.

Ao fazer uma autoavaliação das atividades de auditoria interna 
realizadas pela Controladoria, foram identificadas áreas que precisam 
ser aprimoradas pela CGM, conforme apontou a matriz IA–CM, para 
que o órgão alcance o nível 3 de maturidade no modelo. Através 
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da autoavaliação, constatou-se que a CGM apresentou atividades 
nos níveis 2 – infraestrutura e 3 – integrado do modelo, apresentando 
atividades já institucionalizadas, atividades que ainda estão em 
desenvolvimento e atividades que podem ser institucionalizadas para 
a melhoria da auditoria interna.

A partir do diagnóstico apontado pelo modelo, a Controladoria 
traçou um plano de ação para o fortalecimento das ações de 
controle interno, com foco nas atividades de auditoria interna, visando 
fortalecer, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Controle 
Interno, a Transparência e a Participação Social. O plano alinha-se 
ao Planejamento Estratégico da CGM para o período de 2021-2024, 
bem como às recomendações emitidas pelo Banco Mundial através 
do Programa Cidade Sustentável, apontando ambos para as ações 
de fortalecimento institucional que deverão ser implementadas pela 
CGM, com recursos oriundos do Programa.

O plano justifica-se pela conveniência de apresentar um diagnóstico, 
elaborado a partir da análise da capacidade de Auditoria Interna, 
bem como pela oportunidade de propor ações para o fortalecimento 
institucional da capacidade de Auditoria Interna da CGM. A 
implementação dessas atividades é de suma importância para a 
Controladoria fortalecer o controle interno nos órgãos e entidades 
da PMF, tornando-os mais eficientes e agregando valor à gestão 
pública. O diagnóstico apresentado com base na matriz citada 
identifica áreas na atividade de auditoria interna que necessitam de 
aprimoramento, por meio da implementação da metodologia IA–CM 
(Modelo de Capacidade de Auditoria Interna).

Projeto Sistema Integrado de Gestão das Auditorias - AuditaFor

O Sistema AUDITAfor consiste em uma aplicação web desenvolvida 
e mantida pela CGM, desenhada de acordo com os processos e 
instrumentais de trabalho utilizados nas auditorias, objetivando 
integrar todas as etapas de implementação da Auditoria Interna 
Governamental em plataforma única.

Entre os benefícios esperados e observados com a implementação 
do sistema, têm-se: o aumento na celeridade da realização das 
atividades de auditoria, na confiabilidade, na segurança e na 
organização da informação; a facilidade no acesso e compartilhamento 
dos dados; e a diminuição do uso do papel.
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A ferramenta atualmente conta com um módulo EXECUÇÃO, 
implantado e utilizado nas auditorias planejadas e demandadas, onde 
estão compreendidas as Folhas de Informação de Auditoria (FIA). 

Atividades de Assessoramento

As atividades de assessoria realizadas pela Coordenadoria de 
Auditoria englobam consultoria, aconselhamento e outros serviços 
relacionados, fornecidos à Administração Pública Municipal, com a 
finalidade de respaldar as operações das unidades executoras, onde o 
profissional de auditoria emite Parecer Técnico, evidenciando opinião 
fundamentada sobre determinado assunto. No primeiro semestre de 
2021, foram emitidos pela COAUD 14 pareceres de auditoria.  

TRANSPARÊNCIA

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece 
regras para que o tratamento de dados possa ocorrer sem infringir a 
privacidade e proteção dos dados pessoais, resultando em exigências 
ao setor público e privado para garantir mais segurança na coleta, 
no manuseio, no armazenamento e no descarte dos dados e das 
informações apuradas.

Em janeiro de 2021, foi criado o Grupo de Trabalho de adequação 
à LGPD, com a participação da Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município (CGM), da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (SEPOG) e da Procuradoria Geral do Município (PGM).

O grupo de trabalho desenvolveu e implementou ações como: 
publicação do Decreto Municipal n° 14.987, de 16 de abril de 2021, que 
regulamenta a LGPD no âmbito municipal; Criação do Menu “LGPD” 
no Portal da Transparência: conceitos, marcos de conformidade e 
materiais de apoio; definição e capacitação dos encarregados de 
cada órgão e entidade da PMF, fazendo um elo entre o Grupo que 
coordena a implantação da Lei e os órgãos da PMF; customização 
do e-SIC como canal de acesso aos titulares de dados pessoais; 
alimentação do Infotic, uma plataforma que registra informações 
sobre sistemas e sites utilizados pela administração; coordenação e 
assessoramento no processo de mapeamento e inventário de dados 
da gestão municipal; e reuniões com secretarias e órgãos, com 
objetivo de auxiliá-los no desempenho das atividades.
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Portal da Transparência e e-sic

O Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão (E-sic) permite que 
qualquer pessoa, física ou jurídica, requisite, entre outras informações, 
dados para compor trabalhos acadêmicos, informações acerca de 
dados econômicos da gestão municipal ou sobre o funcionamento das 
secretarias. O serviço pode ser acessado pelo endereço eletrônico 
“https://acessoainformacao.fortaleza.ce.gov.br” e através do próprio 
portal da Prefeitura de Fortaleza, no “https://fortaleza.ce.gov.br”. O prazo 
de atendimento ocorre em 20 dias, sendo possível a prorrogação por 
mais 10. A solicitação de informação pode ser realizada em qualquer 
horário e dia da semana, via internet, ou em horário comercial, de 
segunda a sexta-feira, de forma presencial, na própria CGM.

O E-sic possui três instâncias definidas por lei, para os casos de 
não satisfação quanto à resposta apresentada. Inicialmente, o cidadão 
poderá apresentar uma solicitação de informação, a qual será 
respondida pelo órgão demandado. Em caso de não contentamento 
com a resposta, o solicitante poderá interpor recurso em 1° instância, que 
será respondido pelo mesmo órgão. Em caso de não contentamento 
com a resposta, o solicitante poderá interpor recurso para a 2° 
instância, onde a CGM ficará responsável pela resposta, tendo o prazo 
de cinco dias para fornecê-la. Para aqueles casos em que o cidadão 
ainda não se sinta satisfeito com a resposta, poderá entrar com um 
novo recurso, na 3a instância, na qual a manifestação será dirigida 
para a Comissão Municipal de Acesso à Informação - CMAI.

Além do E-sic, é possível consultar outras informações através do 
Portal da Transparência. Trata-se de uma plataforma digital, na qual é 
possível o cidadão consultar dados relacionadas a despesas, receitas, 
orçamentos, contratos e convênios, além das licitações e repasse de 
recursos Estadual e Federal. O acesso acontece por meio do endereço 
eletrônico “https://transparencia.fortaleza.ce.gov.br”.

Entre as páginas mais acessadas no Portal da Transparência 
durante o ano de 2020, estão em primeiro lugar, servidores, em 
segundo, despesa, e em terceiro, contrato. Já em 2021, foi constatado 
o seguinte ranking de pesquisa, respectivamente: despesa, servidores 
e contrato.
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Índice de Transparência

A Prefeitura de Fortaleza conquistou o 4° lugar entre as capitais 
de maior transparência no enfrentamento ao coronavírus, conforme 
o Índice de Transparência da Covid-19 da Open Knowledge Brasil 
(OKBR). Foram avaliadas as iniciativas de maior transparência das 
gestões municipais com base na qualidade dos dados e informações 
relativas à pandemia, além dos portais de transparência das capitais, 
sendo mais bem avaliadas aquelas que continham navegação 
simples e direcionamento objetivo para o cidadão.

O resultado é representado em uma escala de 0 a 100, em que 
0 representa o ente menos transparente e 100, o mais transparente. 
A entidade ainda conceitua o grau de pontuação como alto, bom, 
médio, baixo e opaco. Entre os níveis alto e bom, ficaram somente 
sete capitais entre as 21 avaliadas, com Fortaleza obtendo 72 pontos. 
Em 1° lugar ficou o município de João Pessoa (PB), com nota de 95 
pontos, seguido de Manaus (AM) e Vitória (ES), empatados em 81 
pontos, e a cidade de Recife (PE) na 3a colocação, com 78.

A OKBR, também conhecida como Rede pelo Conhecimento 
Livre, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e 
apartidária que atua no país desde 2013. Desenvolve e incentiva o 
uso de tecnologias cívicas e de dados abertos, realizando análise de 
políticas públicas e promovendo o conhecimento livre para tornar a 
relação entre governo e sociedade mais transparente e participativa.

A Controladoria Geral da União (CGU) divulgou em março de 
2021 a Escala Brasil Transparente (EBT), em que avalia o grau de 
cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) para 
medir a transparência pública em estados e municípios brasileiros. 
A avaliação foi aplicada em todos os estados, no DF e nos 665 
municípios com mais de 50 mil habitantes. O Município de Fortaleza 
tirou nota 9,9, acima da média nacional entre as capitais, que foi de 
8,78, e surpreende quando comparado com os municípios do Estado 
do Ceará, em que a média ficou em 6,43.

Das capitais, 24 possuem nota maior do que 7, sendo que 14 (52%) 
estão com nota entre 9 e 10: João Pessoa (PB), Campo Grande (MS), 
Recife (PE), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Brasília (DF), Porto Alegre 
(RS), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), São Luís (MA), Curitiba (PR), 
Vitória (ES), Teresina (PI) e Salvador (BA).
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Programa de Integridade e Boas Práticas

O Programa de Integridade e Boas Práticas é um conjunto de 
ações de controle interno, gestão de risco e compliance, a fim de 
sanar e evitar eventuais atos ilícitos, fraudes e corrupção, fortalecendo 
a Administração Pública com transparência e integridade.  

Este Programa conta com cinco pilares essenciais para a 
sua realização, que são: O Comprometimento da Alta Gestão - 
disseminando atitudes éticas e a importância do comportamento 
íntegro; A Instância de Integridade - que conta com o Comitê para 
auxiliar na elaboração e no monitoramento contínuo do programa; 
A Gestão de Riscos - com a importância de detectar, prevenir e 
dirimir as ameaças; O Monitoramento - manter a continuidade e o 
comprometimento com o programa e a avaliação dos resultados; e 
Comunicação e Treinamento - enfatiza a transparência das ações e o 
aperfeiçoamento das atividades para mitigar os riscos.

A CGM iniciou o Projeto de Integridade em janeiro de 2021, tendo 
como produto a Portaria n° 0017/2021, de 08 de junho de 2021, 
que institui o Programa de Integridade e Boas Práticas na CGM; a 
Portaria n° 0019/2021, de 28 de junho de 2021, que institui o Comitê 
de Integridade da CGM; e o diagnóstico de Integridade, que será 
aplicado na CGM para verificar as fragilidades e sugerir as ações 
para eliminar quaisquer riscos através do monitoramento contínuo 
realizado pela instância de Integridade.

A Controladoria aderiu, ainda, ao E-prevenção, que faz parte do 
Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, coordenado pelo 
TCU e pela CGU, o qual busca avaliar as organizações públicas de 
todo o Brasil e auxiliar ao gestor na implantação de práticas que 
aprimorem a integridade da sua organização.

O Programa de Integridade da CGM, alinhado com o referido 
programa nacional, foi lançado em julho, com o desenvolvimento 
do projeto piloto, no próprio órgão, para ser replicado para demais 
secretarias e órgãos municipais. 
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OUVIDORIA

A ouvidoria pública é uma instância de participação social e 
efetivação da democracia, servindo ao cidadão como instrumento 
de acesso ao Poder Público. No âmbito do município de Fortaleza, 
a Ouvidoria Geral está na estrutura da CGM como ferramenta de 
participação e controle social que permite receber manifestações da 
população para fortalecer a coordenação geral da rede de ouvidores 
e gestão do sistema corporativo de ouvidoria, e identifica pontos de 
melhorias para a gestão e os serviços públicos. Na perspectiva de 
canal interativo disponível aos cidadãos, a ouvidoria municipal deve 
ser vista como órgão de apoio à gestão pública, sendo capaz de 
contribuir de forma significativa na construção de políticas públicas.

Entre os órgãos que mais receberam manifestações, temos em 
primeiro lugar a AGEFIS, com 3.288 solicitações, em segundo, a SMS, 
com 2.000 solicitações, seguido da SCSP, com 1.065 solicitações, 
em quarto, a SEUMA, com 802 solicitações, e em quinto, a SER 
II, com 668 solicitações. Ao todo, esses cinco órgãos receberam o 
equivalente a 70% de todas as manifestações. Entre os cinco assuntos 
mais demandados, temos, em primeiro, solicitações relacionadas a 
informação/ atendimento (4.941), seguidas de pedidos referentes a 
iluminação pública (943) e fiscalização (357) em terceiro. Na quarta 
colocação estão demandas ligadas a setor de recursos humanos 
(240) e, em quinto, estão questões relacionadas ao atendimento em 
postos/hospitais (216). 

Projeto Ouvidoria Viva

O projeto Ouvidoria Viva vem propor uma abordagem mais 
atuante da Ouvidoria Geral, com o fortalecimento do seu trabalho 
na administração municipal, envolvendo as ouvidorias setoriais, os 
gestores e os integrantes dos órgãos da PMF e, principalmente, a 
sociedade.

Através do projeto, foi implementado atividades como: Estruturação 
da Rede Municipal de Ouvidores Setoriais, através da instituição 
de ouvidorias em todos os órgãos da administração municipal, 
com indicação dos respectivos representantes; Estabelecimento do 
canal de comunicação da Rede de Ouvidores da Prefeitura, através 
de grupo de mensagens, com reuniões mensais para informes e 
alinhamento geral dos trabalhos; Acompanhamento dos trabalhos 
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das ouvidorias setoriais por meio das tutorias, criadas em aplicativo 
de mensagens. O grupo fica sob a orientação de um integrante da 
Ouvidoria Geral, como forma de ampliar o suporte das rotinas, o 
apoio aos trabalhos e a cobrança dos resultados; Apoio aos trabalhos 
das Ouvidorias Setoriais para melhoria dos resultados alcançados nas 
soluções das demandas e diminuição do tempo de atendimento e de 
pendências; Avaliação e alinhamento semanal para aperfeiçoamento 
do SISCOM junto à célula de gestão da Tecnologia da Informação e 
comunicação da CGM; Lançamento do SISCOM para aplicativo de 
celular; e Realização de treinamentos frequentes do SISCOM e de 
reuniões demandadas pelas Ouvidorias Setoriais.

Avaliação de Serviços Públicos

A Ouvidoria Geral do Município está implementando o projeto 
“Avaliação dos Serviços Públicos”, que propõe o desenvolvimento 
de um conjunto de ações e de instrumentos capazes de mensurar, 
através de pesquisa, os níveis de satisfação dos usuários com os 
serviços públicos prestados pela administração municipal, propondo 
sugestões para melhoria nos serviços ofertados.

Durante o primeiro semestre, foi elaborada a minuta do Decreto, 
submetida à Procuradoria Geral do Município, e a criação do formulário 
a ser aplicado no Sistema de Avaliação dos Serviços Públicos.

Boletim Interno

O Boletim interno “CGM mais ação” apresenta os indicadores 
da ouvidoria com o objetivo de compartilhar com as secretarias e 
órgãos da administração municipal a situação de suas áreas técnicas 
no que se refere ao serviço de Ouvidoria. O compartilhamento dessas 
informações possibilita ao gestor da pasta elaborar e propor políticas 
públicas para escopo de sua atuação. O Boletim é direcionado para as 
dez secretarias que apresentaram maior demanda de manifestações 
pelo serviço de ouvidoria, levando em consideração também o tempo 
de resposta ao cidadão. 
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Ouvidoria Digital

A CGM desenvolveu o sistema de Ouvidoria Digital, que pode 
ser acessada pelo endereço “https://ouvidoria.cgm.fortaleza.ce.gov.
br”, permitindo o acompanhamento e a geração de relatórios 
diários, pelos gestores municipais. A medida visa proporcionar a 
compreensão das manifestações do cidadão, que podem ocorrer 
na forma de: sugestão, elogio, solicitação de informações sobre o 
serviço, reclamação ou denúncia.

Rede Municipal de Ouvidores Setoriais

A Rede Municipal de Ouvidores Setoriais é composta pelas 
ouvidorias que integram os órgãos da Prefeitura de Fortaleza. 
Cada órgão deve ter instituída a sua própria ouvidoria para atuar 
na apuração das respostas às manifestações apresentadas pelos 
cidadãos, seguindo as diretrizes da Ouvidoria Geral do Município.

Para isso, a Ouvidoria Geral disponibiliza para a rede de ouvidorias 
setoriais o Sistema Informatizado de Atendimento da Ouvidoria - 
SISCOM e todo o suporte necessário para que as demandas dos 
usuários possam ser prontamente atendidas. Além disso, a Rede 
criou entre as ouvidorias setoriais uma conexão, onde as trocas de 
vivências têm sido imprescindíveis para a evolução dos trabalhos. Essa 
atividade tem viabilizado um contato regular com a disseminação de 
práticas efetivas na condução da rotina.

CORREGEDORIA

A Corregedoria Geral integra a estrutura organizacional da 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, conforme Decreto n° 
13.926, de 12 de dezembro de 2016, e atua na atividade Correcional 
de Procedimentos Administrativos de Sindicâncias. Como órgão 
central na realização das correições no âmbito do Poder Executivo 
Municipal, possui como atribuição a supervisão técnica nos Órgãos 
da Administração Pública do Município de Fortaleza, bem como 
orientação e assessoria na realização das sindicâncias instauradas 
no âmbito das diversas secretarias, de acordo com o que regem 
as legislações atinentes a esta atuação. As atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2021, resultaram na instauração de 107 sindicâncias 
que foram acompanhadas pela Corregedoria Geral.
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PAINEL DE INDICADORES

O Decreto Municipal n° 13.926, sancionado em 12 de dezembro de 
2016, que trata do regulamento da Controladoria e Ouvidoria Geral 
do Município de Fortaleza, destaca, em seu artigo 2°, a competência 
e os valores do órgão, que tem como finalidade “promover o controle 
da legalidade, transparência da administração e ouvidoria, visando à 
efetividade, controle interno e social das ações do Município de Fortaleza”.

Com suas obrigações e competências regulamentas na lei, a 
CGM criou o Projeto de Indicadores, onde serão colhidos dados 
para a obtenção de 12 indicadores iniciais, quais sejam: I - Evolução 
das auditorias realizada nos órgãos; II - Evolução do monitoramento 
das correções apontadas nas auditorias; III - Índice de aprovação 
das contas dos gestores dos órgãos; IV - Tempo de resposta das 
ouvidorias; V - Tempo de resposta do E-Sic;, VI - Evolução de consulta 
no Portal da Transparência; VII - Números de acesso ao Portal da 
Transparência; VIII - Evolução de padronização de processos; IX - 
Tempo de conclusão de processos de punição de fornecedores; X - 
Percentual de equivalência de preço de mercado dos itens e serviços 
contratados; XI - Nota de transparência pelos órgãos de controle 
externo e instituições referendadas; XII - Índice de conformidade de 
matérias de controle.

Por meio dos indicadores é possível mapear e identificar o grau 
de aderência do controle interno nos órgãos. Permite também medir 
a maturidade dos processos, o grau de aprovação das contas, o grau 
de execução de contratos, o grau de eficiência de gestão de contrato, 
o nível de conformidade, os controles de risco e outros. Através 
desse painel de indicadores, os secretários, gestores e órgãos podem 
mapear suas áreas de atuação e tomar medidas, caso necessário, 
para aperfeiçoamento da gestão pública.

Parte dos indicadores, apesar de já estarem definidos, ainda estão 
em processo de recebimento dos dados para que possam ser tratados 
e transformados em informação, outros já estão com informações 
disponíveis. Pode-se destacar alguns exemplos de indicadores que já 
são acompanhados.

O indicador de número de acessos ao Portal da Transparência 
indica que, durante o 1° semestre de 2021, houve um aumento de 
90.156 para 268.444, representando um aumento de 217%, quando 
comparado os meses de janeiro e junho.
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O indicador de Tempo de Resposta do E-Sic nos ajuda a averiguar 
como está o tempo médio de resposta do município às manifestações 
realizadas no E-Sic, e, por meio dessa informação, possibilitar ao 
gestor manter o serviço dentro dos parâmetros exigidos da lei, sempre 
em busca de melhorar o atendimento, tendo foco no bem-estar do 
cidadão. Ele também possibilita uma análise mais profunda, com foco 
nos órgãos individualmente.

O indicador de Nota de transparência pelos órgãos externos e 
instituições referendadas nos ajuda no monitoramento da transparência 
pública, possibilitando acompanhar e implementar ações do município 
na tentativa de melhorar o acesso à informação.

O indicador de tempo de resposta das ouvidorias é responsável 
por informar o tempo médio (dias) do processo, desde a abertura 
até o fechamento de uma manifestação na ouvidoria do município 
de Fortaleza. Com essa informação, a gestão municipal pode tomar 
decisões baseadas no tempo máximo descrito na lei, como também 
em melhorias desejadas para o cidadão. Apesar desse indicador 
estar informando o tempo médio da ouvidoria, é possível também 
obter os dados por órgão, possibilitando uma análise mais específica, 
assim como medidas mais pontuais. O indicador do tempo médio de 
atendimento, em geral, nesse primeiro semestre, ficou em 12,7 dias.

A CGM QUE QUEREMOS

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município tem buscado 
otimizar os mecanismos e ferramentas de controle interno, realizando 
diversas ações de auditoria, assessoramento e acompanhamento, 
através de um trabalho integrado e coordenado de todos os seus 
setores, quais sejam, Auditoria, Controle Interno, Corregedoria, 
Transparência e Ouvidoria, buscando apoiar a PMF em uma gestão 
eficiente da aplicação dos recursos públicos.

Em 2021, foram iniciados diversos projetos e ações que contribuíram 
para o aprimoramento da gestão pública e constituem, inclusive, meios 
através dos quais a Administração Municipal apresentou melhorias 
da gestão de seus recursos, sempre primando pelos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A realização das auditorias e assessoramentos relacionados ao 
controle interno, bem como o acompanhamento da implementação 
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das recomendações apontadas em auditorias anteriores, servem 
de orientação aos gestores e servidores, contribuindo para o 
desenvolvimento da gestão municipal e agregando valor aos serviços 
prestados ao cidadão. Visando à melhoria contínua de seus trabalhos, 
a CGM segue com os projetos já iniciados e elencados até aqui, para 
atuar cada vez mais de maneira preventiva. Outro objetivo almejado 
é a melhoria dos indicadores elencados, trazendo resultados efetivos 
para o cidadão.

Por fim, no intuito de melhorar a qualidade dos trabalhos realizados, 
a CGM entende como de fundamental importância a capacitação 
contínua de seus servidores, bem como a difusão de conhecimento 
acerca das atividades de controle interno aos gestores envolvidos, 
a fim de conscientizá-los de que o papel do órgão é fomentar a 
orientação e cooperação entre os órgãos da administração municipal, 
para apoiar a boa governança na gestão pública.
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A CONCEPÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO 
MUNICIPIO DE FORTALEZA

Lilian Mariano Fontele1

A Lei Federal n° 13.460/2017, mais conhecida como Código de 
Defesa do Usuário do Serviço Público, dispõe sobre participação, 
proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 
Administração Pública e estabelece que órgãos públicos devem criar 
uma carta de serviços ao usuário, com a possibilidade de submeter 
tais serviços à avaliação dos seus destinatários. Os resultados obtidos 
a partir dessa avaliação deverão ser integralmente divulgados e 
devem ser utilizados como meio para propor melhorias aos serviços 
que não tiverem boas avaliações.

Nesse sentido, foi publicado o Decreto Municipal n° 15.061/2021, 
que institui o programa de avaliação dos serviços públicos prestados 
pelos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Para 
isso, a Administração Municipal tem desenvolvido uma ferramenta 
informatizada capaz de possibilitar ao usuário avaliar os serviços 
que utiliza, independentemente de onde esteja, a partir do acesso ao 
formulário por meio de endereço eletrônico ou por meio do QR code 
disponibilizado.

A partir dos dados obtidos por meio da pesquisa, é factível fazer 
um diagnóstico e construir estratégias que tenham como objetivo a 
melhoria dos serviços prestados. Portanto, a avaliação é um importante 
mecanismo para o fortalecimento e a consolidação da qualidade e 
excelência na Gestão Pública, que deve subsidiar a reformulação de 
políticas públicas que tenham o escopo de melhorar, aperfeiçoar e 
simplificar os serviços prestados à população.

O que devemos entender por serviços públicos, além de que são 
aqueles que deverão ser prestados pelos entes públicos (União, Estados 
e Municípios) para o atendimento das necessidades da população? 

1 Mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR 
. Pós-Graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Fortaleza 
– UNIFOR. Graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR e em 
Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará – UFC
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Por inteligência do art. 22 da Lei n° 8.078/1990, “os órgãos públicos, 
por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 
contínuos”. Assim, cabe interpretar que a população deverá estar 
satisfeita a partir dos critérios de adequação, eficiência, segurança e 
continuidade dos serviços.

Quando tratamos de avaliação dos serviços públicos, é importante 
salientar que, no nosso país, ainda é predominantemente negativo o 
desempenho das instituições, apesar da existência da Lei Federal 
supracitada, de modo que somente com o esforço da gestão, com foco 
na melhoria dos serviços, essa realidade pode ser modificada. Mas 
que condições o serviço prestado ao usuário deveria reunir para que 
fosse avaliado de forma positiva? Essa resposta dependerá muito do 
ponto de vista do destinatário do serviço. A norma estabelece que o 
usuário deve avaliar os serviços nos seguintes aspectos: qualidade do 
atendimento; cumprimento dos compromissos e prazos definidos na 
prestação dos serviços; e as medidas adotadas pela Administração 
Pública para melhoria e aperfeiçoamento do serviço oferecido.

Um serviço definido terá uma avaliação positiva se atender às 
necessidades do cliente de modo confiável, acessível, no tempo 
esperado e adotando as medidas adequadas. Mas há que se falar 
também no fator subjetivo, considerando que cada usuário reage de 
forma diferente ao mesmo serviço. E foram esses os pontos utilizados na 
avaliação experimental que vem sendo conduzida pela Controladoria 
e Ouvidoria Geral do Município, através da sua Ouvidoria Geral. São 
4 (quatro) perguntas objetivas com opções de respostas que utilizam 
a escala Likert como padrão, principalmente por se tratar de uma 
pesquisa de opinião em que os questionados especificam seu nível 
de concordância com uma afirmação, demonstrando o seu grau de 
satisfação.

A reação do usuário esboça o resultado entre aquilo que era 
esperado (expectativa) e o que foi entregue (realidade). Normalmente, 
o resultado é positivo quando as expectativas são atingidas ou quando 
a realidade é capaz de superá-la. Entretanto, quando a expectativa 
for total ou parcialmente frustrada, a satisfação do usuário estará 
comprometida ou totalmente prejudicada.
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Para que se atinja um patamar desejável de satisfação, é 
necessário que haja um processo constante de acompanhamento 
das percepções dos usuários sobre a qualidade desses serviços. A 
execução, o monitoramento, a adoção de medidas que promovam a 
melhoria (na perspectiva do cidadão) e uma nova avaliação posterior 
devem servir de elementos para mensurar a assertividade das 
políticas públicas a serem implementadas ou modificadas a partir da 
obtenção desses dados. Só assim, a avaliação dos serviços públicos 
cumprirá a função para a qual foi concebida em sua completude. E 
é nesse sentido que o município de Fortaleza pretende empreender 
esforços, tornando a avaliação dos serviços públicos uma ferramenta 
de propositura de mudança.
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE NA 
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Gabriela Menezes Campelo Michiles2

Juliana Guimarães de Oliveira3

Hodiernamente, vimos que a Administração Pública investe, cada 
vez mais, em transparência e boas práticas, com a finalidade de 
aprimorar o serviço público, tornando-o mais íntegro, evitando fraudes 
e corrupção e estimulando o controle e a participação do cidadão. 
O objetivo é fortalecer e credibilizar os órgãos e entidades da 
Administração Pública, através de uma gestão focada em integridade 
e compliance.

Considerando as avaliações da Transparência Internacional, 
especificamente os dados apresentados no Índice de Percepção da 
Corrupção do ano de 2020, o Brasil ocupa a 94a posição internacional, 
pontuando apenas 38 critérios de 100 avaliados. Esse resultado 
enfraquece a credibilidade das instituições públicas, afetando as 
relações comerciais com outros países. Percebe-se, portanto, que, 
apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito, e nesse esteio a 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM) 
iniciou o Projeto Piloto de um Programa de Integridade e Compliance 
que, em breve, deverá abarcar toda a Prefeitura.

Inicialmente, importa conceituar os termos “Integridade” e 
“Compliance”, os quais, apesar de amplamente utilizados e estudados, 
ainda causam certa confusão interpretativa.

Conforme a Portaria n° 0017/2021 – CGM, de 08 de junho de 
2021, que institui o Programa de Integridade e Boas Práticas na 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza, artigo 1°, 
§ 3° inciso I, entende-se por Integridade: “o alinhamento consistente e 
a conformidade ao conjunto estruturado de medidas institucionais 

2 Licenciada em Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará (IFCE);
3 Bacharel em Direito (UNIFOR), Advogada (OAB-CE), Especialista em Direito 
Processual Civil Individual e Coletivo (UNICHRISTUS), MBA em Liderança e Gestão de 
Negócios (SAINT PAUL).
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voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de 
fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança”.

Para Coimbra e Manzi (2010, p. 2), “O termo compliance origina-se 
do verbo inglês to comply, que significa cumprir, executar, obedecer, 
observar, satisfazer o que lhe foi imposto. Compliance é o dever de 
cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, 
regulamentos internos e externos, buscando mitigar o risco atrelado 
à reputação”.

Vê-se, portanto, que os termos possuem convergência semântica 
e identidade de objetivos, sendo, todavia, a “integridade” mais ampla, 
abarcando a ideia executiva relacionada ao “to comply”.

Seguindo esses conceitos, iniciou-se a implementação do Programa 
de Integridade na CGM, a fim de prevenir, detectar, punir e remediar 
eventuais fraudes e atos de corrupção, bem como fomentar o apoio 
à boa governança.

O Programa consiste em um conjunto de ações de controle interno, 
gestão de risco e compliance, a fim de sanar e evitar eventuais atos 
ilícitos, fraudes e corrupção, fortalecendo a Administração Pública 
com transparência e integridade.

O Programa conta com 5 (cinco) pilares essenciais para a sua 
realização, que são: 1. O Comprometimento da Alta Gestão - 
disseminando atitudes éticas e a importância do comportamento 
íntegro; 2. A Instância de Integridade - que conta com um Comitê para 
auxiliar na elaboração e no monitoramento contínuo do programa; 
3. A Gestão de Riscos - a importância de detectar, prevenir e dirimir 
as ameaças; 4. O Monitoramento - manter a continuidade e o 
comprometimento com o programa e a avaliação dos resultados; e 5. 
Comunicação e Treinamento - enfatizar a transparência das ações e 
o aperfeiçoamento das atividades para mitigar os riscos.

A implementação do Programa passa, ainda, por 5 (cinco) etapas. 
A primeira consiste na assinatura de um Termo de Compromisso pela 
autoridade máxima do órgão/entidade, assumindo a responsabilidade 
pela execução e compreendendo que o patrocínio da alta gestão é 
fundamental para o sucesso do projeto. É a velha máxima, o tom vem 
do topo. A segunda etapa formaliza a constituição do Comitê de 
Integridade, seguida da terceira, que é a aplicação do diagnóstico, 
feita através da aplicação de um questionário para compreensão 
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do nível de maturidade do ente. Já a quarta consiste na elaboração 
do Plano de Integridade em si, com recomendações e orientações 
de boas práticas a serem implantadas. Por fim, a quinta etapa é o 
monitoramento das ações, etapa fundamental, e o momento em que 
o projeto vira um processo, integrado às rotinas do órgão.

A CGM iniciou o Projeto de Integridade em janeiro de 2021, tendo 
como produto a Portaria n° 0017/2021, de 08 de junho de 2021, 
que institui o Programa de Integridade e Boas Práticas na CGM, a 
Portaria n° 0019/2021, de 28 de junho de 2021, que institui o Comitê 
de Integridade da CGM; e o diagnóstico de Integridade, que está 
em vias de finalização, e irá verificar as fragilidades e sugerir as 
ações corretivas e preventivas para eliminar/mitigar riscos através 
do monitoramento contínuo realizado pela instância de Integridade.

A CGM aderiu, ainda, ao E-prevenção, que faz parte do Programa 
Nacional de Prevenção à Corrupção, coordenado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), 
o qual busca avaliar as organizações públicas de todo o Brasil 
e auxiliar o gestor na implantação de práticas que aprimorem a 
integridade da sua organização. Harmonizamos o referido programa 
nacional com o Programa de Integridade da CGM, citado nas linhas 
anteriores, este último em curso desde janeiro 2021, cuja ampliação 
para os demais órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), 
pretendemos iniciar  após finalização do piloto interno.

O projeto conta com a promoção do Código de Ética, canal de 
denúncias, a propagação do comportamento íntegro dos servidores 
e a disseminação da publicidade e transparência da Gestão Pública 
Municipal, com a finalidade de fortalecer o amadurecimento e a 
credibilidade da Instituição Pública.

A fim de exemplificar a importância da integridade para a gestão 
pública, temos que a Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou, 
em março de 2021, a Escala Brasil Transparente (EBT), em que avalia 
o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação 
(LAI), para medir a transparência pública em estados e municípios 
brasileiros. A avaliação foi aplicada em todos os estados, no Distrito 
Federal e nos 665 municípios com mais de 50 mil habitantes. O 
Município de Fortaleza tirou nota 9,9, acima da média nacional entre 
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as capitais, que foi de 8,78, em diferença dispare junto aos demais 
municípios do Estado do Ceará, em que a média ficou em 6,43.

Vimos que, a fim de contribuir para a modernização e aplicação 
das melhores práticas na gestão pública, a Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município de Fortaleza (CGM) implementou o Programa de 
Integridade e Boas Práticas. O projeto conta com o apoio irrestrito 
da alta gestão, visando fortalecer o Controle Interno através de 
Governança e Compliance, a fim de combater conflitos de interesses 
e gerenciar riscos, através do monitoramento contínuo das atividades 
e do treinamento dos servidores.

A essência do compliance gira em torno de fomentar a cultura 
ética, a intenção por trás da ação. Nesse sentido, a difusão de 
princípios éticos solidamente definidos é o caminho que pretendemos 
trilhar. Mas não há mágica: transparência, equidade, accountability, 
monitoramento, treinamento, e intensa comunicação sistemática disso 
tudo, alimentam a cultura que sustenta a atuação pretendida pela 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza.
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A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: MECANISMOS DE 
ACESSO À INFORMAÇÃO PELO CIDADÃO

Paulo Afonso Cavalcante Júnior4

A transparência na gestão pública pode ser definida como a ação 
do ente público de dar visão à sociedade de sua atuação cotidiana, 
bem como garantir o acesso aos dados dela resultantes. Transparência 
também é entregar ao titular do pedido informações fidedignas e de 
fácil entendimento, consentindo, dessa forma, que tenha voz na gestão 
democrática, participando do controle social. Cabe ao administrador 
público ser um facilitador desse acesso.

No município de Fortaleza, quem tem feito esse papel de dirimir os 
obstáculos entre a Administração Pública e o cidadão na obtenção 
dessas informações é a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 
- CGM, cumprindo e fazendo cumprir as determinações legais sobre 
o tema.

O Governo Federal, por meio da Lei n° 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, regulamentou o procedimento para que o cidadão tenha 
acesso à informação produzida pelos órgãos e entes públicos, lei 
essa conhecida como LAI – Lei de Acesso à Informação. Da mesma 
forma, a Prefeitura de Fortaleza, por intermédio do Decreto n° 13.305, 
de 21 de fevereiro de 2014, definiu regras para a implementação 
da LAI no âmbito municipal. Para tanto, vem atuando em diversas 
vertentes quanto à entrega à sociedade de informações públicas, 
disponibilizando-as seja por meio físico, quando o cidadão procura 
pessoalmente o órgão público para efetivar o seu pedido de 
informação, seja por meio de sítios eletrônicos.

A princípio, tanto a Lei Federal quanto o Decreto Municipal 
mencionam o dever dos órgãos e entidades da Administração Pública 
em promover a divulgação, de ofício, - ou seja, a disponibilização 
obrigatória, sem provocação ou movimentação externa, das informações 
de interesse coletivo por eles produzidas ou mantidas, daí o termo 

4 Especialista em Direito e Processo Tributários pela Universidade de Fortaleza – 
UNIFOR. Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR; formação 
em Psicanálise pela Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil – SPOB, do Rio de 
Janeiro.
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transparência ativa. É ativa no sentido de que, independentemente 
de haver requerimento pelo usuário, é de responsabilidade do ente 
público divulgá-las. E, neste quesito, o município de Fortaleza tem 
avançado bastante, estando à frente de várias capitais do Brasil.

O Portal da Transparência de Fortaleza, disponível por meio do 
endereço eletrônico https://transparencia.fortaleza.ce.gov.br/, é o 
cartão de visitas do município, quando o assunto é transparência 
ativa. Nele são ofertadas, em variadas formas e em diversos formatos 
abertos para a coleta de dados – PDF, planilhas, etc. - consultas a 
uma enorme gama de informativos, que são disponibilizados e 
atualizados diariamente. As consultas ao Portal da Transparência não 
se restringem apenas à pesquisa por parte do cidadão. Os órgãos 
externos de controle, igualmente, manuseiam o seu conteúdo, como 
forma de observar e fiscalizar as atividades da Administração. Dentre 
eles, podemos citar os Tribunais de Contas e as organizações sociais 
privadas, como a Transparência Internacional e a Open Knowledge 
Brasil, que promovem a divulgação e o conhecimento livre dos dados 
públicos. Aliás, a cidade de Fortaleza foi recentemente ranqueada 
pela Open Knowledge como a 4° capital mais transparente do Brasil, 
demonstrando que a transparência administrativa e o cuidado com 
a coisa pública são levados a sério por seus governantes.

De forma diversa à transparência ativa, temos a denominada 
transparência passiva, que acontece quando o cidadão procura os 
entes públicos para ter acesso às informações que deseja obter. Não 
se resume somente aos dados que estão postos pela Administração, 
como na transparência ativa. Assim sendo, os órgãos e entidades 
devem dispor de uma série de ferramentas para receber e registrar 
os pedidos de acesso à informação, com o intuito de atender, informar 
e orientar ao público, de forma célere e o mais transparente possível, 
podendo esse acesso se dar de forma física ou eletrônica, o que já 
acontece.

Nesse sentido, o município de Fortaleza conta com um mecanismo de 
controle social e de transparência denominado Sistema de Informação 
ao Cidadão - e-SIC. Modelo de instrumento de transparência passiva, é 
um sistema integrado à internet que pode ser acessado por intermédio 
do endereço eletrônico https://acessoainformacao.fortaleza.ce.gov.br/
sistema/site/index.html, cujo formato eletrônico é gerido e mantido 
pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, por meio de sua 
Coordenadoria da Transparência e Integridade. O e-SIC concentra os 
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pedidos de informação realizados pela sociedade a todos os órgãos 
e entidades do município. Por meio dele, é possível acompanhar, pelo 
número de protocolo gerado, os prazos das respostas às solicitações 
e, caso o requerente, de alguma forma, não concorde ou entenda que 
a resposta a seu pedido não corresponde ao seu questionamento, 
poderá impetrar os recursos disponíveis pelo sistema.

Denota-se que existe uma evolução por parte da Administração 
no que diz respeito à prestação de informações sérias, acessíveis e 
à disposição da população. É de significativa importância que cada 
vez mais sejam gerados instrumentos de ingresso nesse sentido. O 
legislador, por sua vez, tem se esforçado para que a transparência, 
seja ativa ou passiva, faça parte do cotidiano da sociedade. É 
relevante que as tomadas de decisões da Administração Pública 
sejam partilhadas com a comunidade, sendo os mecanismos de 
acesso à informação cada vez mais substanciais para o acesso ao 
controle social.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: IMPACTO E PERCEPÇÕES NA 
IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA

Ernesto Saboya de Figueiredo Neto1

Maria Christina Machado Públio2

RESUMO

O presente estudo tem como principal objetivo apresentar os resultados 
qualitativos da implementação da metodologia de desdobramento 
de metas e avaliação de desempenho na Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município de Fortaleza (CGM). Este artigo aborda a 
importância de um desmembramento de objetivos e metas coeso 
e concatenado com o planejamento estratégico do órgão, no qual, 
por meio do gerenciamento de diretrizes e após a realização de 
Planejamento Estratégico, é realizado o desdobramento de metas 
institucionais e individuais para todos os seus servidores. Os resultados 
apresentados evidenciam o grau de satisfação da equipe de trabalho, 
suas contribuições e o impacto nos resultados da organização.

Palavras-chaves: Planejamento Estratégico. Avaliação de Desempenho. 
Gestão por Resultado.

ABSTRACT

The main objective of this study is to present the qualitative results 
of the implementation of the methodology for unfolding goals and 
performance evaluation in the Comptroller and General Ombudsman 
of the Municipality of Fortaleza (CGM). This article addresses the 
importance of a cohesive breakdown of objectives and goals 

1 Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará - UFC (2002), 
mestre em Engenharia de Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia (2004), 
Especialista em Gestão de Trânsito e Transportes Urbanos pela Universidade Federal 
do Ceará (2012), MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (2013).

2 Gestora Ambiental em Auditoria e Controle Externo, conhecimento em Administração 
e Engenharia Civil. Mestra em Adminitração e Controladoria pela Faculdade de 
Economia, Adminstração, Atuária e Contabilidade - FEAAC/ UFC e Doutoranda 
em Dinâmica dos Oceano e da Terra pela Geociências UFF FEAAC/UFC. Cursa 
especialização em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes (SmartCities), pela 
Universidade de São Paulo. 
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concatenated with the agency´s strategic planning, where through the 
management of guidelines and after carrying out Strategic Planning, 
institutional and individual goals are deployed for all its employees. 
The results presented show the degree of satisfaction of the work 
team, their contributions and the impact on the organization´s results. 

Keywords: Strategic Planning. Performance Assessment. Management 
by Results.

1. INTRODUÇÃO

Gerenciar uma organização de forma estratégica e saudável é um 
processo que demanda diversos esforços dos gestores. Atualmente, 
na área governamental, muito se fala em construir um planejamento 
estratégico, porém pouco foco é dado em tornar vivo e intrínseco 
esse planejamento às atividades organizacionais. Ou seja, na área 
governamental, a execução e o desdobramento do planejamento 
estratégico se mostram como principal desafio de uma gestão bem 
sucedida.

De acordo com Falconi (2004), pouco se falava no Brasil sobre 
planos de ação e metas na década de 1980. A preocupação com 
o desempenho da gestão tinha mais enfoque em burocracias 
governamentais, o que começou a mudar mais intensamente na 
década de 1990.

Um dos grandes méritos do professor Vicente Falconi foi entender 
que o método de desdobramento poderia ser utilizado por todas as 
partes da organização. Ele conseguiu disseminar essa prática desde a 
alta administração até o nível mais operacional de uma organização 
(adaptado de SITEWARE). Foi por meio de técnicas semelhantes 
de desdobramento de metas que a Controladoria e Ouvidoria Geral 
do Município de Fortaleza (CGM) utilizou os resultados gerados no 
planejamento estratégico e conectou-os com as metas institucionais 
e individuais de todos os servidores do órgão, realizando um 
desdobramento de metas claro e coeso para todos os colaboradores.

Com o desdobramento de metas realizado e a possibilidade de 
avaliar os servidores por seu desempenho, foi necessário verificar se 
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a aplicação da metodologia era satisfatória à melhoria da gestão 
do órgão. Seguindo esse objetivo, o presente artigo apresenta os 
resultados percebidos nessa nova abordagem pelos colaboradores 
da CGM quanto à forma de realização do planejamento estratégico, 
o desdobramento de metas institucionais e individuais, a avaliação 
de desempenho e as mudanças na realização do trabalho. Tais 
resultados foram obtidos através da realização de uma pesquisa 
qualitativa quanto ao acompanhamento da avaliação de desempenho 
institucional e individual, a partir do desdobramento de metas proposto 
a partir do planejamento estratégico da CGM.

2. GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES

A Gestão por Diretrizes (GPD) é um conceito que começou a 
aparecer no Brasil de forma tímida nos últimos 20 anos. Sua base 
vem da técnica japonesa Hoshin Kanri, sua tradução em conjunto 
seria algo como “Como nós gerenciamos nossa direção” ou “Como 
nos certificamos de que estamos no caminho certo” (adaptado de 
kanbanize). A GPD é um processo usado no planejamento estratégico 
no qual metas estratégicas são comunicadas e distribuídas em toda 
a organização e depois colocadas em ação.

O Gerenciamento pelas Diretrizes é um sistema de gestão que 
desdobra diretrizes em metas alcançáveis a todos os colaboradores. 
O método trata de ir desenvolvendo atividades que passam 
pelo âmbito estratégico (alta gestão da empresa), tático (gestão 
intermediária) e operacional. Com esses desdobramentos, é possível 
envolver toda a organização em direção aos objetivos estratégicos. 
As ações dos colaboradores e o atingimento de metas são o que 
fazem a estratégia funcionar (adaptado de SITEWARE).

O método de Gerenciamento pelas Diretrizes surge com o objetivo 
de fazer o planejamento estratégico ser percebido por todos os níveis 
hierárquicos de uma organização, sendo executado de forma eficaz. 
Para tal, os colaboradores, gerentes e coordenadores precisam saber 
exatamente de que forma devem agir e qual a importância das suas 
tarefas para atingir os objetivos estratégicos. O engajamento dos 
colaboradores é trabalhado a partir do desdobramento de metas 
que desafiem e encorajem a desenvolver suas habilidades de forma 
criativa. Esse desdobramento de metas deve ser acompanhado 
através da avaliação de desempenho periódica, resultando no 
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atingimento dos objetivos de longo prazo da organização, objetivos 
estes desenvolvidos durante o planejamento estratégico.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico é um processo de planejamento, 
portanto deve possuir entradas (inputs), atividades, produtos (outputs) 
e resultados. Como produtos, tem-se a estratégia da organização, 
que inclui uma política orientadora (diretrizes), seus objetivos e as 
principais iniciativas ou planos de ação para alcançar os objetivos. 
Já os resultados têm relação com a implementação da estratégia 
ou a execução do plano estratégico. A proximidade ou não desses 
resultados em relação aos objetivos estratégicos é que determinará 
o sucesso ou o fracasso da execução do plano estratégico.

Para o desenvolvimento do planejamento estratégico, são utilizados 
processos metodológicos para contextualizar e definir os objetivos, as 
ações e os projetos, objetivando o sucesso de uma organização, todos 
estes fazendo parte de um plano estratégico. É importante mencionar 
que esse plano deve ser revisado e atualizado periodicamente.

Ao final do processo, o planejamento estratégico deve apresentar 
a Visão, a Missão, os Valores, os Objetivos e os Projetos prioritários 
da organização. Todos os colaboradores precisam se sentir motivados 
pelas metas que serão desenvolvidas a partir do planejamento 
estratégico; para tanto, é necessário o engajamento de todos, esse 
fator é algo essencial para que a estratégia funcione. Outro fator 
importante para o sucesso no atingimento dos objetivos presentes no 
planejamento estratégico é o foco em uma gestão transparente, com 
metas realistas e equipes bem estruturadas.

4. DESDOBRAMENTO DE METAS INDIVIDUAIS E INSTITUCIONAIS

Uma questão que sempre traz dúvidas na implementação de 
metas e objetivos é qual a diferença entre eles. É comum o conceito 
dessas duas palavras ser confundido e ser utilizado de forma 
equivocada. Para uma implementação efetiva do desdobramento de 
metas através do gerenciamento pelas diretrizes, todos os envolvidos 
precisam entender o real significado das metas atribuídas e dos 
objetivos a serem alcançados.
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O objetivo representa o que você quer fazer ou alcançar, enquanto 
as metas descrevem quanto e até quando você pretende fazer. As 
metas precisam de instruções para que sejam realizáveis na prática. 
Elas costumam ter datas, prazos, porcentagens e números exatos que 
permitam a sua mensuração.

Partindo, então, desses princípios, visando à implementação 
do gerenciamento por diretrizes na organização, o planejamento 
estratégico é desenvolvido a partir de diretrizes elencadas pelo 
gestor e é responsável por estabelecer objetivos institucionais. Estes 
servem de subsídio para o desenvolvimento de metas institucionais 
que, por sua vez, irão orientar o desdobramento das metas individuais 
de todos os colaboradores. Com esse desdobramento de metas de 
forma concatenada, em que se inicia o planejamento no nível mais 
alto da organização e desdobra-se até chegar nas metas individuais 
de cada colaborador, consegue-se uma coerência e clareza nas 
atividades que devem ser desenvolvidas por cada coordenadoria, 
célula de gestão e servidor.

Os tópicos seguintes descreverão como foi realizado o método 
de desdobramento de metas da CGM, bem como os resultados da 
pesquisa qualitativa aplicada quanto à implementação da metodologia 
de trabalho e da adoção da avaliação de desempenho individual.

5. DESDOBRAMENTO DAS DIRETRIZES E ACOMPANHAMENTO
   DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA CGM

Ao iniciar a nova gestão municipal, em janeiro do ano de 2021, foi 
necessário fazer uma revisão no planejamento estratégico da CGM. 
Para tanto, foram consideradas as seguintes diretrizes:

Figura 1: Diretrizes da CGM para Elaboração do planejamento estratégico
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Figura 2: Dinâmica para elaboração 
do planejamento estratégico da CGM

Figura 2: Missão, Visão e Valores da CGM construído juntamente com a equipe

Figura 3: Parte da equipe na construção
do planejamento estratégico da CGM

Após a definição e a apresentação das diretrizes, foi realizado 
um evento com todos os servidores do órgão e foi desenvolvido o 
planejamento estratégico para o período de 2021-2024, no qual foi 
revisada a Identidade Organizacional da CGM, conforme quadro::

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MISSÃO
Assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, promover o controle da legalidade, 
da transparência da administração e manter um canal de comunicação com o cidadão por 
meio da ouvidoria, visando à efetividade, o controle interno e social das ações do município 

de Fortaleza

VISÃO

Ser, até 2024, referência nacional, reconhecida pela sociedade local e pelos órgãos e 
entidades da PMF cp,p instituição estratégica, inovadora, modelo de ética e de alto 

desempenho na promoção do controle interno , da transparência e da participação socual, 
contribuindo para tornar Fortaleza uma cidade cada vez melhor e apoiando a excelência da 

gestão do poder executivo municipal.

VALORES

• Moralidade
• Transparência
• Legalidade
• Credibilidade
• Visão Sistêmica
• Empatia

• Resolutividade
• Acessibilidade
• Compromisso
• Colaboração e Sinergia
• Probidade Admnistrativa
• Atuação Preventiva

• Comprometimento
• Agilidade
• Ética
• Inovação
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Durante o desenvolvimento do planejamento estratégico, também 
foram estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos para o 
período:

• Instituir, até 2024, ouvidorias reconhecidas como entes 
atuantes em todos os órgãos e entidades da administração 
municipal, com ouvidores capacitados e comprometidos e 
com canais de comunicação eficientes.

• Fortalecimento institucional e qualificação do corpo técnico 
da PMF em controle interno, transparência e ouvidorias.

• Consolidar, até 2024, a auditoria interna como serviço 
estratégico e de excelência em avaliação, assessoramento e 
inspeções preventivas e corretivas.

• Implementar, até 2024, política de integridade, ética, 
combate à fraude e gestão de risco para a PMF.

• Realizar reestruturação organizacional e intersetorialidade 
da atuação da CGM nos outros órgãos da PMF.

• Desenvolver estratégias voltadas ao assessoramento dos 
órgãos e entidades da PMF por meio da Rede de Controle 
Interno, além da implementação e do monitoramento de 
sistemas corporativos.

• Fortalecer a transparência para a ampliação da participação 
social com aprimoramento, acessibilidade ao cidadão e 
gestão de dados.

• Prover soluções e inovações tecnológicas de infraestrutura 
e sistemas corporativos.

• Disponibilizar arcabouço legal de amparo às atividades de 
controle interno, transparência e ouvidoria.

A partir dos objetivos desenvolvidos no planejamento estratégico, 
foram elaboradas metas institucionais para o ano de 2021, originando 
uma carteira de projetos que estão em desenvolvimento, conforme 
segue:
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Figura 5: Desdobramento de Objetivos em Metas e Projetos

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
2021-2024 METAS 2021 PROJETOS

Instituir até 2024 ouvidorias reconhecidas 
como entes atuantes em todos os o´rgãos 
e entidades de administração municipal, 

com ovintes capacitados e com canais de 
comunicação eficientes

Consolidar, até o final de 2021, a rede de 
ouvidorias setoriais através de 

padronização de processos, difusão de 
melhores práticas e eventos de 

capacitação.

Ouvidoria Viva

Fortalecimento institucional e qualificação 
do corpo técnico da PMF em controle 

interno, transparência e ouvidorias.

Qualificar, durante o ano de 2021, o 
corpo técnico da PMF no que compete 

aos conhecimentos, melhores práticas e 
operacionalização do Controle Interno e 
da Ouvidoria por meio de treinamentos, 
encontros da rede de controle interno e 
seminários temáticos, dando suporte ao 
desenvolvimento de metodologias de 

trabalho nos órgãos.

Plano de capacitação técnica e gerencial 
da CGM

Consolidar até 2024 a auditoria interna 
como serviço estratégico e de excelência 

em avaliação, assessoramento e 
inspeções preventivas e corretivas.

Desenvolver e implementar os processos 
da área de auditoria (PAINT e Plano de 
Monitoramento) de forma a torná-los 
atividades de rotina até o fim de 2021.

Plano Anual de Auditoria Interna;
Plano Anual de Monitoramento

(CGM, TCE)

Implementar até 2024 política de 
integridade, ética, combate a fraude e 

gestão de risco para a PMF.

Desenvolver, até o fim de 2021, Política 
de Integridade, ética, combate a fraude e 

gestão de risco para a PMF.

Desenvolvimento de indicadores 
institucionais;

Desenvolver política de integridade

Reestruturação Organizacional da CGM e 
capilarização da atuação da CG nos outros 

órgãos da PMF.

Implementar e estruturar dinâmica de 
reuniões do comitê executivo desenvolver 

e implementar processos de gestão de 
projetos e implementar plano de 
comunicação até o final de 2021.

Plano de Comunicação Interna e Externa

Desenvolver estratégias voltadas ao 
assessoramento dos órgãos e entidades 

da PMF, por meio de rede de controle 
interno e da implementação e do 

monitoramento de sistemas corporativos.

Implementar e padronizar 10 procedimen-
tos administrativos, monitorar processos 
de GFestão de contratos, Parcerias nos 

órgãos da PMF e Implementar em 4 
órgãos da PMF o Projeto de Incubação do 

Controle Interno até o final de 2021.

Incubadora de Controle Interno;
Padronização de procedimentos admin-

istrativos;
GCCORP;
MROSC;

Fomento à Rede de Controle Interno (RCI);
Escala de Controle Interno;

Núcleo de prestação de contas
Fortalecer a transparência para a ampli-

ação da participação social com 
aprimoramento, acessibilidade ao cidadão 

e gestão de dados

Implantar, em 2021, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) na PMF e 

desenvolver o programa de integridade.

LGPD;
Programa de Integridade

Prover soluções e inovações tecnológicas 
de infraestrutura e sistemas coorporativos.

Desenvolver, implementar e aprimorar, 
em 2021, os sistemas (Parcerias, GCCORP, 
Auditafor, E-SIC, Portal da transparência e 

Siscom) de responsabilidade da CGM, com 
o fortalecimento das políticas de 

segurança e informação

Desenvolver, aprimorar e manter os 
sistemas coorporativos da CGM;

Aperfeiçoar e manter as políticas de 
backup, segurança da informação e 

infraestrutura de TIC

Disponibilizar arcabouço legal de amparo 
às atividades de controle interno,

transparência e ouvidoria.

Estruturar, em 2021, a Biblioteca Normativa 
da CGM nas áreas de Controle Interno, 

Transparência e Ouvidoria
Biblioteca Normativa CGM
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Figura 6: Perfil de servidores que responderam à pesquisa

Visando imprimir um modelo inovador na gestão pública municipal, 
a CGM realizou o desdobramento de metas para todas as áreas 
e servidores do órgão, possibilitando, assim, uma avaliação de 
desempenho individual ao longo de 2021.

O modelo de avaliação de desempenho adotado para essa 
atividade se baseou nos moldes de avaliação de desempenho 
aplicáveis à carreira de Analista de Planejamento e Gestão, conforme 
Decreto Municipal n° 14.154, de 24 de janeiro de 2018, e Portaria n° 
054/2020-SEPOG, de 3 de maio de 2020.

6. PERCEPÇÕES DE MELHORIA NO DESENVOLVIMENTO
   DO TRABALHO

Após o primeiro semestre de realização do planejamento 
estratégico e desdobramento de metas, foi aplicado um formulário de 
pesquisa para avaliar a efetividade e qualidade da implementação da 
metodologia. De um total de 65 servidores pertencentes ao órgão, 55 
responderam tempestivamente à pesquisa, correspondendo a cerca 
de 85% do total de servidores. No gráfico a seguir, é apresentada a 
distribuição do perfil dos servidores que responderam:
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Conforme aplicação do formulário de pesquisa, 60% dos 
servidores participaram do planejamento estratégico, sendo que, 
dos que participaram, 76% acham que participaram ativamente do 
desenvolvimento do Plano, conforme gráfico a seguir. Esse aspecto 
contribuiu para a adesão e motivação aos objetivos propostos no 
plano.

Outro resultado que apresentou grande relevância para que todos 
se sentissem responsáveis pelo planejamento desenvolvido foi que 
96,4% acham importante a participação no desenvolvimento do 
planejamento estratégico institucional.

Outro aspecto importante a ser analisado é quanto ao entendimento 
dos servidores sobre o que foi desenvolvido no planejamento 
estratégico e no desdobramento de metas. Cerca de 93% sabem 
que os produtos do planejamento estratégico são a visão, a missão, 
os valores, os objetivos institucionais e alguns projetos estratégicos, e 
cerca de 84% sabiam que sua área possuía metas institucionais. Além 
disso, 94,5% sabem que as metas individuais são derivadas das metas 
institucionais.

Figura 7: Análise da participação no planejamento estratégico
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Figura 8: Metas individuais

Quanto à percepção da importância de se ter metas individuais 
e de conhecê-las, 93% dos servidores que responderam à pesquisa 
concordam que é importante possuir metas individuais. Enquanto 
isso, 81% têm e conhecem suas metas individuais, 6% não têm metas 
individuais (novos servidores ou terceirizados), mas gostariam de ter, 
e 9% indicaram que não possuem metas individuais. Apenas 4% dos 
servidores sabem que têm metas individuais mas as desconhecem. 
Apesar de ser um número pequeno, é um ponto de alerta para o 
próximo desdobramento de metas.

Um ponto interessante da pesquisa foi quanto à percepção 
por parte do servidor de que a instituição de metas individuais 
contribui para o desenvolvimento profissional. Cerca de 91% dos 
servidores concordam que ter metas individuais contribui para seu 
desenvolvimento profissional.

Considerando que o ano de 2021, sendo um ano atípico por conta 
da pandemia (COVID-19), foi formulada uma pergunta que trouxe outro 
dado interessante para a pesquisa. Com uma parcela significativa dos 
servidores em trabalho home office durante um certo período do ano, 
foi perguntado a estes se o fato de ter metas individuais definidas 
contribuiu ou contribuiria para a clareza e o foco de seu trabalho. 
Os resultados positivos são surpreendentes e são apresentados no 
gráfico a seguir:
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Quanto à realização de feedbacks (resposta a atitudes 
comportamentais), foram constatados os seguintes dados: 94,5% 
dos servidores gostariam de receber um feedback dos seus pares, 
subordinados e chefia quanto à qualidade do trabalho realizado, e 
92,7% dos servidores acham que esse feedback dará subsídio para 
seu desenvolvimento profissional e pessoal.

Ainda na mesma pesquisa, foram aplicadas questões quanto à 
avaliação de desempenho propriamente dita. A primeira questão 
foi quanto à percepção do servidor em relação à importância da 
aplicação da metodologia de avaliação de desempenho com a 
participação de toda a equipe técnica da CGM. O resultado pode ser 
comprovado no gráfico a seguir, mostrando que a maioria (94,5%) dos 
servidores veem como importante ou muito importante a participação 
de toda a equipe.

Figura 9: Contribuição da definição de metas individuais para a clareza e o foco na 
realização do trabalho remoto



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

1 0 5

A segunda questão aplicada em relação à avaliação de 
desempenho foi, na percepção do servidor, se ele acha importante 
ser avaliado por seu desempenho individual. Nesta questão, 92,7% 
dos respondentes concordam que é importante ser avaliado por seu 
desempenho individual, e o restante tem dúvidas, acha que talvez 
seja importante. Vale salientar que nenhum servidor respondeu não 
achar importante ser avaliado por seu desempenho individual.

A terceira questão, mais aberta, pediu que o servidor elencasse 
quais critérios devem ser adotados na avaliação de desempenho 
individual. Os resultados são apresentados no gráfico a seguir:

Figura 10: Importância da participação de todos na avaliação de desempenho
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Figura 11: Percentual de respostas quanto aos critérios a serem adotados 
na avaliação de desempenho segundo a percepção dos servidores

Como pode ser observado, para que se tenha uma avaliação de 
desempenho coerente e justa, segundo os servidores, é necessário 
fazer uma mescla entre metas institucionais, metas individuais, 
conhecimento técnico adquirido e avaliação do relacionamento 
interpessoal e profissional. Todos esses pontos avaliados são 
contemplados no modelo de avaliação de desempenho adotado 
(avaliação de desempenho aplicável à carreira de Analista de 
Planejamento e Gestão, conforme Decreto Municipal n° 14.154, de 
24/01/2018, e Portaria n° 054/2020-SEPOG, de 03/05/2020.

Ao final da pesquisa, também foi perguntado sobre a importância 
de haver um reconhecimento atrelado à avaliação de desempenho, 
e 92,7% dos servidores concordam que é importante esse 
reconhecimento. Já em relação a como deveria ser feito esse 
reconhecimento, obtiveram-se os seguintes resultados:
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Figura 12: Formas de reconhecimento do servidor pelo desempenho obtido

Conforme apresentado no gráfico, 30% das respostas concordam 
que deveria haver uma remuneração variável atrelada à avaliação 
de desempenho, 22% das respostas elegeram que deve haver uma 
meritocracia e outros 16% das respostas acham que deve haver uma 
premiação simbólica ao final do ciclo de avaliação. É importante 
mencionar que, ao realizar esta pesquisa, foi permitido que o servidor 
elegesse mais de uma opção, sendo consolidadas, ao final, todas as 
ocorrências para gerar o percentual apresentado na figura anterior.

O resultado dessa última pergunta demonstra que é necessário, 
ao final do ciclo de avaliação, haver algum tipo de reconhecimento 
do esforço dos servidores. Esse reconhecimento pode ser de diversas 
formas, seja ela por meio de uma remuneração variável, meritocracia, 
premiação, divulgação corporativa, certificado ou homenagem em 
evento específico. É importante tal reconhecimento para que o 
servidor se sinta motivado e veja que seu trabalho fez a diferença na 
evolução dos resultados organizacionais.
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7. CONCLUSÕES E PONTOS DE MELHORIA

O presente artigo teve o intuito de demonstrar, através de 
resultados qualitativos, a importância de um desdobramento de metas 
e avaliação de desempenho coeso, no qual, utilizando da metodologia 
de gerenciamento pelas diretrizes, consegue-se desenvolver o 
planejamento estratégico de maneira prática, mostrando-se, assim, 
uma ferramenta eficaz também no setor público.

A motivação dos servidores demonstrada por meio da pesquisa 
ratifica que a CGM está no caminho certo em relação às melhorias 
na gestão. É perceptível a satisfação dos servidores quanto à clareza 
em se trabalhar com metas objetivas e em saber que cada servidor 
será acompanhado por seus resultados por meio da avaliação de 
desempenho. Nesse momento, tem-se também um grande desafio no 
serviço público, que é o de encontrar uma maneira de reconhecimento 
do esforço dos melhores resultados sem onerar o orçamento público.

Em relação à metodologia de trabalho aplicada durante a pesquisa, 
também foi solicitado que os respondentes apresentassem pontos de 
melhoria, os quais foram agrupados em três categorias: melhorias do 
processo propriamente dito, melhoria da comunicação e realização 
de treinamentos. Pretende-se, com esse retorno da pesquisa, fazer 
ajustes para que o processo seja mais eficiente no próximo ciclo de 
avaliação de desempenho.

REFERÊNCIAS

AYALA, NÉSTOR FABIÁN. A utilização do Hoshin Kanri para o desdobramento da 
estratégia no contexto da produção enxuta. Dissertação de mestrado em Engenharia 
de Produção – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre, p. 123. 2010.

FALCONI, Vicente. Gerenciamento pelas Diretrizes (Hoshin Kanri). 4a edição. Nova Lima: 
INDG, 2004.

FALCONI, Vicente. O Verdadeiro Poder. 1a edição. Nova Lima: INDG TecS, 2009.

KANBANIZE, 15 de setembro de 2021. Disponivel em: https://kanbanize.com/pt/gestao-
lean/hoshin-kanri-pt/o-que-e-hoshin-kanri

PREFEITURA DE FORTALEZA, CONTROLADORIA E OUVIDORIA. Relatório 
Semestral de Atividades de Controle Interno e Ouvidoria.

SITEWARE, 13 de setembro de 2021. Disponivel em: https://www.siteware.com.br/blog/
metodologias/metodo-falconi/

SCOREPLAN, 13 de setembro de 2021. Disponível em: https://scoreplan.com.br/gestao-
por-diretrizes/



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

1 0 9

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA: 
EXPERIÊNCIAS, MECANISMOS E CAPACITAÇÃO

Flora Maria Carneiro Teles1 

Lilian Castelo Campos2

Milena Antunes Martins Cunha3 
Sarah Feitosa Cavalcante de Andrade4

Silvia Helena Soares de Paula5 

RESUMO

Ressalta-se que o controle interno constitui-se como instrumento 
que viabiliza os objetivos da organização pública sejam alcançados 
e que as ações sejam conduzidas de forma econômica, eficiente e 
eficaz. Sendo assim, destaca-se o papel das Controladorias Gerais ou 
Secretarias de Controle, atuando na normatização, no assessoramento, 
no acompanhamento e no fortalecimento da implantação do controle 
interno nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública, 
fortalecendo, assim, a segunda linha de defesa. Adicionalmente, 
a formação continuada revela-se como uma grande aliada no 
desenvolvimento da gestão pública e de seus controles internos, 
pincipalmente, quanto aos aspectos técnicos a serem observados. 
Dessa forma, o objetivo principal do estudo é analisar as experiências 
de implementação do controle interno nos órgãos e entidades da 
Administração Pública. Para isso, realizou-se pesquisa nos sites dos 
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órgãos centrais de controle interno dos estados do Nordeste e estudo 
de caso na Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). Como resultado 
desta pesquisa, identificou-se uma aderência de mais de 50% dos 
estados aos seguintes aspectos avaliados: normatização, cartilhas ou 
manuais e capacitações. No entanto, somente o Ceará e o Maranhão 
apresentaram Rede de Controle Interno. Em relação à implementação 
do controle interno nos órgãos e entidades da PMF, observa-se o 
andamento desta, iniciada em 2021, em que a maioria dos órgãos já 
realizaram os passos 1, 2, 3 e 5. O quarto, relacionado à capacitação 
e realizado por intermédio da Escola de Controle Interno, encontra-se 
em andamento, e as demais fases (6a a 8a) ainda estão a iniciar.

O que devemos entender por serviços prestados pelos entes 
públicos (União, Estados e Municípios) para o atendimento das 
necessidades da população?

Palavras-chave: Controle Interno, Escola de Controle Interno, Linhas de 
Defesas.

ABSTRACT

It stands out that the Internal Control is an instrument that enables the 
objectives of the public organization are achieved and that actions 
are carried out cost-effectively, efficiently and effectively. Thus, the 
role of Controllerships stands out working in standardization, advice, 
monitoring and strengthening the implementation of Internal Control 
in the various public bodies and entities of the public administration, 
thus strengthening the second line of defense. Additionally, continuing 
education is a great ally in development of public management and 
its internal controls, particularly with regard to technical aspects to 
be observed. Thus, the main objective of the study is to analyze the 
experiences of implementing Internal Control in public bodies and 
entities of public administration. For this, research was carried out 
on the websites of central public bodies of Internal Control of the 
Northeastern States, and a case study in the Fortaleza County– PMF. 
As a result of this research, it was identified an adherence of more 
50% of the states to the following aspects evaluated: standardization, 
primers or manuals and training. Nonetheless, only Ceará and 
Maranhão had an Internal Control Network. About implementation of 
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Internal Control in the bodies and entities of the PMF, observing the 
progress of this, started in 2021, where most agencies have already 
performed the steps 1, 2, 3 and 5. The fourth, related to training and 
carried out through the School of Internal Control, is in progress, and 
the other phases (6th to 8th) are still to be started.

Keywords: internal control, Internal Control school, defense lines

1. INTRODUÇÃO

Não há dúvida de que uma adequada e eficiente estrutura 
de controle é pressuposto para a boa administração. Segundo 
Castro (2018), o controle interno compreende o conjunto de 
métodos e procedimentos adotados com o objetivo de funcionar, 
simultaneamente, como um mecanismo de auxílio ao gestor público 
e como instrumento de proteção e defesa do cidadão. O controle 
garante que os objetivos da organização pública serão alcançados e 
que as ações serão conduzidas de forma econômica, eficiente e eficaz.

Na Administração Pública, em se tratando de normatização, o 
controle interno teve como marco a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 e da Lei Complementar de n° 101, de 4 de maio de 
2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Na esfera internacional, o Institute of Internal Auditors (IIA) passou a 
incluir a avaliação da gestão de riscos entre os objetivos da auditoria 
interna a partir de 2004 (CASTRO, 2008). E em 2013, o The Institute 
of Internal Auditors – IIA apresentou o modelo das três linhas de 
defesa com o intuito de melhorar a comunicação do gerenciamento 
de riscos e controle por meio do esclarecimento dos papéis e das 
responsabilidades essenciais (IIA, 2013).

Assim, ressalta-se o papel das Controladorias Gerais ou Secretarias 
de Controle, como terceira linha de defesa, atuando na normatização, 
no assessoramento e no acompanhamento das diversas macrofunções: 
controladoria, auditoria, transparência, ouvidoria, correição e combate 
à corrupção, e a partir dessa atuação, colaborando para a implantação 
do controle interno nos diversos órgãos e entidades da Administração 
Pública, fortalecendo a segunda linha de defesa.

Adicionalmente, a formação continuada revela-se como uma 
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grande aliada nesse fortalecimento das organizações públicas e 
de seus controles internos, principalmente, quando à qualificação 
relaciona os aspectos técnicos a serem observados pelos servidores 
públicos.

Nessa senda, este trabalho tem como objetivo principal analisar 
as experiências de implementação do controle interno nos órgãos 
e entidades da Administração Pública. Com base no objetivo geral, 
têm-se os seguintes objetivos específicos: (1) Verificar a existência de 
cinco aspectos relacionados à implementação do Controle Interno 
nos estados do Nordeste: normatização, cartilhas ou manuais, Rede 
de Controle Interno e capacitações; (2) Demonstrar a experiência 
de implementação do controle interno nos órgãos e entidades da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF); e (3) Expor sobre o projeto 
“Escola de Controle Interno” da Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município de Fortaleza (CGM).

Em termos de estrutura, além desta introdução, o artigo apresenta 
cinco outras seções. A seção segunda evidencia aspectos teóricos do 
controle interno na Administração Pública. A terceira seção evidencia 
formações continuadas como instrumento de fortalecimento do 
controle interno. A seção quatro apresenta os procedimentos 
metodológicos, destacando as formas como foi realizada a coleta dos 
dados. A quinta seção evidencia a análise dos resultados da pesquisa. 
E, por fim, demonstram-se as conclusões do estudo e recomendações 
para pesquisas futuras.

2. CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Segundo Castro (2018), o controle interno compreende o conjunto 
de métodos e procedimentos adotados com o objetivo de funcionar, 
simultaneamente, como um mecanismo de auxílio ao gestor público 
e como instrumento de proteção e defesa do cidadão. O controle 
permite que os objetivos da organização pública serão alcançados e 
que as ações serão conduzidas de forma econômica, eficiente e eficaz.

Portanto, os controles internos devem fazer parte de um todo 
integrado e dinâmico, em permanente adaptação, em consonância 
com os desafios com os quais a organização venha a se deparar. 
Logo, a gestão e os colaboradores de todos os níveis têm que estar 
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envolvidos nesse processo, de modo a lidar com o risco e assegurar 
a concretização da missão institucional. Assim, os controles internos, 
segundo o Institute of International Auditors (IIA), são elaborados e 
executados para que a Administração planeje, organize e dirija a 
execução de ações suficientes para assegurar que os objetivos e as 
metas serão alcançados.

Ressalta-se que, mesmo estando bem concebidos, os controles 
internos, por si só, não podem dar uma garantia absoluta de que a 
organização será bem sucedida, isso porque existem sempre limitações 
inerentes a todos os sistemas de controle interno, havendo sempre 
a possibilidade de ocorrência de avarias, erros ou enganos. Desse 
modo, o sistema de controle interno não poderá fornecer garantias 
absolutas, mas apenas garantias razoáveis, tendo em vista que o 
futuro é incerto.

Nessa perspectiva, o controle interno na Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (PMF) - Figura 1, utiliza-se do Modelo das 3 linhas de defesa 
do The Institute of Internal Auditors (IIA, 2013), versão esta que foi 
a escolhida para ser utilizada no presente estudo por mais ter se 
adaptado à Prefeitura de Fortaleza.

A primeira linha exerce o controle das gerências operacionais e 
realizam a prestação do serviço. A segunda linha de controle no modelo 
citado é constituída pelos controles internos dos órgãos e entidades. 
Estes terão a função de realizar auditorias internas, acompanhar as 
prestações de contas e informações solicitadas nos sistemas e-SIC, 
as manifestações do SISCON, por exemplo, dentre outras atribuições 
estabelecidas no Decreto n° 14.972/2021, bem como as evidenciadas 
no Decreto que regulamenta o setor do órgão e solicitadas pelo 
gestor. A intenção também é que atuem como uma ponte e sejam 
articuladores nos projetos que estão sendo implementados na PMF 
pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM), tais como: 
Política de Gestão de Riscos, Acompanhamento de Indicadores, 
Programas de Integridade e Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD).
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Figura 1 – Modelo das 3 linhas de defesa na PMF.

Fonte: Adaptação do The Institute of Internal Auditors / CGE – Ceará (2013).

A CGM ocupa a terceira linha de controle, atuando nas respectivas 
macrofunções: auditoria, controladoria, ouvidoria, transparência e 
correição. A auditoria é a função do controle interno que visa avaliar a 
gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação 
de recursos por entidade de direito público e privado mediante a 
confrontação entre uma situação encontrada com um determinado 
critério técnico, operacional ou legal.

Já a controladoria, como função do controle interno, tem a 
finalidade de orientar e acompanhar a gestão governamental 
a fim de subsidiar a tomada de decisões a partir de geração de 
informações, contribuindo para o desenvolvimento e a disseminação 
das melhores práticas na Administração Pública, caracterizando-se 
com um importante instrumento preventivo para aferir a governança 
das instituições.

A ouvidoria é a função que tem por finalidade fomentar o controle 
social e a participação popular, por meio do recebimento, registro 
e tratamento das denúncias e manifestações dos cidadãos sobre 
os serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de 
recursos públicos, visando à melhoria da sua qualidade, eficiência, 
resolubilidade, tempestividade e equidade.

A transparência constitui-se como a macrofunção responsável pelo 
acesso e monitoramento das ferramentas que fornecem informação 
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pública para a sociedade, por meio da transparência ativa e passiva. 
A função correição, dentro dos Sistemas de Controle Interno, busca 
prover a Administração Pública de procedimentos e mecanismos 
de fiscalização e controle sobre a atuação funcional e conduta dos 
servidores públicos.

Na estrutura da PMF, têm-se ainda as gestões superiores, o Comitê 
Municipal de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (COGERFFOR) 
e o Prefeito, se caracterizando como a alta administração e órgão 
de governança. Esses são as principais partes interessadas nas 
informações e nos resultados obtidos com a implementação do 
controle interno e estão em melhor posição para ajudar a garantir 
que o modelo seja aplicado na organização.

O controle externo está fora da estrutura da PMF e tem uma 
função independente e objetiva de monitorar e avaliar toda a gestão, 
inclusive as 3 linhas de controle. Para o IIA (2013), quando coordenados 
com sucesso, os auditores externos e outros grupos externos à 
organização podem ser considerados linhas adicionais de defesa, que 
fornecem avaliações às partes interessadas da organização.

3. FORMAÇÃO CONTINUADA E FORTALECIMENTO
   DO CONTROLE INTERNO

A proposta de qualificação dos servidores públicos ganha força a 
partir da criação das Escolas de Governo, com a Emenda 19/1998, 
introduzindo o §2° no artigo 39 da Carta Magna, prevendo a 
organização e a implantação de Escolas de Governo na União, nos 
Estados e no Distrito Federal.

A principal consequência desse princípio constitucional foi a 
oportunidade de aperfeiçoamento dos servidores públicos, visando 
à prestação de serviço público de forma eficiente, dando-lhes 
condições, por meio das ações de capacitação, de melhor atender 
às políticas de formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos 
e, concomitantemente, fornecer serviços públicos de qualidade para a 
sociedade, por meio das escolas de governo.

Escolas de Governo são denominações genéricas, ressaltando que 
as organizações públicas desenvolvem seus espaços de aprendizagem, 
mas as estruturas são as mais diversas: por meio de departamentos 
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de recursos humanos, centros de formação e desenvolvimento, 
institutos, fundações, projetos e outras.

As Políticas de Gestão de Pessoas, no tocante à formação 
continuada dos servidores públicos municipais, tomam destaque 
na Prefeitura Municipal de Fortaleza com a Política e Diretrizes 
de Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores e Empregados 
Públicos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta por 
meio da Lei Municipal n° 10.248, de 27 de agosto de 2014, com o 
compromisso de promover e valorizar os servidores e empregados 
públicos do Município de Fortaleza.

A Lei acima citada, em seu art.8°, prevê a competência do Instituto 
Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), 
enquanto Escola de Governo do Município de Fortaleza, de executar 
as ações de desenvolvimento e capacitação constantes no Programa 
de Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores e Empregados 
Municipais de Fortaleza, atuando em diferentes áreas e modelos 
de gestão pública, tais como administrativo-financeiro, logística 
e patrimonial, previdência, planejamento, orçamento e finanças, 
tecnologia da informação e comunicação.

Dessa forma, a formação continuada na Prefeitura de Fortaleza 
assume um importante papel como estratégia de fortalecimento 
das organizações públicas quanto aos aspectos técnicos, para o 
atendimento das inúmeras demandas, pois nunca foi tão desafiador 
quanto nos dias atuais, visto que o ambiente se caracteriza como 
complexo e voltado para resultados e com um acentuado aumento 
do controle social.

As crescentes demandas da sociedade, com maior ênfase, são de 
responsabilidade do setor público, pois são as instituições públicas 
os principais executores das políticas públicas, e urge aumentar a 
capacidade de governo, voltando ações para a profissionalização dos 
servidores públicos, com foco no desenvolvimento de competências 
técnicas.

Segundo Brandão e Guimarães (2001), competência pode ser 
definida pelo conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias aos servidores em busca do enfrentamento dos desafios 
atuais e da excelência da qualidade na gestão pública, que ora se 
constitui uma cultura transformadora que impulsiona a Administração 
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Pública para seu melhoramento permanente e, assim, satisfazer as 
necessidades e expectativas da cidadania com justiça, equidade, 
objetividade e eficiência na utilização dos recursos públicos.

Assim sendo, a qualificação dos agentes públicos, responsáveis pela 
execução das políticas públicas, passa a ser uma estratégia do atual 
ciclo de gestão municipal, 2021-2024, com um significativo destaque e 
suporte ao Sistema de Controle Interno, como uma ferramenta básica 
de acompanhamento do exercício financeiro, contábil, patrimonial e 
operacional, além de dar suporte aos princípios constitucionais, como 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, das 
atividades públicas, assegurando os interesses do coletivo.

O Sistema de Controle Interno é aquele que efetivamente orienta, 
fiscaliza e ajuda na gestão municipal. É responsável diariamente por 
esse controle, estando atento no sentido de observar o andamento 
operacional das atividades (Souza, 2002, p. 11).

      O Sistema de Controle Interno assume um papel importante 
na gestão pública, seja pela legalidade ou pela necessidade de 
gerir os recursos públicos, bem como para que a utilização destes 
seja de forma eficiente, sem desperdícios e em prol da coletividade, 
em conformidade com os programas preestabelecidos e com 
instrumentos de planejamento das atividades dos entes de governo. 
O controle interno serve de instrumento consultivo ao gestor, não está 
limitado apenas a aspectos financeiros e administrativos, e sim como 
um conjunto de métodos e ações implementadas na Administração 
Pública, buscando o caminho da legalidade, evitando que procedimentos 
em desacordo sejam praticados por agentes públicos.

4. METODOLOGIA

Considerando a taxonomia apresentada por Raupp e Beuren 
(2004), a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, quanto aos 
objetivos, qualitativa em relação à forma de abordagem do problema, 
bem como estudo de caso e documental, quanto aos procedimentos.

Adicionalmente, a coleta de dados se deu por meio de duas 
etapas. Na primeira, realizou-se pesquisa nos sites dos órgãos centrais 
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de controle interno dos nove estados do Nordeste, com vistas a 
identificar os aspectos inerentes à implantação do controle interno 
nos órgãos e entidades estaduais: normatização, cartilhas ou manuais, 
existência de Rede de Controle Interno e capacitações.

Na segunda, a presente pesquisa foi realizada, ainda, mediante 
estudo de caso, definido por Stake (2000) como uma estratégia de 
pesquisa, cujo foco do pesquisador está na compreensão de um caso 
particular, uma unidade específica. Assim, neste estudo, a atenção 
está voltada para a implementação do controle interno nos órgãos e 
entidades da PMF.

5. ANÁLISE DOS DADOS

A presente seção evidencia a implementação do controle interno 
na gestão pública, apresentando as experiências verificadas nos 
estados do Nordeste, bem como a vivência da implementação nos 
órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, destacando 
o projeto “Escola de Controle Interno”.

5.1 Implantação de Controle Interno nos estados do Nordeste

Analisaram-se as experiências de implantação do controle interno 
nos nove estados integrantes da região Nordeste: Alagoas (AL), Bahia 
(BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), 
Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE), avaliando a 
existência de seguintes aspectos: normatização, cartilhas ou manuais, 
existência de Rede de Controle Interno e capacitações.

Ressalta-se que os resultados evidenciados a seguir constituem-se 
nas informações publicizadas nos sites oficiais dos órgãos centrais de 
controle interno dos estados. Dessa forma, alguma prática realizada 
e não observada e/ou publicizada nesses sites não será evidenciada 
neste estudo.

Assim, procurou-se identificar se os estados possuem normativos 
que institucionalizem o Sistema de Controle Interno e/ou atribuições 
de controle interno no âmbito dos seus órgãos e entidades estaduais.

Verificou-se que os estados de Alagoas, Bahia, Ceará e 
Pernambuco possuem normativos que tratam sobre controle interno, 
tais como portarias, Instruções Normativas, não sendo identificadas 
teias normativas nos demais estados.
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Adicionalmente, a pesquisa avançou observando se os estados 
possuem cartilhas ou manuais orientativos quando da atuação dos 
agentes de controle interno, oportunizando, assim, uma padronização 
nas rotinas e nos processos de trabalho, conforme aponta o Gráfico 2.

Gráfico 1 – Normativos de Controle Interno.
Fonte: Pesquisa nos sites dos estados do Nordeste (2021).

Fonte: Pesquisa nos sites dos estados do Nordeste (2021).

Gráfico 2 – Possui cartilha/manual de controle interno.

Constatou-se que a maioria dos estados (Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte) instituiram padronizações 
por meio de cartilhas ou manuais que buscam uma unidade na ação 
dos controles internos dos diversos órgãos.
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Fonte: Pesquisa nos sites dos estados do Nordeste (2021).

Fonte: Pesquisa nos sites dos estados do Nordeste (2021).

Gráfico 3 – Existência de Rede de Controle Interno.

Gráfico 4 –Capacitações em Controle Interno.

Buscou-se, ainda, identificar a existência de Redes de Controle 
Interno, sejam formais ou não formais, junto aos nove estados objetos 
da pesquisa, cujo cenário apontamos no Gráfico 3.

Identicou-se que apenas dois estados possuem Rede de Controle 
Interno: Ceará e Maranhão. Compreendemos que as Redes são 
mecanismos facilitadores de trocas de experiências e de diálogos 
entre os atuantes dos entes federativos.

Quanto ao processo formativo voltado aos sistemas de controle 
interno, bem como seus aspectos transversais, constatamos uma 
valorização no desenvolvimento das competências das equipes 
atuantes na maioria dos estados do Nordeste, que apontamos no 
Gráfico 4.



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

1 2 1

Os eventos de capacitação são recorrentes nos estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí; 
em diferentes áreas temáticas e formatos de eventos. Identificamos 
registros de capacitações em apenas dois estados: Rio Grande do 
Norte e Sergipe.

A pesquisa observada nesta subseção oportunizou um retrato das 
diferentes realidades dos estados do Nordeste, quanto ao movimento 
de uma nova concepção do controle interno como um sistema de 
diversas ações e atores, de caráter preventivo, fundamentados no 
devido processo legal.

Ressalta-se como prática observada a existência da Escola de 
Controle Interno Professor Francisco Ribeiro - ECI/SCGE, no estado 
de Pernambuco, instituída em fevereiro/2019 e regulamentada por 
meio do Decreto Estadual n° 47.667/2019, objetivando fomentar o 
desenvolvimento científico; estimular o intercâmbio de informações e 
conhecimento doutrinário, legislativo e técnico aos seus membros e 
demais agentes públicos em matérias relativas ao controle interno.

Assim, a exemplo das experiências observadas nos estados, 
evidencia-se, a seguir, a vivência da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
quanto à implantação do controle interno em seus órgãos e entidades.

5.2 Implantação do Controle Interno nos órgãos e entidades da PMF

A presente seção relata a experiência do processo de implantação 
dos controles internos nos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, liderada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município (CGM), destacando as etapas realizadas de cada passo do 
processo, bem como dos resultados obtidos.

Em 11 de fevereiro de 2019, através da publicação da IN n° 01/2019, 
foi realizado o primeiro movimento com vistas a disseminar, debater 
e fortalecer a cultura do controle interno na gestão municipal, com 
a implantação da Rede de Controle Interno, Gestão de Riscos e 
Governança, com representação de cada órgão e entidade da PMF.

Diante da necessidade de ampliar a aplicação das atividades 
desenvolvidas pela Rede de Controle Interno na PMF, em 31 de 
março de 2021, através do Decreto n° 14.972, de 31 de março de 2021, 
institucionalizaram-se as atribuições de Controle Interno e Ouvidoria 
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que deveriam ser implementadas nos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Municipal, sendo, ainda, consolidada a Rede de Controle 
Interno e Ouvidoria da PMF (RECONT).

Nessa perspectiva, a fim de padronizar o nível de entendimento 
e conhecimento dos integrantes da RECONT, acerca das atividades 
a serem desempenhadas, utilizando-se principalmente a experiência 
observada no estado do Pernambuco, a CGM elaborou um passo 
a passo para a implementação dos controles internos nos órgãos/
entidades da PMF. Ressalta-se que esse processo se encontra em 
andamento e está dividido em oito passos: 

1° Passo: Alterar os regulamentos dos órgãos/entidades

Neste passo inicial, fez-se contato com os órgãos, por meio de um 
ofício circular, emitido pela Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SEPOG), orientando e solicitando, à luz do 
Decreto n° 14.972/2021, a indicação das áreas de cada órgão que 
assumiriam executar as atribuições de controle interno e ouvidoria, 
apontando como opção uma das seguintes áreas, abaixo elencadas, 
caso o órgão ou entidade não possuísse ou não pudesse possuir 
área própria de Controle Interno: Assessoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional; Assessoria de Apoio Institucional; 
Assessoria Especial; Assessoria Técnica Especial; Assessoria Técnica 
ou Assessoria de Governança.

O ofício acima descrito apontava a necessidade de revisão dos 
regulamentos de cada órgão e a devolutiva à SEPOG para análise 
e posterior envio à Procuradoria Geral do Município (PGM) para a 
devida publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

Caso o órgão possuísse o controle interno em sua estrutura e com 
a atribuição já regulamentada, orientou-se a realização de revisão 
deste regulamento e a inclusão das atribuições descritas nos artigos 
4° e 5°, do Decreto n° 14.972/2021. O prazo máximo para a finalização 
desse passo, incluindo revisão do regulamento e análise da PGM, deu-
se até o dia 10 de julho de 2021.

Como resultado, identificou-se cerca de 18 órgãos com seus 
regulamentos publicados, 2 estão com os decretos em análise na 
Procuradoria Geral do Município (PGM), e 15 estão em fase de ajustes 
nos referidos normativos.

2° Passo: Definir equipe e estrutura de trabalho
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Realizou-se, também, o segundo passo, em que cada órgão ou 
entidade deveria identificar os servidores que desenvolverão as 
atividades de controle interno. A CGM orientou que fosse observado o 
perfil dos servidores indicados para assumir as atividades de controle 
interno e, ainda, o princípio da segregação de funções.

Como resultado desse passo, identificou-se a aderência de 86% 
dos órgãos e entidades da PMF.

3° Passo: Informar à CGM os dados dos responsáveis pelo 
controle interno no órgão

Após a identificação dos responsáveis pela execução das 
atividades de controle interno descritas no passo anterior, chegou o 
momento de comunicar à CGM, até o dia 14 de julho de 2021, através 
dos canais de comunicação, os dados dos servidores indicados.

A CGM ainda criou e disponibilizou comunicação por meio do 
grupo de Whatsapp - RECONT, por meio do e-mail da rede: rede.
controle@cgm.fortaleza.ce.gov.br e através das reuniões da Rede de 
Controle Interno e Ouvidoria. Todos esses meios de comunicação 
são utilizados para orientar e capacitar os servidores indicados na 
implementação do controle interno e na realização das atribuições 
definidas no Decreto.

Um total de 86% dos órgãos e entidade da PMF indicaram seus 
responsáveis pela execução das atividades de controle interno. 

4° Passo: Realizar Estudos e Capacitações

Nesta fase, a CGM capacita os responsáveis pela execução das 
atividades de controle interno, através do projeto Escola de Controle 
Interno, evidenciada na subseção seguinte. Para isso, foi elaborado o 
Curso: Mecanismos de Controle Interno na PMF, com o objetivo de 
capacitar os integrantes da RECONT para o exercício das atribuições 
descritas no Decreto n° 14.972/2021.

O curso possui carga horária de 82 horas/aula. Ministrado na 
modalidade EAD, foram realizados com 2 turmas T1 e T2 (manhã e 
tarde), com data de realização de 21/09/2021 a 14/12/2021. Destaca-
se que os 86% dos órgãos e entidades que indicaram os agentes de 
controle interno estão representados pelos 110 servidores inscritos nas 
duas turmas.
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O curso está distribuído em 10 módulos: Conhecendo a CGM (4h/a); 
Serviço de Informação ao Cidadão (14h/a); Processo de Prestação de 
Contas de Gestão (9h/a); Gestão de Contratos e Parcerias (13h/a); Painel 
de Indicadores de Controle Interno (5h/a); Gestão das Notificações 
dos Órgãos Externos (5h/a); Processo Auditorial (10h/a); Entendendo 
a Rede de Ouvidoria da PMF (8h/a); Atividade Correcional (4h/a); e 
Apresentando o Relatório de Controle Interno (10h/a).

Ressalta-se que a capacitação se caracteriza como etapa contínua. 
Dessa forma, os membros do controle interno também devem buscar 
capacitações ofertadas por outras instituições públicas e privadas.

5° Passo: Realizar pesquisa de diagnóstico do órgão/entidade

Concomitantemente à realização da capacitação, realizou-se 
pesquisa de diagnóstico que proporcionou à equipe do controle 
interno e à CGM uma visão global dos órgãos e entidades, com 
vistas a possibilitar a realização de um planejamento que irá nortear 
a atuação do controle interno de forma eficiente.

Sendo assim, a equipe de controle interno da CGM aplicou 
o “Questionário de Diagnóstico do Controle Interno”, com vistas a 
identificar as potencialidades e as fragilidades do órgão e entidade 
em determinados aspectos: realização de planejamento estratégico 
e de gestão de riscos; acompanhamento do desempenho por 
indicadores; padronização de procedimentos; acompanhamento 
das avaliações e julgamentos de prestações de contas de gestão 
do órgão; conhecimento dos sistemas corporativos e seus relatórios; 
realização de auditoria interna e de monitoramento à implementação 
das auditorias interna e externa; programa de formação continuada; 
acompanhamento das demandas de ouvidoria e transparência; 
estabelecimento de Programa de Integridade; e existência de Comitê 
de Ética.

Assim, ressalta-se que, do total de órgãos e entidades da PMF, 
77% realizaram a etapa de Diagnóstico de Controle Interno.

6° Passo: Implantar o Plano Anual das Atividades de Controle 
Interno (PCI)

O próximo passo a ser desenvolvido, tomando como base 
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as informações levantadas na etapa anterior e as atribuições 
estabelecidas no Decreto Municipal n° 14.972/2021, consiste na 
elaboração do Planejamento Anual das Atividades de Controle 
Interno (PACI).

O PACI é a ferramenta de planejamento do controle interno do 
órgão ou entidade. É com base nele que o órgão ou entidade irá 
organizar e realizar suas atividades ao longo do ano.

7° Passo: Realizar as atividades previstas no Decreto Municipal 
n° 14.972/2021 e Regulamentos dos órgãos e entidades da PMF

Esta etapa, caracteriza-se na execução das atribuições descritas 
no Decreto, bem como outras atividades específicas do órgão que 
vão requerer a atuação da equipe de controle interno.

8° Passo: Elaborar Relatório de Controle Interno sobre as 
Contas de Gestão (RCIG)

Conforme instruções ministradas no curso Mecanismos de 
Controle Interno na PMF, os servidores do órgão e entidade da PMF 
deverão elaborar o RCIG. Tal relatório caracteriza-se num documento 
anual, formal e técnico que consolida as informações de natureza 
orçamentária, financeira e patrimonial, bem como as atividades 
realizadas pelos controles internos e resultados das secretarias e 
entidades nas macrofunções: auditoria, ouvidoria, transparência e 
correição, além do acompanhamento da prestação de contas de gestão 
e outras atividades realizadas pelo controle interno.

O relatório elaborado deve ser enviado para a CGM, onde é 
analisado e está inserido nas peças da Prestação de Contas de 
Gestão do órgão ou entidade da PMF, que será encaminhada ao 
Tribunal de Contas do Estado.

Dessa forma, após vistos todos os passos, a Figura 02 evidencia de 
forma consolidada o andamento do processo de implementação do 
controle interno e a aderência dos órgãos e entidades a cada uma 
das fases.
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Fonte: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM

Figura 02 – Status dos passos de implementação.

Assim, na subseção que segue, destaca-se o Projeto Escola de 
Controle Interno, fundamental para a implementação do 4° passo 
evidenciado nesta seção.

5.3. Projeto Escola de Controle Interno

Ressalta-se que, na Prefeitura Municipal de Fortaleza, o órgão 
central de controle interno é a Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município (CGM), que tem como finalidade a promoção do controle da 
legalidade, transparência da Administração e Ouvidoria, objetivando 
a efetividade, o controle interno, bem como o assessoramento técnico 
com atuação preventiva, gerando a adoção de melhores práticas nas 
instituições municipais.

Assim, ao iniciar o novo ciclo de gestão municipal, 2021-2024, 
realizou-se em janeiro de 2021 a revisão do seu Planejamento 
Estratégico, resultando na revisão da Visão, Missão e Valores, bem 
como na definição de objetivos e projetos estratégicos.

Dentre os projetos definidos, destaca-se a Escola de Controle 
Interno, que objetiva o desenvolvimento das competências técnicas 
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dos agentes de controle interno, por meio da formação continuada, 
em que as Escolas de Governo se inserem no cenário das propostas 
governamentais de formação do servidor público, como uma 
ferramenta de fortalecimento das instituições públicas.

Ainda, com o advento da RECONT, o Projeto Escola de Controle 
Interno seguirá trilhas de desenvolvimento de competências nos eixos 
de ouvidoria, controladoria, auditoria, transparência, integridade e 
correição, considerando como público-alvo os integrantes da Rede de 
Controle Interno, colaboradores da CGM, gestores e servidores dos 
diversos órgãos da PMF que desempenham funções correlatas ou 
transversais ao controle interno.

Nos cadernos ENAP 20 anos (2006), as trilhas de aprendizagem 
são definidas como os caminhos alternativos e flexíveis para promoção 
do desenvolvimento pessoal e profissional. As trilhas representam 
a caminhada a ser percorrida na construção de conhecimentos e 
no fortalecimento das competências necessárias para um melhor 
desempenho profissional.

Dessa forma, o Projeto Escola de Controle Interno (ECI) tem como 
objetivo oportunizar a capacitação continuada para a melhoria 
da qualidade dos serviços e processos de gestão, beneficiando o 
aperfeiçoamento profissional e pessoal, a eficiência e eficácia no 
desenvolvimento das atribuições, o aumento da produtividade, a 
otimização da rotina de trabalho, a melhoria da qualidade do serviço, 
sendo um canal permanente de atualizações e inovações.

As trilhas formativas são constituídas por diferentes tipos de eventos 
de capacitação, tais como: cursos, oficinas, seminário, workshops, 
congressos, palestras, dentre outros. Os eventos poderão ser ofertados 
nas modalidades presencial e à distância, com foco nas temáticas 
diretamente ligadas ao controle interno e suas macrofunções, tais 
como: ouvidoria, controladoria, auditoria, transparência e correição. 
Abrange, ainda, os temas transversais e relacionados à área meio 
da gestão, tais como: princípios da Administração Pública; gestão 
e governança pública; planejamento estratégico, modernização 
organizacional, licitações e contratos, dentre outros.

A execução dos eventos da ECI se dará por meio de parcerias 
com as Escolas de Governo do Executivo Municipal, Estadual e 
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Federal, na qual destacamos o Instituto Municipal de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (IMPARH), responsável pela execução dos 
eventos de formação e aperfeiçoamento de servidores dos diversos 
órgãos da Prefeitura de Fortaleza, bem como os órgãos de controle 
das esferas estadual e federal.

O Projeto Escola de Controle Interno (ECI) se constitui como um 
espaço de formação, troca de experiências e capacitação, colocando 
como referência e destaque a capacitação com ênfase no controle 
interno, potencializando as aprendizagens dos servidores dos diversos 
órgãos, para o devido acompanhamento e monitoramento permanente 
da gestão, com ações preventivas, minimizando as desconformidades 
e facilitando a obtenção de resultados legítimos e concretos para o 
pronto atendimento dos anseios da sociedade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como proposta expor as experiências de 
controle interno e analisar a implementação deste nos órgãos e 
entidades da Administração Pública. Nessa perspectiva, ressalta-
se o papel das Controladorias Gerais ou Secretarias de Controle, 
atuando na normatização, no assessoramento, no acompanhamento 
e no fortalecimento da implantação do controle interno nos diversos 
órgãos e entidades da Administração Pública.

Portanto, a partir da pesquisa realizada, identificou-se uma aderência 
de mais de 50% dos estados aos seguintes aspectos avaliados, 
relacionados à implementação do controle interno: normatização, 
cartilhas ou manuais e capacitações. No entanto, somente o Ceará e 
o Maranhão apresentaram Rede de Controle Interno.

Em relação à implementação do controle interno nos órgãos e 
entidades da PMF, liderada pela CGM e iniciada em 2021, identificou-
se que esta foi planejada para ocorrer por meio da execução de 
oito passos. Observou-se que a maioria dos órgãos já realizaram os 
passos 1, 2, 3 e 5. O quarto, relacionado à capacitação e realizado por 
intermédio da Escola de Controle Interno, encontra-se em andamento, 
e as demais fases (6a a 8a) ainda irão ser iniciadas.

Dessa forma, sugere-se que pesquisas futuras realizem este estudo 
a fim de identificar experiências de implementação do controle interno 
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nos órgãos e entidades de outros municípios e/ou estados, a fim de 
verificar similaridades e diferenças, tanto nas práticas observadas, 
quanto no nível de aderência e andamento dessa implantação.
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RESUMO

Os indicadores são formas de representação quantificável de 
características de produtos e processos, utilizados para acompanhar 
e melhorar os resultados ao longo do tempo. Além disso, os 
indicadores têm como objetivo traduzir em termos verificáveis os 
vários recortes de uma situação. Por meio deles, é possível fazer 
uma análise ampla sobre o progresso em diferentes aspectos e definir 
estratégias de melhorias. O presente trabalho busca apresentar a 
importância dos indicadores na Administração Pública, no que diz 
respeito ao acompanhamento e à tomada de decisão por parte do 
gestor do órgão, a fim de atender ao interesse público. Aborda-se, 
primeiramente, sobre os conceitos gerais de indicadores, a aplicação 
de indicadores na gestão pública, como foram criados os indicadores, 
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a coleta de dados, sua análise e as decisões que os envolvem. Para 
a elaboração deste artigo, foi utilizada uma pesquisa teórica, cujo 
papel é decisivo na criação de condições para a realização de 
intervenções, e documental, que é um tipo de pesquisa que utiliza 
fontes primárias, por meio de dados e informações que ainda não 
foram tratados científica ou analiticamente. Foi feita também aplicação 
prática na Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza 
(CGM). A relevância deste trabalho é contribuir com o estudo do 
desenvolvimento de indicadores na gestão pública.

Palavras-chaves: Indicadores; Gestão Pública; Painel; Portal da 
Transparência; CGM.

ABSTRACT

Indicators are forms of quantifiable representation of characteristics 
of products and processes, used to monitor and improve results over 
time. In addition, the indicators aim to translate into verifiable terms 
the various aspects of a situation. Through them, it is possible to carry 
out a comprehensive analysis of the progress in different aspects 
and define improvement strategies. This paper seeks to present the 
importance of indicators in Public Administration, with regard to 
monitoring and decision-making by the agency manager, in order 
to meet the public interest. Firstly, it addresses the general concepts 
of indicators, the application of indicators in public management, 
how the indicators were created, data collection, their analysis and 
the decisions that involve them. For the preparation of this article, 
theoretical research was used, whose role is decisive in creating the 
conditions for carrying out interventions, and documentary research, 
which is a type of research that uses primary sources, through data and 
information that have not yet been treated scientifically or analytically. 
Practical application was also made in the Comptroller and General 
Ombudsman of the Municipality of Fortaleza (CGM). The relevance of 
this work is to contribute to the study of the development of indicators 
in public management.

Keywords: Indicators; Public Administration; Panel; Transparency Portal; CGM.
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1. INTRODUÇÃO

O sucesso de uma boa gestão depende em parte da forma 
como as instituições são gerenciadas diariamente. A boa gestão 
também depende do quanto temos de conhecimento a respeito 
do desempenho da empresa ou órgão público e das decisões que 
tomamos. Um processo de gestão precisa ter disponível em tempo 
útil informações críticas e verdadeiras sobre as realizações do órgão/
empresa. Conhecer os resultados que foram obtidos, compará-los 
com metas já definidas ou a serem definidas, entender como será 
sua variação no decorrer do tempo, com uma percepção de sua 
tendência, cria uma informação que possui um valor enorme para os 
responsáveis pelas tomadas de decisão.

A melhor forma de termos qualidade em um processo de gestão é 
por meio de indicadores. Os indicadores são formas de representação 
quantificável de características de produtos e processos, utilizados 
para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo. Além 
disso, os indicadores têm como objetivo traduzir em termos verificáveis 
os vários recortes de uma situação. Por meio deles, é possível fazer 
uma análise ampla sobre o progresso em diferentes aspectos e definir 
estratégias de melhorias.

Nessa senda, o presente artigo tem como objetivo principal 
apresentar resultados preliminares, decorrentes da implementação, 
por meio da Controladoria Geral de Controle Interno, de indicadores 
de desempenho relacionados à transparência e à aprovação de 
contas de gestores públicos na PMF. Alinhado ao objetivo principal 
já mencionado, esse trabalho também contempla como objetivos 
específicos: (1) apresentar fundamentação teórica, acerca da temática 
proposta, decorrente de pesquisa bibliográfica; (2) contextualizar a 
atuação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza 
(CGM), perpassando por sua Coordenadoria Geral de Controle Interno, 
no âmbito da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF); (3) explicar 
o método de trabalho aplicado quanto ao desenvolvimento dos 
indicadores contemplados no presente estudo; (4) mencionar ações 
de melhoria já adotadas pela CGM.

Em termos de estrutura, além desta introdução, o presente artigo 
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apresenta seis outras seções. A seção segunda apresenta a metodologia 
da pesquisa, destacando as formas como foi realizada a coleta dos 
dados. A terceira seção descreve as competências da CGM e de 
sua Coordenadoria Geral de Controle Interno, assim como explana 
sucintamente os resultados advindos do planejamento estratégico 
2021 da CGM, a partir do qual surgiu o Projeto Desenvolvimento de 
Indicadores. A seção quatro adentra os conceitos de indicadores e 
sua aplicação na gestão pública, como se deu sua criação, a coleta 
de dados, sua análise e as decisões que os envolvem. Também se 
descrevem nesta seção os principais itens que compõem a ficha técnica.

A quinta seção deste artigo traz dados acerca dos indicadores 
de controladoria desenvolvidos na CGM, especificamente o “Índice de 
aprovação das contas dos gestores dos órgãos”, detalhando a ficha 
técnica construída e os dados preliminares coletados. A sexta seção 
segue a mesma linha em relação aos indicadores de transparência: 
“Tempo de resposta do e-SIC”; “Número de acessos ao Portal da 
Transparência”; e “Nota de transparência pelos Órgãos de Controle 
Externo e Instituições Referendadas”, com detalhes da ficha técnica 
e dados levantados. Por fim, a sétima e última seção demonstra as 
conclusões do estudo e os próximos passos do Projeto.

2. METODOLOGIA

Para a elaboração deste artigo, foi utilizada uma pesquisa teórica, 
documental e aplicação prática na Controladoria e Ouvidoria Geral 
do Município de Fortaleza (CGM).

Segundo Trujillo Ferrari (1982, p. 168), a pesquisa teórica é aquela 
que possibilita ao autor a formulação de questionamentos, indagações 
sobre determinado tema a ser pesquisado, podendo ser analisado, 
ainda, o campo experimental, na fase de execução da pesquisa, em 
que são importantes as observações e as apreciações necessárias. O 
papel da pesquisa teórica é decisivo na criação de condições para a 
realização de intervenções, uma vez que leva ao desenvolvimento do 
conhecimento acerca do tema pesquisado, com aplicação prática na 
investigação de novos rumos.

Já a pesquisa documental é um tipo de pesquisa que utiliza fontes 
primárias, brutas, por meio de dados e informações que ainda não 
foram tratados científica ou analiticamente. Neste artigo, demonstra-
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se a forma como tais dados foram levantados, tratados, analisados e 
interpretados para a construção do conhecimento específico acerca 
dos indicadores de controle interno.

Os indicadores são formas de representação quantificável de 
características de produtos e processos, utilizados para acompanhar 
e melhorar os resultados ao longo do tempo, os quais têm como 
objetivo traduzir em termos verificáveis os vários recortes de uma 
situação. Estas são características típicas da abordagem qualitativa 
da pesquisa, a qual se baseia em instrumental estatístico de coleta 
de dados, com elaboração de séries estatísticas e construção de 
linha do tempo / visão histórica das informações coletadas.

3 A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
   DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM) tem como 
finalidade promover o controle da legalidade, da transparência da 
administração e de Ouvidoria, visando à efetividade do controle 
interno e social das ações do município de Fortaleza. Além disso, tem 
como algumas de suas competências apoiar e orientar os órgãos da 
Administração Municipal quanto ao cumprimento dos procedimentos 
legais que disciplinam a execução do gasto público, coordenar e 
executar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados 
quanto à eficácia e a eficiência da gestão contábil, orçamentária, 
financeira e patrimonial, visando ao cumprimento das normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
e atuar na gestão de resultados do município, conforme art. 2 e seus 
incisos do Decreto n° 15.098, de 23 de agosto de 2021.

A CGM possui a Coordenadoria Geral de Controle Interno, que 
tem como competência coordenar as atividades de adequação, 
uniformização e orientação do controle interno, elaborar o Relatório 
Anual das atividades realizadas, coordenar as ações de monitoramento 
da gestão para resultados e gestão fiscal, coordenar a produção e 
disponibilização de informações estratégicas de controle ao Prefeito 
e às instâncias de governança do Poder Executivo Municipal, verificar 
a adequação e eficácia dos controles estabelecidos na CGM e a 
adoção de práticas corretivas, quando necessário, gerenciar os 
processos de sua área de atuação, contemplando mapeamento e 
redesenho, identificação de riscos e estabelecimento de controles 
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e desempenhar outras atividades correlatas determinadas pela 
Direção e Gerência Superior da CGM, conforme art. 22 e seus incisos 
do Decreto n° 15.098, de 23 de agosto de 2021.

3.1. Planejamento estratégico CGM

Realizado em janeiro de 2021, o Planejamento Estratégico revisou  
as diretrizes de missão e visão da CGM:

Missão: Assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, 
promover o controle da legalidade, da transparência da 
administração e manter um canal de comunicação por meio 
da ouvidoria, visando à efetividade, controle interno e social das 
ações do município de Fortaleza.

Visão: Ser, até 2024, referência nacional, reconhecida pela 
sociedade local e pelos órgãos e entidades da PMF como 
instituição estratégica, inovadora, modelo de ética e de alto 
desempenho na promoção do controle interno, da transparência 
e da participação social, contribuindo para tornar Fortaleza uma 
cidade cada vez melhor e apoiando a excelência da gestão do 
Poder Executivo Municipal.

No planejamento estratégico, foram também definidos objetivos 
institucionais e indicadores, nos quais estão presentes no artigo 
mencionado e relacionado diretamente às áreas de controladoria e 
de transparência, que também compõem os valores da CGM:

Objetivo Institucional 6 (CONTROLADORIA): Desenvolver 
estratégias voltadas ao assessoramento dos órgãos e 
entidades da PMF, por meio da rede de controle interno e da 
implementação e monitoramento de sistemas corporativos.

Indicador 3: Índice de aprovação das contas dos gestores dos órgãos.

Objetivo Institucional 7 (TRANSPARÊNCIA): Fortalecer a 
transparência para a ampliação da participação social com 
aprimoramento, acessibilidade ao cidadão e gestão de dados.

Indicador 5: Tempo de resposta do e-SIC.
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Indicador 7: Número de acessos ao Portal da Transparência.

Indicador 11: Nota de transparência pelos órgãos de controle 
externo e instituições referendadas.

Além da identidade institucional (missão, visão, valores), dos objetivos 
institucionais e dos indicadores, também foram definidos projetos no 
planejamento estratégico mencionado. Os produtos definidos visam 
contribuir para o cumprimento dos respectivos objetivos institucionais 
e, por consequência, da missão e visão aqui mencionados. Dentre esses 
projetos, pode ser destacado o de “Desenvolvimento de Indicadores”, 
que tem em seu escopo informações relacionadas a controladoria e 
a transparência na CGM.

4. DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES

Hoje em dia, existem diversos indicadores que podem ser utilizados 
para auxiliar a gestão pública ou privada. O principal é saber escolher 
os Key Performance Indicators, que são os mais importantes, e aplicá-
los, sempre realizando adaptações necessárias à nossa realidade e 
para nossa gestão. (CALDEIRA; JORGE, 2017, p.5).

Podemos identificar 10 (dez) características que tornam um 
indicador um bom método de gestão, e não necessariamente esse 
indicador terá essas 10 (dez) características: (CALDEIRA; JORGE, 
2017, p.16)

Pertinência dos indicadores para a gestão: Caso o resultado 
apresentado não seja útil para o gestor, então essa informação 
não tem valor a acrescentar e, consequentemente, o gestor irá 
deixar de utilizá-lo.

Credibilidade do resultado: Quando os dados que alimentam 
o indicador são de origem dúbia, todas as conclusões que se 
possa ter da análise ficam comprometidas.

Esforço aceitável para a apuração do resultado: Não podemos 
ter uma situação, em que o custo da obtenção da informação 
seja superior ao próprio valor da informação.
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Simplicidade de interpretação: É de extrema importância que 
quem tenha acesso ao indicador compreenda aquilo a que ele 
se propõe, com uma rápida interpretação dos resultados.

Simplicidade do algoritmo de cálculo: Auxilia em um processo 
mais rápido de apuração do resultado.

Fonte de dados dentro de empresa/órgão: Facilita o acesso 
quando os dados estão na sua empresa/órgão.

Cálculo automático: A possibilidade de os dados ficarem 
sendo alimentados automaticamente, sem a intervenção de 
algum colaborador, torna mais ágil e dá um maior crédito à 
monitorização.

Auditar as fontes de dados com eficácia: Essa possibilidade, 
além de dar uma maior credibilidade, ainda faz com que a 
inserção dos dados seja feita com uma maior cautela.

Frequência de monitorização: Os indicadores devem ser capazes 
de apresentar os resultados com frequência igual ou superior à 
necessidade para a monitorização definida.

Cálculo em momentos extraordinários: Possibilita o cálculo do 
indicador, antes dos momentos definidos, na ficha técnica. 

Os indicadores na gestão pública servem, em um primeiro 
momento, para organizar as informações e, posteriormente, para 
fazer um planejamento estratégico sobre as ações que devem ser 
implementadas pela gestão. Além disso, eles fornecem dados que 
servirão para elaborar diagnósticos sobre as diversas áreas e setores 
do município, contribuindo para realizar previsões sobre até onde as 
metas e os objetivos podem ser alcançadas.

Para que a Administração Pública defina os indicadores que serão 
usados durante a gestão, é importante que exista uma compreensão 
e um entendimento dos gestores e da sociedade sobre o local em que 
se pretende utilizar os indicadores. É importante entender o momento 
histórico em que se está aplicando essas informações, como foi a 
construção social e cultural daquela localidade, as transformações 
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políticas e econômicas que essa região sofreu com o passar do 
tempo, enfim, analisar diversos aspectos para se escolher os melhores 
indicadores a serem utilizados na gestão pública.

Outro ponto importante dos indicadores é que, por meio deles, 
conseguimos colher diversos dados e dar transparência a muitos atos 
praticados pela Administração. Criar indicadores é dar publicidade às 
informações da Administração Pública, fazendo com que a sociedade 
consiga participar diretamente da gestão. Por meio dos indicadores, 
o cidadão consegue analisar e fiscalizar a Administração e seus 
gestores, podendo exigir que trabalhem com a máxima eficiência, 
visando sempre ao interesse público. “Os indicadores podem nos 
ajudar a perceber se algo vai bem ou vai mal, se é muito ou pouco, 
se é forte ou fraco, se é grande ou pequeno” (JOPPERT; SILVA, 
2012, p. 43).

4.1. Projeto de Desenvolvimento de Indicadores de controle interno 
na Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM)

Implementado na CGM por meio de sua Coordenadoria Geral de 
Controle Interno, o Projeto “Desenvolvimento de Indicadores” contempla 
a construção, a aplicação e a coleta, junto às áreas correlatas, de dados 
dos 12 (doze) indicadores decorrentes do planejamento estratégico 
do órgão mencionado. Neste artigo, serão tratados e explanados 4 
(quatro) indicadores diretamente relacionados a controladoria e a 
transparência.

4.2. Construção da Ficha Técnica

Inicialmente, para a criação do indicador, foi necessário desenvolver 
a sua ficha técnica. Nela, estão todas as informações e diretrizes 
para que seja obtida a informação desejada pelo gestor. A obtenção 
dessas informações é feita em conjunto com a área detentora da 
informação.
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Fonte: Elaboração própria.

Tabela 1 – Descrição dos itens da ficha técnica

Na descrição da ficha técnica, nós temos como informação os 
seguintes tópicos:

Indicador: Nome do indicador.

Fórmula de cálculo: Expressão matemática utilizada no cálculo 
do indicador, incluindo o significado de cada uma das variáveis 
envolvidas.

Unidade: Unidade de medida pela qual o indicador estratégico 
é mensurado.

Marco zero: Momento/data a partir de quando o indicador será 
analisado.

Origem dos dados: Correspondente à instituição, órgão ou 
sistema responsável pela apuração dos dados utilizados no 
cálculo do indicador.

Coleta: Período em que essa informação é obtida.

Avaliação: Período em que a informação será divulgada.

Polaridade: Sentido desejado para o indicador. Quando o 
indicador é do tipo que se deseja aumentar, “quanto maior 

INDICADOR
FÓRMULA 

DE 
CÁLCULO

UNIDADE
MARCO 
ZERO

ORIGEM 
DOS 

DADOS

PERIODICIDADE

POLARIDADE

RESPONSÁVEL

Coleta Avaliação Nome Área

Nome do 
indicador

Como 
ele é 

calculado / 
obtido

Forma 
que ele 
é apre-
sentado

Periíodo 
inicial 

que ele 
será co-
letado

Onde é 
encontrado 
os dados 
que vão 
compor 
esse indi-

cador

Período 
que essa 

infor-
mação é 
obtida

Período 
que essa 

infor-
mação 
será 

divulga-
da

Sentido 
desejado do 

indicador

Pessoa 
designada 

para 
acom-

panhar e 
atualizar 

os 
dados do 
indicador

Área da 
CGM 

responsável 
por coletar 
os dados

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Campo que expressa o sentido do indicador, seu significado, de maneira a facilitar a interpretação do leitor e lhe permitir 
obter informações quantitativas do objetivo.

PREMISSA DA META

As particularidades do indicador.
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melhor”, a polaridade é positiva; quando o indicador é do tipo 
que se deseja diminuir, “quanto menor melhor”, a polaridade é 
negativa.

Nome: Pessoa designada para acompanhar o indicador e pelo 
trânsito das informações contidas na Ficha Técnica. Responsável 
direto pelos dados fornecidos nos prazos definidos.

Área: Responsável por coletar os dados e mensurar os resultados. 
As áreas envolvidas são aquelas com alguma participação ao 
longo do processo.

Descrição do indicador: Campo que expressa o seu significado, 
de forma a auxiliar a interpretação e permitir obter informações 
quantitativas do propósito.

Premissa da meta: É a base que fundamenta e justifica a escolha 
da meta para o ano. Pretende que se estabeleça a importância 
do indicador para o processo de tomada de decisão.

5. INDICADORES DE CONTROLADORIA

Dentro da Coordenadoria Geral de Controle Interno no âmbito da 
CGM, existe a Célula de Gestão de Prestação de Contas, que tem 
como competência monitorar e apoiar as atividades de elaboração 
da Prestação de Contas a ser apresentada ao Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), analisar e avaliar os relatórios de controle interno 
sobre as contas anuais de gestão dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Municipal, monitorar as ocorrências observadas nos 
certificados, pareces e acórdãos do TCE relacionados à análise e 
julgamentos das prestações de contas de gestão da PMF, apresentar 
relatórios gerenciais à Coordenadoria Geral de Controle Interno 
e exercer outras atividades correlatas determinadas pelos seus 
superiores, conforme art. 26 e seus incisos do decreto n° 15.098, de 
23 de agosto de 2021. Dessa forma, é muito importante a criação 
de mecanismos que façam com que as análises de todas essas 
informações sejam bem mais rápidas e efetivas.

Portanto, a criação do indicador de “Índice de aprovação de 
contas dos gestores” é de suma importância dentro da Administração 
Pública municipal, pois, por meio dele, é possível fazer uma análise 
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mais rápida e detalhada sobre as prestações de contas apresentadas 
pelos gestores públicos, fazendo com que a fiscalização dessas 
prestações de contas e o trabalho de apoio feito pela Célula de 
Gestão de Regularidade, que compõe a Coordenadoria Geral de 
Controle Interno, sejam bem mais efetivos e assertivos.

5.1. Indicador de índice de aprovação das contas dos gestores dos órgãos

Com vistas à correta observância das normas atinentes à 
prestação de contas de gestão, bem como a redução no número de 
irregularidades das contas dos gestores municipais, fez-se necessária 
a implementação do Projeto Núcleo de Prestação de Contas, que 
tem como escopo principal a padronização dos procedimentos 
relacionados à elaboração, à análise e ao acompanhamento das 
prestações de contas anuais de gestão na PMF, bem como a 
definição de instrumentais, relatórios, atribuições e responsabilidades.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 – Ficha técnica do indicador de índice de aprovação das contas dos gestores dos órgãos

INDICADOR
FÓRMULA 

DE 
CÁLCULO

UNIDADE
MARCO 
ZERO

ORIGEM 
DOS 

DADOS

PERIODICIDADE

POLARIDADE

RESPONSÁVEL

Coleta Avaliação Nome Área

Índice de 
Aprovação 
das Contas 

dos 
Gestores 

dos Órgãos

({número de 
contas de gestão 

municipais 
aproveitadas por 
julgamento da 

Corte de Contas}/
{pelo total de 

julgamentos das 
contas de gestão 
municipais, feitos 
pela Conte de 
Contas)} * 100

Percentual 2014

Site 
Tribunal 

de Contas 
do Estado

Anual Anual
Positiva: 

quanto maior, 
melhor

Colabo-
radores

Coorde-
nadorias

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador tem como objetivo dar necessário superte à correta observância das normas atinentes à prestação de 
contas de gestão, auxiliando no atingimento da meta de redução do número de irregularidades das contas dos gestores 

municipais

PREMISSA DA META

Ressultados relativos à aplicação de fórmula cálculo deste indicador devem ser obtidos por meio de relatórios gerenciais 
assessíveis, atinentes aos julgamentos das contas dos gestores dos órgãos municipais, por parte do TCE-CE
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Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3 – Quantitativos coletados no indicador de índice de aprovação das contas dos gestores dos órgãos

Gráfico 1 – Percentuais relativos 
ao indicador de índice de 
aprovação das contas dos 
gestores dos órgãos

Dentre algumas das informações obtidas, com o levantamento 
da situação das Prestações de Contas de Gestão anuais de 2014 a 
2020 de todos os órgãos e entidades da PMF perante o Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará - TCE, está sendo analisada a situação 
das 837 prestações de contas de gestão observadas no site do TCE.

5.2. Dados preliminares coletados

A Coordenadoria Geral de Controle Interno, mais especificamente, 
a Célula de Gestão de Prestação de Contas, obteve os seguintes 
dados correspondentes ao indicador 3.

Por meio do trabalho e do levantamento de dados, conseguimos 
a informação de que, dentre as 837 prestações de contas, 271 foram 
julgadas, das quais 66,42% foram classificadas como aprovadas, 21,03% 
como aprovadas com ressalva, podendo ter configurado multa para 
o gestor, e 12,55% como irregulares, conforme verifica-se na tabela 
acima e no gráfico a seguir.

Período 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Valores

Regulares 21 38 45 33 43 66,42%

Regulares 
com Res-

salva
11 32 11 3 21,0%

Irregular 18 12 4 12,5%

Total Julgado 50 82 60 36 43 271

Total Contas
a Julgar 103 104 134 124 155 151 66 837
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Com a obtenção dessas informações, a Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município de Fortaleza montou uma equipe para auxiliar os 
gestores na entrega de suas prestações de contas. A intenção é que, 
cada vez mais, as contas sejam acertivas, reduzindo o número de 
irregularidades.

Com base na análise das prestações de contas, foram identificadas 
as ocorrências, classificadas em grupos, verificado a quantidade de 
vezes que elas se repetem para avaliar a probabilidade de ocorrência. 
Depois, a análise foi para as prestações de contas irregulares, com 
o objetivo de verificar os grupos que ocasionaram multa e/ou 
imputação de débito, identificando assim o impacto. Como sequência 
desse trabalho, foi elaborada uma matriz de risco.

Fonte: Elaboração própria, adaptado da Metodologia de Gestão de Riscos da Controladoria-Geral 
da União (CGU).

Tabela 4 – Matriz de Risco do índice de aprovação das contas dos gestores dos órgãos
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6. INDICADORES DE TRANSPARÊNCIA

O conceito de transparência, aplicado ao serviço público, está 
diretamente relacionado aos artigos 5° e 37° da Constituição Federal de 
1988. O primeiro trata do direito do cidadão ao acesso às informações 
relativas às ações realizadas por meio de organizações públicas, que 
podem ser de interesse individual ou coletivo, desde que não estejam 
condicionadas ao sigilo porventura necessário à segurança nacional. Já 
o artigo 37 trata dos princípios constitucionais, quais sejam: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Destacando, em 
especial, o princípio da publicidade, direcionado à divulgação dos atos 
da Administração Pública à sociedade, é possível observar “sintonia” 
entre os artigos mencionados, culminando na cultura de transparência, 
cada vez mais difundida por organizações públicas e privada. No 
caso da Administração Pública, é válido destacar, ainda seguindo o 
princípio da legalidade, as regulamentações implementadas acerca 
desse tema, tais como: Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que 
trata mecanismos de transparência da gestão fiscal; Lei de Acesso à 
Informação (LAI), regulamentando o direito previsto na Constituição, 
quanto ao acesso à informação por parte do cidadão, corroborando 
à seguinte citação:

[...] a Administração Pública se encontra em uma fase gerencial, 
no momento em que o Estado procura oferecer serviços de 
qualidade à população, faz-se necessário, que diversos entes 
públicos, realizem prestações de contas à sociedade referentes 
às diversas destinações dos valores captados, no intuito 
de promover o fiel acompanhamento para os verdadeiros 
financiadores das ações governamentais. (CEOLIN; ALMEIDA; 
ALVES, 2015, p. 3).

Diante do exposto, os portais da transparência surgem como 
mecanismos de controle disponibilizados pela Administração Pública 
à sociedade, para acompanhamento da destinação de recursos 
empregados em suas ações. De acordo com Abdala (2015, p. 1), a 
participação social intermediada pela internet envolve a interação 
entre governos e cidadãos em diversos espaços. O autor citado 
registra, ainda, a necessidade de preparação dos governos, quanto 
à disponibilidade de informações qualificadas, prestação de serviços, 
visando à aproximação do cidadão da esfera da decisão política, por 
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meio de ferramentas de acesso online.

Considerando os parágrafos anteriores, a disponibilidade desses 
portais, por meio da internet, vislumbra compreensão para além da 
viabilidade de acesso de um mecanismo de controle por parte do 
cidadão. Divulgações e aprimoramentos quanto a funcionalidades 
de acesso desses portais, culminam, ainda, em ações de incentivo 
à utilização dessa ferramenta por toda a sociedade, bem como no 
engajamento da divulgação do seu conteúdo. Já esse engajamento 
pode ser observado como uma “mola propulsora” do efetivo fomento 
do controle social.

6.1. Construção de fichas técnicas para indicadores de transparência

As fichas técnicas abrangem orientações relativas a cálculo, a 
coleta e a avaliação de dados relativos a cada indicador. As fichas 
decorreram de reuniões entre as equipes do projeto Desenvolvimento 
de Indicadores e das àreas técnicas correlatas.

Das reuniões entre equipes da Coordenadoria de Transparência e 
do Projeto Desenvolvimento de Indicadores, resultaram as seguintes 
fichas técnicas, correspondentes aos indicadores 5, 7 e 11 previstos no 
projeto citado:

Fonte: Elaboração própria

Tabela 5 – Ficha técnica do Indicador 5: Tempo de resposta do e-SIC

INDICADOR
FÓRMULA 

DE CÁLCULO
UNIDADE

MARCO 
ZERO

ORIGEM 
DOS DADOS

PERIODICIDADE

POLARIDADE

RESPONSÁVEL

Coleta Avaliação Nome Área

4.  Tempo 
de res-

posta de 
Ouvido-

rias 

Média aritmética 
dos prazos de 

retornos às 
manifestações de 
cidadãos-usuários,  
abertas em ciclo 

de avaliação 
considerado, regis-
trados em sistema 

de ouvidoria

Número 

"2021 
 (consid-
erando 

rateio para 
avaliação 
mensal a 
partir de 
junho)"

"Sistema de Ou-
vidoria CGM 

Prazo de retor-
no previsto em 
Lei de Acesso 
à Informação"

Mensal Mensal

Negativa 
quanto 
menor, 
melhor.

Colabo-
radores

Coorde-
nadorias

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador tem como objetivo subsidiar o Gabinete da CGM, a Coordenadoria da Controladoria e a Assessoria de 
Planejamento (ASPLAN CGM) no acompanhamento da conformidade, quanto ao cumprimento de prazo disposto em 

lei de acesso à informação, relativo aos retornos às manifestações dos cidadãos-usuários por parte das Ouvidorias 
Setoriais da PMF, bem como na delimitação de estratégias visando tratar riscos a descumprimento de dispositivo 

legal aplicável..

PREMISSA DA META

Resultados relativos à aplicação de fórmula cálculo deste indicador devem ser obtidos por meio de relatórios gerenci-
ais acessíveis, a usuários habilitados, em Sistema de Ouvidoria da CGM.
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Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Tabela 6 – Ficha técnica do Indicador 7: Número de acessos ao Portal da Transparência

Tabela 7 – Ficha técnica do Indicador 11: Nota de transparência pelos Órgãos de Controle Externo e 
Instituições Referendadas

As fichas técnicas foram revisadas pela equipe da Coordenadoria 
de Transparência e, após concordância quanto aos respectivos 
conteúdos, foram realizadas coletas de resultados preliminares 
relacionados.

INDICADOR
FÓRMULA 

DE 
CÁLCULO

UNIDADE
MARCO 
ZERO

ORIGEM 
DOS DADOS

PERIODICIDADE

POLARIDADE

RESPONSÁVEL

Coleta Avaliação Nome Área

7. Número 
de acessos 
ao portal 

da 
transpar-

ência

∑ de acessos 
ao portal da 
transparência

Número 2020

PORTAL 
DA TRANS-
PARÊNCIA 

- E-SIC, google 
analytics

Semanal Mensal

Quanto 
maior, 
melhor 

(uma maior 
dissemi-

nação da 
plataforma 
da trans-
parência)

Colabo-
radores

Coorde-
nadorias

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador tem como objetivo informar o número de acessos ao Portal da Transparência da PMF, e por meio dessa 
informação possibilitar que a coordenadoria de Transparência  possa implementar melhorias caso a informação apre-

sentada não esteja dentro dos parâmetros desejados.

PREMISSA DA META

Atualmente o portal da transparência é feito pela SEFIN e as informações utilizadas para alimentar o indicador é 
enviado para a coordenadoria de Transparência e Integridade.

INDICADOR
FÓRMULA 

DE 
CÁLCULO

UNIDADE
MARCO 
ZERO

ORIGEM 
DOS 

DADOS

PERIODICIDADE

POLARIDADE

RESPONSÁVEL

Coleta Avaliação Nome Área

11. Nota de 
transparência 
pelos órgãos 
de controle 
externo e 
instituições 

referendadas

Valor obtido 
no portão da 
Tranparência, 

informado 
pelos órgãos 
de controle 

externo.

Número 2019

CGU, EBT - 
Escala Brasil 
Transparente 
– Avaliação 
3600 por 
meio do 

site: https://
mbt.cgu.gov.
br/publico/
avaliacao/
escala_bra-
sil_transpar-

ente/66#rank-
ing 

Anual Anual
Quanto maior, 

melhor
Colabo-
radores

Coorde-
nadorias

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador tem como objetivo informar a nota obtida pelo Portal da Transparência do Município de Fortaleza, 
atráves de pequisa realizada por Órgãos de Controle Externo e Instituições Referendadas.

PREMISSA DA META

Essa informação é obtida 1 vez por ano, quando a instituição disponibiliza no site informado as notas.
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6.2. Dados preliminares coletados

A Coordenadoria da Transparência informou os seguintes dados 
correspondentes aos indicadores 5, 7 e 11:

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Tabela 8 – Dados coletados no Indicador 5: Tempo de resposta do e-SIC

Tabela 9 – Dados coletados no Indicador 7: Número de acessos ao Portal da Transparência

Tabela 10 – Dados coletados no Indicador 11: Nota de transparência pelos Órgãos de Controle Externo e 
Instituições Referendadas

Modelo de planilha para envio dos dados

DADOS

ESCALA BRASIL TRANSPARENTE - CGU         
FONTE: https://mbt.cgu.gov.br/publico/avaliacao/avaliacoes_independentes

Ano 2016/2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nota 10 8,61 9,9

Lugar 10 14°(Capital) 4° (Capital)

Edição

EBT - 10 
Edição: 

(27/06/2016 a 
16/01/2017)

EBT:          (Aval-
iação: de 

09/07/2018 a 
14/11/2018)

EBT -20 Edição: 
(Avaliação: de 
01/04/2020 a 

31/12/2020)

RANKING DE TRANSPARÊNCIA NO COMBATE À COVID-19          
FONTE: https://transparenciainternacional.org.br/ranking/

Edição
21.maio.2020              

(02-19 de 
maio)

29.jun.2020         
 (15-18 de junho)

31.jul.2020  
(20-23 de julho)

1.set.2020
 (24-31 de agosto)

Período mai/20 jun/20 jul/20 set/20

Nota 62 79,7 86 96

Lugar 4° 9° 16° 9°

INDICE DE TRANSPARÊNCIA DA COVID - 19 OKBR          
FONTE: https://transparenciacovid19.ok.org.br/itc

Período 18.dez.2020 22.jul.2021

Período dez/20 jul/21

Nota 99 72

Lugar 2° 4°

Edição 20 Edição 30 Edição

Números de 
acesso ao 

Portal da Trans-
parência

Número

Período JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2021 90.156 74.758 5.143.368 8.246.456 617.368 746.574 514.397

2020 125.201 164.999 106.372 136.499 193.778 139.790 179.832 144.120 144.120 180.032 154.417 134.692

OBS: NOS MESES MARCADOS DE AMARELO FOI OBSERVADO O IP 40.87.16.154 COM UM NÚMERO EXORBITANTE DE ACESSOS.

Tempo de resposta 
do E-Sic

Número 
(dias)

Período JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2021 11 13 14 14

2020 12 11 15 12 13 13 10 13 10 10 13 14

Meta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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Destaca-se que o e-SIC pode ser acessado pelo endereço 
eletrônico http://acessoainformação.fortaleza.ce.gov.br e através do 
próprio portal da Prefeitura de Fortaleza, no https://fortaleza.ce.gov.br. 
O prazo de atendimento ocorre em 20 (vinte) dias, sendo possível a 
prorrogação por mais 10 (dez). A solicitação de informação pode ser 
realizada em qualquer horário e dia da semana, via internet, ou em 
horário comercial, de segunda a sexta-feira, de forma presencial, na 
própria CGM.

O e-SIC possui três instâncias definidas por lei, para os casos de 
não satisfação quanto à resposta apresentada. Inicialmente, o cidadão 
poderá apresentar uma solicitação de informação, a qual será 
respondida pelo órgão demandado (em 20 + 10 dias). Em caso de não 
contentamento com a resposta, o solicitante poderá interpor recurso 
em 1° instância, que será respondido pelo mesmo órgão, tendo o prazo 
de cinco dias para responder. Em caso de não contentamento com 
a resposta, o solicitante poderá interpor recurso para a 2° instância, 
sendo a CGM responsável pela resposta, tendo o prazo de cinco dias 
para fornecê-la. Para aqueles casos em que o cidadão ainda não se 
sinta satisfeito com a resposta, poderá entrar com um novo recurso, 
na 3a instância, na qual a manifestação será dirigida para a Comissão 
Municipal de Acesso à Informação - CMAI. Destaca-se a observação 
feita pelo indicador que informa que, devido ao tempo de recurso nas 
3 (três) instâncias, a criação do banco de dados acaba por se tornar 
atrasado, podendo haver mudança, tendo em vista o prazo do órgão, 
mais o prazo dos recursos.

Evidencia-se que, decorrente da incipiente base de dados 
relacionada ao Indicador 7 - Número de acessos ao Portal da 
Transparência, observou-se grande volume de acessos ao Portal da 
Transparência da PMF no período de março a julho de 2021. Com base 
no que foi observado, a equipe da Coordenadoria da Transparência 
identificou, junto à Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação responsável, sucessivos acessos originários de um 
mesmo número de IP.
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7. CONCLUSÃO

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM), 
por meio da Coordenadoria Geral de Controle Interno, elaborou, em 
janeiro de 2021, seu planejamento estratégico, a partir do qual surgiram 
objetivos institucionais e indicadores a serem levantados e analisados.

Com o objetivo de se fazerem cumprir os respectivos objetivos 
institucionais, foram definidos novos projetos, dentre os quais se 
insere o Projeto de Desenvolvimento de Indicadores, abordado nesta 
pesquisa, que tem em seu escopo dados relacionados à controladoria 
e transparência na CGM.

Os indicadores na gestão pública servem para levantar, organizar 
e conhecer informações relativas aos processos e às atividades 
dos órgãos ou entidades envolvidas e, posteriormente, possibilitar a 
tomada de decisões acerca das ações que devem ser implementadas 
pela gestão. Os indicadores fornecem dados que possibilitarão a 
elaboração de diagnósticos e para traçar uma previsão futura de 
atingimento de metas e objetivos.

Neste artigo, foram analisadas as fichas técnicas construídas e os 
dados preliminares coletados em 4 (quatro) indicadores específicos 
da CGM: “Índice de aprovação das contas dos gestores dos órgãos”; 
“Tempo de resposta do e-SIC”; “Número de acessos ao Portal da 
Transparência”; e “Nota de transparência pelos Órgãos de Controle 
Externo e Instituições Referendadas”.

Com base nos resultados obtidos com os indicadores, a Controladoria 
e Ouvidoria Geral do Município, por meio da Coordenadoria Geral de 
Controle Interno, em conjunto com as áreas responsáveis pelos indicadores 
e com a Gerência da Célula de Estatística, Risco e Desempenho, vão 
iniciar os acompanhamentos e os planos de metas para melhorar os 
dados que foram obtidos por meio dos respectivos indicadores.

No Indicador 03 - Índice de aprovação das contas dos gestores 
dos órgãos, o próximo passo a ser tomado é elaborar orientações 
para os órgãos em relação às ocorrências, identificando: qual a 
interpretação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará em relação 
à problemática, ocorrência de multa e quais as recomendações de 
melhores práticas da CGM para prevenir essas ocorrências.
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No Indicador 05 - Tempo de resposta do e-SIC, será mantido o 
acompanhamento mensal de registros e seus respectivos retornos por 
meio da plataforma. A CGM sempre estará observando os prazos, 
atuando de forma preventiva, para que não seja ultrapassada a data 
limite para resposta informada na Lei de Acesso à Informação (LAI). 
Caso o tempo médio ultrapasse a data limite da LAI, a CGM deverá 
analisar o que causou esse fato e tomar as providências cabíveis.

No Indicador 07 - Número de acessos ao Portal da Transparência, 
em decorrência da observação mencionada no item 6.2 desta 
pesquisa, a Coordenadoria de Transparência e Integridade da CGM, em 
conjunto com a área de Tecnologia da Informação, está estudando as 
possíveis causas dessa ocorrência. Dependendo do resultado, a CGM 
tomará as medidas propostas pelas áreas de forma a mitigar riscos à 
segurança e à integridade das informações do Portal da Transparência 
da PMF em virtude de possíveis acessos maliciosos suspeitos.

No Indicador 11 - Nota de transparência pelos Órgãos de Controle 
Externo e Instituições Referendadas, observa-se que o Portal da 
Transparência de Fortaleza mantém sempre uma boa colocação, obtendo 
notas altas nas avaliações. De toda forma, a CGM continua diariamente 
sua busca pela excelência, e as áreas responsáveis estão sempre 
tentando corrigir os pontos negativos apresentados nas avaliações.

Com o intuito de auxiliar e fiscalizar as secretarias e órgãos da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza, a CGM, através do Projeto Painel de 
Indicadores, está trabalhando para melhorar a cada dia os indicadores 
do município de Fortaleza, visando sempre a um melhor atendimento 
ao cidadão, por meio da oferta de um serviço público de qualidade.
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IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO IA-CM PARA 
O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DA CGM

Camila Queiróz Rios1 

Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva2

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de definir os princípios, o conceito, 
conduzir às diretrizes que serão norteadoras das práticas da 
Auditoria Interna Governamental e, nesse contexto, fornecer a estrutura 
básica para o aperfeiçoamento de sua atuação. Com o escopo 
de fortalecimento e aperfeiçoamento dos trabalhos preventivos e 
corretivos diagnosticados pela Administração Pública por meio da 
Auditoria Interna, tornou-se possível identificar a necessidade de um 
modelo que pudesse ser utilizado pelo setor público como ferramenta 
de autoavaliação e desenvolvimento, permitindo aferir o seu 
progresso e a necessidade de treinamento e capacitação. O Modelo 
de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) é categórico ao integrar 
o sistema, promovendo a qualidade e a harmonia das atividades 
de Auditoria Interna Governamental. Em apertada síntese, o modelo 
IA-CM pode ser condensado a uma ferramenta de planejamento 
estratégico que requer direcionar a Auditoria Interna (AI) quanto ao 
atingimento de seus objetivos; é a condução de comunicação junto à 
organização em que se insere e para todas as partes interessadas. A 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM) tem por finalidade 
promover o controle interno dos órgãos municipais e das entidades 

14 Graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza- UNIFOR, Gerente da Célula 
de Ações Preventivas da Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Fortaleza 
– CGM. 

2 Mestrado em Logística Operacional pela Universidade Federal do Ceará- UFC, 
Especialização em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Ceará- 
UFC, Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará- UFC, 
Analista de Planejamento e Gestão na Prefeitura de Fortaleza, Coordenadora de 
Auditoria na  Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Fortaleza – CGM. 
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da Administração Pública Municipal Indireta, e é nessa conjuntura 
que a Administração Pública garante à sociedade instrumentos de 
eficiência, efetividade, prevenção de riscos e transparência na gestão 
dos recursos públicos..

Palavras-chaves: Alto desenvolvimento, Governança, Controle Interno, 
Gerenciamento de risco, Auditoria interna, Gestão pública, Eficiência, 
Efetividade, Modelo IA-CM.

ABSTRACT

This article aims to define the principles, the concept, lead to the guidelines 
that will guide the practices of the Governmental Internal Audit and, in this 
context, provide the basic structure for the improvement of its performance. 
With the scope of strengthening and improving the preventive and corrective 
work diagnosed by the Public Administration through the Internal Audit, it 
became possible to identify the need for a model that could be used by 
the public sector as a self-assessment and development tool, allowing to 
measure its progress and the need for training and capacity building. The 
Internal Audit Capacity Model (IA-CM) is categorical in integrating the system, 
promoting the quality and harmony of Government Internal Audit activities. 
In short, the IA-CM model can be condensed into a strategic planning 
tool that requires directing the Internal Audit (AI) in terms of achieving its 
objectives; it is the conduct of communication with the organization in 
which it operates and for all interested parties. The Comptroller’s Office and 
General Ombudsman’s Office (CGM) aims to promote the internal control of 
municipal bodies and entities of the Indirect Municipal Public Administration, 
and it is in this context that the Public Administration guarantees society 
instruments of efficiency, effectiveness, risk prevention and transparency in 
the management of public resources.

Keywords: High development, governance, internal control, risk management, 
internal audit, public management, efficiency, effectiveness, IA-CM model..
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1. INTRODUÇÃO

O modelo de gestão pública de alto desempenho, que vem se 
consolidando no Brasil, alinha-se com o interesse social, assumindo o 
compromisso de entregar serviços de qualidade compatíveis com as 
necessidades da população, e imanta, da iniciativa privada, ideias e 
práticas de governança, controle interno, gerenciamento de riscos e 
auditoria interna.

Com a efetiva implementação do controle interno, a Administração 
Pública garante à sociedade instrumentos de eficiência, efetividade, 
prevenção de riscos e transparência na gestão dos recursos públicos, 
cumprindo com os preceitos de uma gestão fiscal responsável, 
bem como garantindo o cumprimento da atribuição constitucional 
destinada ao controle interno.

Ferramenta do controle interno, cabe à Auditoria Interna avaliar 
a eficácia dos processos de controle no alcance dos objetivos da 
organização, por meio do trabalho preventivo e corretivo, tornando, 
assim, os gastos públicos mais eficientes, gerando benefícios financeiros 
e entregando serviços de qualidade aos cidadãos.

A atividade de Auditoria Interna realizada pela Controladoria 
tem por objetivo orientar a gestão na melhoria dos processos 
internos, no gerenciamento de riscos, assim como no fortalecimento 
do controle interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo 
Municipal. A atividade de auditoria está apoiada em premissas de 
fundamentação jurídica e técnica e de adequados requisitos de 
padronização e qualidade, bem como pelas legislações e literaturas 
técnicas aplicáveis.

Contudo, é conveniente e oportuno que a CGM trabalhe 
constantemente no processo de melhoria da atividade de Auditoria 
Interna por ela realizada. Para tanto, o Conselho Nacional de Controle 
Interno (CONACI), bem como o Banco Mundial, recomendam às 
Controladorias a adoção do Modelo de Capacidade de Auditoria 
Interna (IA-CM).

O IA-CM é o modelo universal de avaliação de capacidade de 
auditoria que possibilita a identificação dos elementos necessários 
para o estabelecimento de uma atividade de Auditoria Interna efetiva, 
em alinhamento às necessidades da organização e aos padrões 
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profissionais aplicáveis a essa atividade. A adoção do modelo por parte 
da Controladoria tem como objetivo promover uma maior efetividade 
e alcance das ações realizadas pela auditoria, ampliando as relações 
com os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal por meio da 
disseminação de boas práticas no âmbito do controle interno, fortalecendo 
a governança e promovendo, assim, uma gestão transformadora.

Portanto, o objetivo deste artigo é demonstrar a importância da 
implementação do modelo IA-CM pela Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município de Fortaleza, como ferramenta de autoavaliação 
e desenvolvimento, intensificando a importância da Auditoria Interna 
tanto sob o aspecto da governança como no fortalecimento dos 
controles internos no âmbito do Poder Executivo Municipal. O 
presente artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória 
do tipo bibliográfica, utilizando-se de pesquisas em relatórios, livros, 
manuais, cursos e legislações correlatas.

2 AUDITORIA: CONCEITOS E FINALIDADE

Segundo Attie (2011), a auditoria é um tipo de especialização 
contábil dirigida no intuito de examinar o nível de eficiência e eficácia 
do controle patrimonial, possuindo como objetivo final a emissão de 
uma opinião técnica sobre determinado dado. Auditoria pode ser 
classificada de duas formas: externa e interna. Define-se Auditoria 
Externa ou Independente como a realizada por um profissional 
independente, que tem como objetivo fazer a verificação da situação 
patrimonial e financeira das empresas. Para a realização dessa 
atividade, o auditor externo deverá conhecer as técnicas de auditoria 
e, sobretudo, as atividades das empresas.

No que tange à Auditoria Interna, é atividade estratégica, 
independente e objetiva de avaliação, assessoria ou inspeção, 
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações das 
organizações, auxiliando-as a realizarem seus objetivos, a partir 
da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada que 
busca avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, 
de gerenciamento de riscos e de controles internos. A Auditoria 
Interna é o meio funcional que permite aos administradores de 
uma organização receber, de fontes internas, a segurança de que os 
processos pelos quais são responsáveis estão em conformidade com 
as normas, reduzindo ao mínimo a probabilidade de ocorrência de 
práticas ineficientes e antieconômicas, erros ou fraudes.
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A Auditoria Interna tem por finalidade desenvolver um plano de 
ação que auxilie a organização a alcançar seus objetivos, adotando 
uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação, melhorando 
a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, com o objetivo 
de adicionar valor e melhorar as operações e os resultados de uma 
organização, tendo como propósito aumentar e proteger o valor 
organizacional das instituições públicas.

2.1 Atividade de Auditoria Interna realizada pela CGM

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM, criada 
pela Lei n° 8.608/2001, com alteração e redefinição de competência 
pela Lei Complementar n° 176/2014, reestruturação de acordo com 
o Decreto n° 15.026, de 01 de junho de 2021, e regulamentação pelos 
Decretos n° 13.487/2014 e n° 13.926/2016, é órgão da Administração 
Direta Superior do Município de Fortaleza, que tem como missão 
assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, promover o 
controle da legalidade e da transparência da Administração e manter 
um canal de comunicação com o cidadão, por meio da Ouvidoria, 
visando à efetividade, ao controle interno e social das ações do 
município de Fortaleza. O objetivo primordial da CGM é o apoio 
e a orientação aos órgãos da Administração Municipal, quanto ao 
cumprimento dos procedimentos legais que disciplinam a execução 
do gasto público, assegurando o direito de acesso à informação e o 
controle interno. Para realizar as atividades relacionadas ao controle 
interno governamental, a CGM conta com cinco áreas relevantes 
no suporte à Gestão, que são: Transparência, Ouvidoria, Correição,  
Auditoria Interna Governamental e Controle Interno.

Com o intuito de fortalecer a atividade de Auditoria Interna, a 
CGM criou, por meio do Decreto n° 15.026, de 01 de junho de 2021, a 
Coordenadoria de Auditoria (COAUD), à qual compete coordenar e 
executar as auditorias internas, preventivas e corretivas, nos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal, com foco no gerenciamento 
de riscos, de processos, na regularidade e na integridade da gestão.
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Fonte: CGM, 2021

Figura 01: Organograma da CGM

No planejamento dos trabalhos de auditoria, a equipe deve 
considerar as estratégias, os objetivos, as metas da organização e 
os riscos dos processos das unidades auditadas. O resultado dos 
trabalhos de auditoria deve possibilitar o aprimoramento dos controles 
internos administrativos com a geração de informações preventivas 
e oportunas, subsidiando, assim, o processo decisório dos órgãos e 
entidades auditados.

As atividades de Auditoria Interna realizadas pela COAUD são 
previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), instrumento 
formal e gerencial de planejamento anual que detalha as atividades 
de Auditoria Interna Governamental de avaliação de conformidade 
e de desempenho, preventivas e corretivas, em determinados atos 
e fatos praticados por órgãos e entidades da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza. A auditoria realizada pela Controladoria abrange as 
atividades de inspeção, avaliação e assessoramento.

Embora as atividades de auditoria realizadas pela CGM tenham, a 
partir de 2019, adotado um novo formato, promovendo um olhar mais 
abrangente da gestão de uma determinada organização, utilizando-
se da avaliação dessa organização em dois ou mais grupos de 
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controle simultaneamente, a atividade de auditoria realizada pela 
Controladoria necessita de aperfeiçoamento nos seus processos 
internos, com fortalecimento do seu quadro técnico, uniformização e 
padronização dos processos de auditoria, entre outras melhorias.

2.2 Modelo IA-CM

O modelo IA-CM, publicado em 2009 pelo “Institute of Internal 
Auditors – IIA”, surgiu da necessidade de criação e implementação 
de um modelo padronizado de auditoria que permitisse avaliar o 
progresso das atividades realizadas, identificando a necessidade de 
capacitação por parte dos profissionais envolvidos na auditoria. O 
modelo é uma estrutura de trabalho que identifica os fundamentos 
necessários para uma auditoria eficaz no setor público.

Apoiado pelo Banco Mundial, o IA-CM é o modelo universal de 
avaliação de capacidade que possibilita a identificação dos elementos 
necessários para o estabelecimento de uma atividade de Auditoria 
Interna efetiva no setor público, de modo a fornecer um plano para 
o seu desenvolvimento, alinhado às necessidades da organização e 
aos padrões profissionais aplicáveis à atividade de Auditoria Interna.

Como ferramenta de planejamento estratégico que auxilia na 
identificação das forças e áreas para aprimoramento da atividade de 
Auditoria Interna, o modelo IA-CM apresenta cinco níveis progressivos 
de capacidade, conforme abaixo.

Nível 1 (Inicial): estruturar o Órgão de Controle Interno e a 
definição dos processos de auditoria.

Nível 2 (Infraestrutura): instituir rotina de procedimentos de 
auditoria.

Nível 3 (Integrada): uniformizar a aplicação das práticas 
profissionais e do gerenciamento das atividades de auditoria.

Nível 4 (Gerência): integrar as informações de toda a organização 
para melhorar a governança e o gerenciamento de riscos.

Nível 5 (Otimização): trabalhar a melhoria contínua e a inovação 
nos processos.
O nível ideal da auditoria realizada pelo Órgão de Controle 

Interno depende das necessidades e expectativas da gestão, visto 
que envolve custos de investimento e manutenção. Cada nível de 
capacidade identifica macroprocessos-chave (KPAs) e práticas essenciais 
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que deverão ser implementados/institucionalizados dentro dos seis 
elementos da atividade de Auditoria Interna identificados no modelo.

Os elementos de Auditoria Interna são as áreas indicadas pelo 
modelo IA-CM, as quais devem ser objeto de análise e aperfeiçoamento. 
Os seis elementos são:

Serviços e Papel da Auditoria Interna: baseado nas necessidades 
da organização e na capacidade da atividade de AI.

Gestão de Pessoas: tem como objetivo permitir a criação de 
um ambiente de trabalho que favoreça o desempenho das 
habilidades de seus integrantes.

Práticas Profissionais: estabelece um conjunto de políticas, 
processos e práticas para que a atividade de AI seja realizada 
de forma eficaz e com a habilidade devida.

Gestão de Performance e Accountability/Responsabilidade: 
apresenta um rol de informações necessárias para o 
gerenciamento, a condução e o controle das operações 
associadas à atividade de AI, assim como para a prestação de 
contas dos resultados obtidos a partir da atividade realizada.

Cultura e Relacionamento Organizacional: trata dos 
relacionamentos, da cultura e do ambiente da organização.

Estruturas de Governança: busca garantir a independência e a 
objetividade da atividade de AI e das políticas e dos processos 
para apoio e disponibilização de recursos para o cumprimento 
de seus deveres.

Cada nível de capacidade identifica macroprocessos-chave (KPAs) 
e práticas essenciais que deverão ser implementados dentro dos seis 
elementos da atividade de Auditoria Interna identificados no modelo. Os 
macroprocessos-chave (KPAs) representam uma cadeia de atividades 
essenciais que devem existir e devem estar institucionalizadas na 
atividade de AI. Todo elemento de Auditoria Interna possui pelo 
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menos um KPA em cada um dos níveis de Auditoria Interna, sendo 
que um procedimento estabelecido para um determinado KPA pode 
relacionar-se com diferentes elementos. Contudo, segundo o modelo 
IA-CM, apenas a partir do nível 3 (Integrado) é que se pode considerar 
que as atividades de Auditoria Interna realizadas pelo Órgão de 
Controle estão em conformidade com as normas internacionais.

O modelo IA-CM estabelece os passos para que uma função de 
Auditoria Interna possa progredir em níveis de capacidade, tornando 
a organização mais fortalecida na atividade de auditoria realizada. 
Para implementar o modelo IA-CM, é importante definir o nível ideal 
de capacidade, realizar a autoavaliação, elaborar e acompanhar o 
plano de ação e realizar a validação externa.

2.3. Implementação do modelo IA-CM na CGM

A auditoria realizada pela CGM possui atividades essenciais 
e processos que precisam ser implementados e mantidos para 
alcance do nível 2 (Infraestrutura), assim como possui processo de 
implementação de alguns KPA do nível 3 (Integrado), como pode ser 
observado na Matriz IA-CM a seguir.



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

1 6 2

Fonte: CGM, 2021

Legenda:

Figura 03: Matriz IA-CM CGM

O diagnóstico apresentado com base na matriz acima identificou 
áreas na atividade de Auditoria Interna da CGM que necessitam de 
aprimoramento, por meio da implementação da metodologia IA-CM 
(Modelo de Capacidade de Auditoria Interna). Embora a Controladoria 
venha empreendendo esforços nos processos de melhoria dos 
trabalhos de auditoria realizados nos órgãos e entidades auditados, 

NÍVEIS /
ELEMENTOS

SERVIÇOS E 
PAPÉIS DA AI

GERENCIAMENTO
DE PESSOAS

PRÁTICAS 
PROFISSIONAIS

GERENCIAMENTO 
DO DESEMPENHO E
ACCOUNTABILITY

CULTURA E
RELACIONAMENTO
ORGANIZACIONAL

ESTRUTURAS DE
GOVERNANÇA

NÍVEL 5 -
OTIMIZAÇÃO

AI reconhecido como agente 
chave de mudança

Liderança no envolvi-
mento com órgãos 

profissionais

Melhoria contínua das 
práticas profissionais

Relatórios públicos 
sobre sua eficácia

Relações eficazes e 
constantes

Independência, Poder 
e Autoridade sobre as 

atividades
Projeção da equipe

Planejamento 
estratégico

NÍVEL 4 -
GERENCIADO

Asseguração da governança, 
gestão de risco e controle

AI contribui para o 
desenvolvimento da 

gestão

Estrat´rgia de Auditoria 
alavanca a gestão de 
risco da organização

Integração de medidas 
de desempenho 

qualitativas e quan-
titativas

AGE assessora e 
influencia a alta gestão

Supervisão independente 
da atividade de AI 

Planejamento da mão 
de obra

Planejamento da mão 
de obra

AGE reporta-se à AI, 
apoia órgãos e 

autoridade principal
AI apoia órgãos, 

autoridade principal, 
profissionais

NÍVEL 3 -
INTEGRADO

Serviços de 
Assessoramento

Construção de equipes 
e competências Arcabouço de gestão 

de qualidade

Informação sobre 
custos Componente integral 

da equipe de gestão
Supervisão gerencial da 

atividade de AI

Staff profissionalmente 
qualificado

Medidas de Desem-
penho

Auditorias de 
desempenho

Plano de Auditoria 
baseado em risco

Coordenação com 
outros grupos de 

revisão

Mecanismos de finan-
ciamentoCoordenação da mão 

de obra
Relatórios de Gestão

NÍVEL 2 -
INFRAESTRUTURA

Auditorias de
Conformidade

Desenvolvimento 
profissional individual

arcabouço de
 processos e práticas 

profissionais

Orçamento operacion-
al de AI

Gerenciamento dentro 
da atividade de AI

Acesso total às infor-
mações, ativos e pessoas 

da organização

Pessoas preparadas 
são identificadas e 

recrutadas

Plano de Auditoria 
baseado nas 

prioridades da gestão 
e dos stakeholders

Plano de negocios 
de AI

Fluxo de relatórios de 
auditoria estabelecido

NÍVEL 1 - 
INICIAL

Ad hoc não estruturadas;
auditorias isoladas ou revisão 
de documentos e transações 

com finalidade de aferir 
conformidade;

Produtos dependem de habili-
dades específicas de indivídu-

os que estão nos cargos;
Ausência de práticas 

profissonais estabelecidas;
Falta de estrutura;

Falta de capacidade;
Inexistência de KPAs

Não avaliado

Pode ser

Institucionalizado

Em desenvolvimento

Institucionalizado
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ela permanece posicionada na matriz IA-CM no nível 1 (Inicial), embora 
seja possível observar KPAs existentes e não institucionalizados nos 
níveis 2 e 3 também, conforme matriz acima. A CGM apresenta nos 
níveis 2 (Infraestrutura) e 3 (Integrado) atividades já institucionalizadas, 
atividades que ainda estão em desenvolvimento e atividades que 
podem ser institucionalizadas. A implementação dessas atividades é 
de suma importância para o fortalecimento da atividade de Auditoria 
Interna desenvolvida pela CGM. Dentre as atividades que deverão 
ser realizadas com vistas ao fortalecimento da Auditoria Interna, 
destacam-se:

Elaborar o Manual de Auditoria Interna Governamental da 
Controladoria.

Implementar o programa de garantia de qualidade em trabalhos 
de Auditoria Interna.

Capacitar os servidores para as atividades de Auditoria Interna 
Governamental, identificando os requisitos de competência 
necessários para a execução dos trabalhos.

Implementar processos e práticas para garantir que a função 
de Auditoria Interna possa ser executada com independência e 
objetividade.

Apresentar um plano de Auditoria Interna adequado, 
considerando os recursos humanos e materiais disponíveis, que 
permita a cobertura de riscos críticos dentro de um prazo razoável.

Elaborar normas e orientações técnicas voltadas à realização 
das atividades de Auditoria Interna Governamental.

Portanto, a aderência do modelo IA-CM é fundamental para o 
fortalecimento da atividade de Auditoria Interna realizada pela 
CGM, com vistas a reforçar a maturidade e melhorar a eficácia 
dessa atividade, através da adoção de um plano de ação para a 
implementação do modelo, estabelecendo indicadores de avaliação 
aos macroprocessos institucionalizados pela Controladoria.
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3. CONCLUSÃO

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM não tem 
medido esforços para implementar o Modelo de Capacidade de 
Auditoria Interna (IA-CM), pragmatizando melhorias dos trabalhos e 
atividades de auditoria realizados nos órgãos e entidades auditados.

O modelo IA-CM direcionado ao setor público foi desenvolvido 
pelo Instituto dos Auditores Internos – IIA, com o sustentáculo do 
Banco Mundial, e tem a estrutura internacionalmente reconhecida.

Com o intuito precípuo de identificar os fundamentos necessários 
para uma real e efetiva Auditoria Interna, o modelo IA-CM diligencia-
se às práticas estratégicas em estrutura para a autoavaliação 
e avaliações externas, equilibrando um guia de melhoria e 
desenvolvimento disciplinado.

O modelo é organizado em matriz, absorvendo cinco níveis 
de maturidade, seis elementos de auditoria e quarenta e um 
macroprocessos, prendendo-se a esses níveis e elementos.

Muito embora a CGM tenha empenhado as atividades com foco 
na melhoria, atualmente, encontra-se na matriz à disposição do nível 1. 
Observa-se, também, nos níveis 2 (Infraestrutura) e 3 (Integrado).

Entende-se, portanto, a importância do fortalecimento na execução 
prática e efetiva do modelo IA-CM para a estrutura das atividades de 
governança, controle interno, gerenciamento de riscos e auditoria interna.
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RESUMO

É sabido que a prestação de contas consiste na obrigação de 
prestar informações, demonstrando a correta atuação sobre algo 
pelo qual a Administração Pública é responsável, sendo esse conceito 
corolário da transparência e do controle social a ser exercido. Nessa 
senda, a análise da prestação de contas de gestão se revela uma 
importante ferramenta na busca da plena regularidade das contas 
públicas e da melhoria na execução dos processos, mormente quando, 
a partir de informações verificadas, é possível realizar a apuração das 
principais ocorrências identificadas pelos órgãos de Controle Externo, 
avaliar os riscos inerentes dessas fragilidades e, com isso, implementar 
controles internos preventivos. Dessa forma, o objetivo principal do 
estudo é avaliar os riscos relacionados às fragilidades identificadas 
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pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) nas prestações de contas 
de gestão dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (PMF). Para isso, realizou-se pesquisa documental e análise 
de conteúdo dos certificados, pareceres e acórdãos de 222 processos 
de prestação de contas de gestão, referente ao período de 2014 a 
2020. Com base nessa análise, foram identificadas 322 ocorrências, 
categorizadas em 32 grupos. Realizou-se avaliação de riscos desses 
grupos, onde destaca-se a ausência de documentação constante na 
IN TCM n° 03/2013, bem como as contratações públicas como as 
fragilidades que possuem maior risco inerente, classificados em “muito 
alto” e “alto”, respectivamente. Assim, ressaltam-se como inciativas 
de implementação de controles internos preventivos que atuam 
como barreira e/ou defesa para mitigar os riscos de ocorrências 
das fragilidades: padronização de procedimentos, implementação do 
Controle Interno nos órgãos e entidades da PMF, capacitação dos 
agentes de controle interno e elaboração de cartilhas de orientação.

Palavras-chave: Prestações de contas de gestão, Controle interno, 
Riscos.

ABSTRACT

It’s known that accountability consists of the obligation to provide 
information, demonstrating the correct action on something for which 
the Public Administration it’s responsible for, this being a corollary 
concept of transparency and social control to be exercised. In this way, 
the analysis of the rendering of management accounts, it reveals itself 
to be an important appliance in the search for full regularity of public 
accounts and improvement in the execution of processes, especially 
when, based on verified information, it is possible to carry out the 
investigation of the main occurrences identified by the External Control 
bodies, avaliate the inherent risks of these weaknesses, and thus 
implement preventive internal controls. In this way, the main objective 
of the study is to assess the risks related to the weaknesses identified 
by TCE in the management accounts of the bodies and entities of the 
PMF. For this, a documentary research and content analysis of the 
certificates, opinions and judgments of 222 management accountability 
processes was carried out, for the period from 2014 to 2020. Based 
on the analysis, 322 occurrences were identified, categorized into 32 
groups groups. A risk assessment of these groups was carried out, 
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emphasizing the absence of documentation in IN TCM No. 03/2013, as 
well as public contracts as the weaknesses that have greater inherent 
risk, classified as “very high” and “high”, respectively. Therefore, it stands 
out as initiatives to implement preventive internal controls that act 
as a barrier and/or defense to mitigate the risks of occurrences of 
weaknesses: standardization of procedures, implementation of Internal 
Control in the public administration organs and entities of the PMF, 
training of control agents internal and elaboration of guidance leaflet.

Keywords: management accountability, internal control, risks.

1. INTRODUÇÃO

O dever de prestar contas é a obrigação que emana do princípio 
universal de que todos aqueles que administram bens alheios, ou 
os têm sob a sua guarda, têm o dever de acertar o resultado de 
sua gestão; é decorrência natural do ato de gerir o que não é seu 
(FURTADO, 2007).

A guisa de ilustração, é interessante saber que no Brasil, através do 
Decreto n° 966-A/1890, por iniciativa do então Ministro da Fazenda, 
Rui Barbosa, foi criado o Tribunal de Contas da União, alicerçado nos 
princípios da autonomia, da fiscalização, do julgamento, da vigilância 
e da energia.

Por sua vez, com a Constituição de 1988, ampliou-se a competência 
e a jurisdição dos Tribunais de Contas, os quais receberam poderes 
para, no auxílio ao respectivo Poder Legislativo (Congresso Nacional, 
Assembleias e Câmaras Municipais), exercer a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Entes 
Federativos e das entidades da Administração Direta e Indireta.

No tocante às contas de Gestão, objeto precípuo deste estudo, calha 
pontuar que o Tribunal de Contas atua como órgão jurisdicionado, 
posto que possui a competência de julgá-las, não se restringindo a 
emitir parecer prévio, como o faz em relação às contas de Governo, 
em que atua apenas administrativamente, colaborando com o Poder 
Legislativo.
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Adicionalmente, ressalta-se a gestão de riscos como um instrumento 
de excelência de gestão, que, segundo o Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), constitui-se num processo 
conduzido em uma organização, aplicado no estabelecimento de 
estratégias formuladas, para identificar em toda a organização eventos 
em potencial capazes de afetá-la, e para administrar os riscos de 
modo a mantê-los compatíveis com o apetite a risco da organização, 
possibilitando garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos 
(NUNES et. al., 2020, p. 894).

Nesse contexto, o presente trabalho aborda, especificamente, o 
processo de prestação de contas de gestão no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza (PMF), tecendo alguns conceitos e aspectos 
relacionados à análise e ao acompanhamento dos exames e 
julgamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), bem 
como a avaliação do risco inerente da ocorrência dessas fragilidades. 
Ressaltam-se, ainda, as ações realizadas pela Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município de Fortaleza (CGM), com vistas à implementação 
de controles preventivos, visando à mitigação dos riscos identificados, 
à melhoria na execução dos processos, à regularidade da gestão e à 
transparência na aplicação dos recursos públicos.

Nessa perspectiva, o presente estudo possui como objetivo geral 
avaliar os riscos relacionados às fragilidades identificadas pelo TCE 
nas prestações de contas de gestão dos órgãos e entidades da PMF. 
Com base no objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 
(1) Apresentar as informações extraídas do levantamento da situação 
das Prestações de Contas de Gestão da PMF no TCE; (2) Demonstrar 
como se procede à análise do conteúdo dos certificados, pareceres 
e acórdãos emitidos pelo TCE; e (3) Expor sobre as principais 
ocorrências, identificadas e categorizadas, a partir do conteúdo dos 
certificados, pareceres e acórdãos emitidos pelo TCE.

Em termos de estrutura, além desta introdução, o artigo apresenta 
cinco outras seções. A seção segunda evidencia aspectos teóricos da 
prestação de contas de gestão. A terceira seção evidencia a gestão 
de riscos na Administração Pública. A seção quatro apresenta os 
procedimentos metodológicos, destacando as formas como foram 
realizada a coleta e análise dos dados. A quinta seção evidencia 
a análise dos resultados da pesquisa. E, por fim, demonstram-se as 
conclusões do estudo e recomendações para pesquisas futuras.
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2. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Segundo o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988:

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária.

A prestação de contas é um dever estabelecido na Constituição 
que obriga tanto o prefeito quanto os gestores de órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública. Assim, o propósito da prestação 
de contas é assegurar a transparência e a responsabilidade na 
Administração Pública, bem como dar suporte às decisões de 
alocação de recursos, promover a defesa do patrimônio público 
e, sobretudo, informar aos cidadãos, que são os usuários dos bens 
e serviços produzidos pela Administração Pública e principais 
provedores dos recursos para o seu funcionamento (TCU, 2021).

Nesse sentido, tem-se a figura da Prestação de Contas de Governo 
e da Prestação de Contas de Gestão. As de Governo demonstram o 
retrato da situação das finanças do município e revelam o cumprir do 
orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, 
demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de 
gasto mínimo e máximo previstos no orçamento jurídico para saúde, 
educação e gastos com pessoal. Essas contas são de responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo de determinado Município, Estado, 
Distrito Federal ou União.

As Prestações de Contas de Gestão auxiliam na apreciação dos 
atos de administração e gerência de recursos públicos, praticados 
pelos chefes e demais responsáveis, de órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta (ordenadores de despesas), inclusive 
das Fundações Públicas, de todos os poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, tais como: arrecadação de 
receitas e ordenamento de despesas, admissão de pessoal, concessão 
de aposentadoria, realização de licitações, contratações, empenho, 
liquidação e pagamento de despesas, estas são de responsabilidade 
dos ordenadores de despesas de órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta, inclusive das Fundações Públicas.
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Desse modo, o foco do presente artigo será a Prestação de Contas 
de Gestão. É curial afirmar que, para que o processo de Prestação 
de Contas ocorra de acordo com os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em seus atos, 
como traz a Constituição Federal, em seu artigo 37, é necessário que 
o processo seja feito em conformidade com as legislações adequadas, 
que serão vistas a seguir.

No caso dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, deve-se observar a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, inclusive em relação aos prazos de entrega das 
prestações de contas ao Órgão. Porém, em relação à documentação 
que deve constar nos respectivos processos, deve-se atender ao 
disposto na IN TCM n° 03/2013, até que o TCE disponha sobre a 
referida documentação.

As prestações de contas de gestão podem ser anuais ou parciais, 
quando correspondem a um exercício financeiro, do 1° (primeiro) dia 
de janeiro ao último dia de dezembro; e quando são prestadas em um 
determinado período que não seja o correspondente a um exercício 
financeiro, respectivamente. Estas últimas devem ser apresentadas 
quando do término das atividades do gestor, decorrente da extinção 
da unidade administrativa, do órgão ou entidade, bem como nos 
casos de falecimento ou exoneração do responsável antes do final do 
exercício.

De acordo com o art. 1° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará - Lei n° 12.509, têm-se:

Art. 1° Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão de Controle 
Externo, compete, nos termos das Constituições Federal e 
Estadual:

I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiro, bens e valores públicos das unidades 
administrativas dos Poderes do Estado e dos Municípios e do 
Ministério Público e das entidades da administração indireta, 
incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público Estadual ou municipal, bem como as 
contas daquelas que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade que resulte dano ao erário.



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

1 7 3

Assim, o TCE analisa a Prestação de Contas, por meio do exame 
da documentação encaminhada pelos jurisdicionados, da compilação 
de dados extraídos do Sistemas de Informações Municipais (SIM) e da 
solicitação de informações, podendo julgar as contas como regulares, 
regulares com ressalva ou irregulares, conforme observa-se no art. 15 
da Lei Orgânica do TCE.

De acordo com referido artigo, as contas são julgadas regulares 
quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão 
dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade dos atos de gestão do responsável; regulares com 
ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 
de natureza formal de que não resulte dano ao erário; e irregulares, 
quando comprovada omissão no dever de prestar contas, se dela 
resultar inviável a correspondente tomada de contas; grave infração 
a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; injustificado dano ao erário, 
decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico; 
desfalque, desvio de dinheiros, bens ou valores públicos:

Art. 15 As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, 
a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, 
a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do 
responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade 
ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte 
dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes 
ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas, se dela resultar inviável 
a correspondente tomada de contas;

b) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) injustificado dano ao erário, decorrente de ato de gestão 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque, desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.
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Ressalta-se, ainda, que há possibilidade de aplicação de multa tanto 
nas contas julgadas regulares com ressalva, quanto nas irregulares. Da 
mesma forma, o TCE pode decidir pela imputação de débito.

Em sua análise, até chegar ao julgamento das prestações de 
contas, o TCE emite uma série de documentos que evidenciam 
os problemas constatados na prestação de contas. Os que serão 
utilizados para análise no presente estudo são: certificados, parecer 
e acórdão.

No Certificado, o TCE descreve a análise realizada através das 
informações constantes no processo de prestação de contas entregue, 
bem como nos dados enviados por meio do SIM – Sistema de 
Informações Municipais, e aponta as ocorrências identificadas nessa 
análise. Além de solicitar documentação adicional, caso necessite 
de mais algum dado necessário para respaldar sua apreciação, 
bem como é dado ao gestor responsável possibilidade de defesa 
em relação aos questionamentos e ocorrências identificadas. Assim, 
normalmente, em um processo de prestação de contas, têm-se mais 
de um certificado (podendo ser inicial, de reexame ou complementar).

Já o parecer constitui-se no documento, de caráter obrigatório, 
em que a Procuradoria de Contas, após analisar os elementos do 
processo, formaliza sua opinião, indicando, inclusive, que as contas 
sejam julgadas como regulares, regulares com ressalva e irregulares. 
O parecer ministerial não possui efeito vinculativo, mas tão somente 
opinativo, em relação à decisão da Corte de Contas.

Por fim, o acórdão evidencia o julgamento do órgão colegiado 
(realizado por meio dos votos dos conselheiros do TCE) pela 
regularidade, regularidade com ressalva ou irregularidade do processo 
de prestação de contas, o qual pode ser proferido por maioria de 
votos ou por unanimidade.

Após evidenciados os elementos relacionados à prestação de 
contas de gestão, necessários à compreensão da análise dos dados 
deste artigo, demonstra-se, a seguir, o referencial teórico relacionado 
à Gestão de Riscos na Administração Pública.
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3. GESTÃO DE RISCOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A palavra “riscos” pode ser compreendida como eventos capazes de 
impactar no alcance de resultados, bem como no emprego da eficiência 
da utilização de recursos a ele destinados. Já o gerenciamento dos 
riscos está relacionado ao controle do impacto deles no alcance de 
objetivos organizacionais, contemplando a identificação, a avaliação, 
o controle e o tratamento deles.

De forma a subsidiar esse gerenciamento, surgiram modelos 
sistematizados de gestão de riscos e disseminação de boas práticas 
relacionadas, tais como o COSO e a ISO 31000:

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) é uma organização privada dos Estados 
Unidos da América criada em 1985 com objetivo de fornecer 
direcionamento em relação a três assuntos interligados: 
gerenciamento de riscos corporativos, controle interno e 
prevenção de fraudes. (ARAÚJO; GOMES, 2021, p. 243).

Já a International Organization for Standardization (ISO) ISO 
31000 - Risk management system - Principles and guidelines 
foi uma norma responsável por fornecer princípios e diretrizes 
gerais para o gerenciamento de riscos. A ISO 31000 fornece um 
padrão internacionalmente aceito de identificar e analisar riscos, 
tendo alto nível de adequação em inúmeros países. (ARAÚJO; 
GOMES, 2021, p. 243).

Araújo e Gomes (2021, p. 2) explicam, ainda, que, visando o 
gerenciamento de riscos, foi publicado, pelo Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), o Enterprise Risk 
Management (ERM) - Integrated Framework em 2004. Os autores 
mencionam, ainda, que, em 2017, esse modelo foi atualizado de forma 
a considerar o risco no processo de definição da estratégia e na 
condução do desempenho organizacional.

Já na Administração Pública, a gestão de riscos pode subsidiar a 
eficiência quanto à prestação de serviços aos cidadãos. Essa eficiência 
contempla tanto a otimização de recursos, quanto o refinamento de 
práticas diretamente relacionadas à prestação de serviços públicos:
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Em alguns países a gestão de riscos já é prática consolidada no 
setor público, como é o caso do Canadá, que adotou oficialmente 
modelo de gestão de riscos em 2001 (Integrated Risk Management 
Framework, abril de 2001), promovendo, ainda, uma revisão ampla do 
tema em 2010 editando novos documentos de referência (Framework 
for the Management of Risk); e do Reino Unido, que também tem 
adotado gestão de riscos no seu setor público há alguns anos. 
Em 2009, o tesouro britânico publicou ferramenta voltada para 
a avaliação da gestão de risco nos diversos setores do governo 
(Risk Management assessment framework: a tool for departments), 
consolidando, assim, o uso dessa abordagem na sua administração 
pública. (NUNES et. al., 2020, 892-893 pp.)

Nunes et. al (2020) destacam, ainda, que, no Brasil, o legislador 
federal esforça-se em emitir normas para definição e exigência de 
critérios de governança e gestão de riscos, tais como a Instrução 
Normativa n° 01/2016 (que dispõe sobre controles internos, riscos e 
governança) e o Decreto n° 9.203/2017 (política de governança da 
Administração Pública). Os mesmos autores mencionam, também, a 
ISO 31000:

De acordo com a ISO 31000 (2009), a gestão de riscos 
compreende atividades coordenadas para dirigir e controlar 
uma organização no que se refere a riscos. Já o COSO 
(2007) conceitua como sendo um processo conduzido em 
uma organização pelo conselho de administração, diretoria 
e demais empregados, aplicado no estabelecimento de 
estratégias formuladas para identificar em toda a organização 
eventos em potencial capazes de afetá-la e para administrar 
os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o apetite 
a risco da organização, possibilitando garantia razoável do 
cumprimento dos seus objetivos. (NUNES et. al., 2020, p. 894).

No contexto da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), observa-
se o Decreto n° 14.972/2021, que institui a Rede de Controle Interno 
Municipal. Essa Rede é composta por órgãos e entidades da PMF, sendo 
liderada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM). Ela 
tem como objetivo orientar e disseminar, no âmbito da PMF, melhores 
práticas de controle interno, alinhadas aos instrumentos normativos 
aplicáveis às temáticas abordadas, dentre elas a gestão de riscos.
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No Planejamento Estratégico da CGM, com vigência no período 
2021-2024, a questão de riscos é contemplada entre suas diretrizes e 
seus objetos institucionais, quais sejam: Diretriz: Antecipação, Gestão 
de Risco e Enfoque nos Resultados. Essa diretriz tem como foco a 
atuação preventiva em busca da eficiência do gasto público; Objetivo 
4 (Controladoria): Implementar modelo de gestão de risco na PMF.

Diante do exposto, considera-se possível observar o alinhamento 
de ações da CGM com práticas voltadas à gestão de risco no serviço 
público, corroborando citações apresentadas nos parágrafos anteriores 
do presente tópico.

4. METODOLOGIA

Tomando como base a taxonomia apresentada por Raupp e 
Beuren (2004), a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, 
quanto aos objetivos, qualitativa em relação à forma de abordagem 
do problema, e documental, quanto aos procedimentos.

A população inicial da pesquisa foi composta pelas 837 prestações 
de contas de gestão dos órgãos e entidades da PMF do período de 
2014 a 2020. No entanto, ressalta-se que o estudo foi aplicado em 
222 processos de prestações de contas, com vistas a identificar as 
principais ocorrências apontadas pelo TCE, bem como os problemas 
que estão ensejando em irregularidade e consequente imputação de 
débito e aplicação de multa.

A coleta de dados se deu por meio de pesquisa documental aos 
certificados, pareceres e acórdãos emitidos pelo TCE em relação 
à análise e aos julgamentos das prestações de contas de gestão, 
considerando a análise do Tribunal até o dia 01/07/2021. Esses 
documentos foram pesquisados no seguinte link de consulta de 
processos do site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará: https://
www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Já o tratamento dos dados foi realizado utilizando-se da técnica 
de análise de conteúdo, que, segundo Bardin (2011), é compreendida 
como um conjunto de instrumentos metodológicos, que objetiva 
analisar diferentes aportes de conteúdo, sejam eles verbais ou não-
verbais, por meio de uma sistematização de métodos empregados 
numa análise de dados, se estruturando em três fases: 1) pré-análise; 2) 
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exploração do material, categorização ou codificação; 3) tratamento 
dos resultados, inferências e interpretação.

Dessa forma, a análise dos dados foi organizada em três fases, 
senão vejamos: 1) levantamento da situação das Prestações de Contas 
de Gestão da PMF; 2) análise de conteúdo dos certificados, pareceres 
e acórdãos emitidos pelo TCE e categorização das fragilidades 
em grupos; e 3) avaliação dos riscos relacionados às ocorrências 
identificadas pelo TCE.

5. ANÁLISE DOS DADOS

A presente seção evidencia a análise das prestações de contas de 
gestão dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
a avaliação dos riscos de sua ocorrência, bem como os controles 
internos preventivos que são e serão realizados como forma de 
mitigar os riscos identificados.

5.1 Levantamento da situação das Prestações de Contas de Gestão 
da PMF no TCE

Objetivando a redução no número de irregularidades das contas 
dos gestores municipais, realizou-se levantamento da situação das 
prestações de contas de gestão dos órgãos e entidades da PMF, 
referente ao período de 2014 a 2020.

Assim, ressalta-se que mais de 50% das prestações de contas 
estão em análise, indicadas principalmente pelas situações “para 
exame”, “em instrução” e “reexame”. Adicionalmente, destaca-se que a 
classificação “juntada” evidencia os processos que foram agrupados 
a outros para análise conjunta, e que a situação “extinção com 
resolução de mérito” indica os processos extintos por ultrapassar o 
prazo prescricional previsto de 5 anos do encerramento do prazo de 
entrega das prestações de contas.



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

1 7 9

Tabela 01 - Situação das prestações de contas de gestão dos órgãos e entidades da PMF no período 
de 2014 a 2020

SITUAÇÃO QUANTIDADE

PARA EXAME 428

REGULARES 180

JUNTADA 62

REGULARES C/RESSALVA 57

IRREGULARES 34

EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 24

EM INSTRUÇÃO 15

REEXAME 9

OUTROS 5

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 5

NOTIFICAÇÃO 5

NOTIFICAR INTERESSADO 4

REDISTRIBUIÇÃO 2

VISTA 2

CONHECER/ADMITIR E NEGAR PROVIMENTO 1

ENCAMINHADO P/ RELATOR 1

ENCAMINHADO 1

NOTIFICAR GESTOR 1

REDISTRIBUIÇÃO 1

TOTAL GERAL 837

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

1 8 0

Destaca-se, ainda, que 271 foram julgadas, dentre as quais 66,4% 
foram classificadas como regulares, 21,0% como regulares com ressalva, 
podendo ter configurado multa para o gestor, e 12,5% irregulares, 
conforme verifica-se no Gráfico 01.

Gráfico 01: Prestações de contas de gestão dos órgãos e entidades da PMF julgadas pelo TCE

Fonte: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

5.2 Análise de conteúdo dos certificados, pareceres e acórdãos 
emitidos pelo TCE

Das 837 prestações de contas, realizou-se análise do conteúdo 
dos certificados, pareceres e acórdãos emitidos pelo TCE de 222 
processos de prestações de contas com vistas a identificar as principais 
ocorrências apontadas pelo referido órgão de Controle Externo, 
bem como, os problemas que estão ensejando em irregularidade e 
consequente imputação de débito e aplicação de multa.

Os processos analisados resultaram em 322 ocorrências, que foram 
agrupadas em 32 grandes grupos. A tabela 02 evidencia a quantidade 
de ocorrências identificadas em cada uma das categorias.

Assim, destaca-se que maior parte das ocorrências estão 
relacionadas a: ausência de documentação obrigatória, contratações, 
despesas de exercícios anteriores, demonstrações contábeis, entregas 
do processo fora do prazo estabelecido, não pagamento integral 
ou parcial de consignações, pendência de conciliação bancária e 
instrumentos de parcerias.
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Tabela 02 – Agrupamentos das ocorrências verificadas em 222 prestações de contas de gestão 
dos órgãos e entidades da PMF no período de 2014 a 2020.

Fonte: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Grupo ocorrências Quant. % Grupo ocorrências Quant. %

Documentação IN 
TCM 01/2013

94 29,2% Contrato de gestão 3 0,9%

Contrato 52 16,1% Diárias 3 0,9%

DEA 20 6,2%
Execução dos 

programas
3 0,9%

Demonstrações 
Contábeis

20 6,2%
Fracionamento de 

despesa
3 0,9%

Prazo 17 5,3%
Aumento de 

despesa
2 0,6%

Consignação 16 5,0% Bolsista 2 0,6%

Licitação 16 5,0% Prejuízo empresa 2 0,6%

Conciliação 
bancária

12 3,7% Receita 2 0,6%

Parceria 9 2,8%
Pagamento 

Programa Social
1 0,3%

Restos a Pagar 8 2,5%
Suprimento de 

fundos
2 0,6%

Notas Explicativas 6 1,9%
Aumento de 
obrigações

1 0,3%

Servidor 
comissionado

6 1,9% Convênio 1 0,3%

Cessão 5 1,6% Despesa indevida 1 0,3%

Saúde 5 1,6%
Desvio de 
finalidade

1 0,3%

Documentação 
TCE

6 1,9% Patrimônio Público 1 0,3%

Acumulação de 
Cargos Públicos

3 0,9%
Vencimentos de 
agentes públicos

1 0,3%

Total Geral 322 100%
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Após o levantamento e a análise de conteúdo das prestações 
de contas de gestão, bem como do agrupamento das ocorrências 
identificadas, realizou-se a avaliação dos riscos das fragilidades 
apontadas nas prestações de contas pelo TCE, com vistas a identificar 
o risco inerente e, assim, determinar controles internos preventivos 
que atuem como barreira e/ou defesa para mitigar os riscos de 
recorrência desses apontamentos.

Sendo assim, ressalta-se que essa avaliação foi realizada com base 
nos agrupamentos e nas 222 prestações de contas nas quais realizou-
se a análise de conteúdo na subseção anterior. Adicionalmente, 
executou-se essa análise em 4 (quatro) fases, senão vejamos:

1a fase: Identificação da probabilidade de ocorrência dos agrupamentos 
de fragilidades

Com vistas a levantar a probabilidade de ocorrência dos 
agrupamentos de fragilidades identificados, utilizaram-se os dados já 
evidenciados na Tabela 2 e aplicou-se a escala de probabilidade 
constante no Quadro 01, a fim de estabelecer os pesos de cada uma 
das 32 categorias, conforme verifica-se no Quadro 02.

Dessa forma, observa-se no Quadro 01 que foi estabelecido o 
intervalo de percentual de ocorrência a ser relacionado a cada uma 
das classificações de probabilidade de risco (muito baixo a muito 
alto) e ao peso de cada uma delas respectivamente (1-5).

Assim, destaca-se que as fragilidades com maior probabilidade de 
acontecer estão relacionadas à documentação constante na IN TCM 
n° 03/2013, bem como às contratações públicas.

5.3 Avaliação dos riscos relacionados às ocorrências identificadas 
pelo TCE



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

1 8 3

Quadro 01 – Escala de Probabilidade

Fonte: Adaptado de Controladoria e Ouvidoria Geral da União - CGU (2019)

Grupo ocorrências
Quantitativo 

(percentual de 
ocorrência)

Qualitativo Peso

Muito Alto Acima de 80%

Praticamente certa. De 
forma inequívoca, o evento 
ocorrerá, as circunstâncias 
indicam claramente essa 

possibilidade.

5

Alto
Acima de 60 a 

80%

Provável. De forma até 
esperada, o evento 
poderá ocorrer, pois 

as circunstâncias 
indicam fortemente essa 

possibilidade.

4

Médio
Acima de 40 a 

60%

Possível. De qualquer 
forma, o evento 

poderá ocorrer, pois as 
circunstâncias indicam 
moderadamente essa 

possibilidade.

3

Baixo
Acima de 20 a 

40%

Rara. De forma inesperada 
ou casual, o evento 

poderá ocorrer, pois as 
circunstâncias pouco 

indicam essa possibilidade.

2

Muito Baixo De 0 a 20%

Improvável. Em situações 
excepcionais, o evento 

poderá até ocorrer, mas 
nada nas circunstâncias 
indica essa possibilidade.

1
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2a fase: Identificação do impacto dos agrupamentos de fragilidades

Como critério para avaliação do impacto, utilizaram-se os valores 
de multas e imputação de débito gerados a partir dos julgamentos 
do TCE. Sendo assim, realizou-se análise específica nos acórdãos das 
prestações de contas julgadas irregulares, a fim de relacionar esses 
valores a cada um dos grupos de fragilidades.
Quadro 02 – Probabilidade dos agrupamentos das ocorrências verificadas em 222 prestações de 
contas de gestão dos órgãos e entidades da PMF, no período de 2014 a 2020

Fonte: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

#
Grupo 

ocorrências
Probabilidade Peso #

Grupo 
ocorrências

Probabilidade Peso

1
Documentação 

IN TCM 
03/2013

Muito Alto 5 17
Contrato de 

gestão
Muito Baixo 1

2 Contrato Médio 3 18 Diárias Muito Baixo 1

3 DEA Baixo 2 19
Execução dos 

programas
Muito Baixo 1

4
Demonstrações 

Contábeis
Baixo 2 20

Fracionamento 
de despesa

Muito Baixo 1

5 Prazo Muito Baixo 1 21
Aumento de 

despesa
Muito Baixo 1

6 Consignação Muito Baixo 1 22 Bolsista Muito Baixo 1

7 Licitação Muito Baixo 1 23
Prejuízo 
empresa

Muito Baixo 1

8
Conciliação 
bancária

Muito Baixo 1 24 Receita Muito Baixo 1

9 Parceria Muito Baixo 1 25
Pagamento 
Programa 

Social
Muito Baixo 1

10 Restos a Pagar Muito Baixo 1 26
Suprimento de 

fundos
Muito Baixo 1

11
Notas 

Explicativas
Muito Baixo 1 27

Aumento de 
obrigações

Muito Baixo 1

12
Servidor 

comissionado
Muito Baixo 1 28 Convênio Muito Baixo 1

13 Cessão Muito Baixo 1 29
Despesa 
indevida

Muito Baixo 1

14 Saúde Muito Baixo 1 30
Desvio de 
finalidade

Muito Baixo 1

15
Documentação 

TCE
Muito Baixo 1 31

Patrimônio 
Público

Muito Baixo 1

16
Acumulação 
de Cargos 
Públicos

Muito Baixo 1 32
Vencimentos 
de agentes 

públicos
Muito Baixo 1
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Quadro 03 – Escala de Impacto

Fonte: Adaptado de Controladoria e Ouvidoria Geral da União - CGU (2019)

Assim, determinou-se (Quadro 03) o intervalo de valores de 
multa ou imputação de débito para cada uma das classificações de 
impacto de risco (de muito baixo a muito alto), identificando, ainda, o 
seu respectivo peso (1-5). Para isso, foi determinado e validado junto à 
alta gestão o apetite a risco no valor de R$ 10.000,00. Caracteriza-
se como apetite a risco o nível de risco que uma organização está 
disposta a aceitar enquanto persegue seus objetivos. Dessa forma, 
para o presente estudo, as ocorrências que geraram multa acima do 
valor estipulado para apetite a risco para a PMF foram classificadas 
com impacto “muito alto”.

IMPACTO

Quantitativo
(valor do débito e multa em R$)

Qualitativo Peso

Muito 
Alto

Acima de 100% 
do apetite a risco

Acima de 
10.000,00

Catastrófico impacto 
nos objetivos do 

processo, de forma 
irreversível.

5

Alto
De 75 a 100% do 

apetite a risco
De 7.500,00 
a 10.000,00

Significativo impacto 
nos objetivos do 

processo, de difícil 
reversão.

4

Médio
De 50 a 74,9% 

do apetite a risco
De 5.000,00 
a 7.499,00

Moderado impacto 
nos objetivos do 
processo, porém 

recuperável.

3

Baixo
De 25 a 49,9% do 

apetite a risco
De 2.500,00 

a 4.999,99

Pequeno impacto 
nos objetivos do 

processo.
2

Muito 
Baixo

Até 24,9% do 
apetite a risco

De 0 a 
2.499,00

Mínimo impacto 
nos objetivos do 

processo.
1
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Identificado o valor observado para cada agrupamento e levando 
em consideração a escala utilizada para avaliação de impacto 
(Quadro 03), obteve-se como resultado a classificação de impacto 
para cada um dos grupos evidenciada no Quadro 04. Destacam-se 
como grupos de ocorrências com impacto “muito alto”: documentação 
constante na IN TCM n° 03/2013, contratos, demonstrações contábeis, 
notas explicativas, parcerias, convênios, bolsistas.

Quadro 04 – Impacto dos agrupamentos das ocorrências verificadas em 222 prestações de contas de 
gestão dos órgãos e entidades da PMF no período de 2014 a 2020

#
Grupo 

ocorrências
Impacto Peso #

Grupo 
ocorrências

Impacto Peso

1
Documentação 

IN TCM 
03/2013

Muito Alto 5 17
Contrato de 

gestão
Muito Baixo 1

2 Contrato Muito Alto 5 18 Diárias Médio 3

3 DEA Baixo 2 19
Execução dos 

programas
Muito Baixo 1

4
Demonstrações 

Contábeis
Muito Alto 5 20

Fracionamento 
de despesa

Muito Baixo 1

5 Prazo Muito Baixo 1 21
Aumento de 

despesa
Muito Baixo 1

6 Consignação Muito Alto 5 22 Bolsista Muito Alto 5

7 Licitação Muito Alto 5 23
Prejuízo 
empresa

Baixo 2

8
Conciliação 
bancária

Muito Alto 5 24 Receita Muito Baixo 1

9 Parceria Muito Alto 5 25
Pagamento 
Programa 

Social
Baixo 2

10 Restos a Pagar Muito Baixo 1 26
Suprimento de 

fundos
Muito Baixo 1

11
Notas 

Explicativas
Muito Alto 5 27

Aumento de 
obrigações

Baixo 2

12
Servidor 

comissionado
Muito Baixo 1 28 Convênio Muito Alto 5

13 Cessão Muito Baixo 1 29
Despesa 
indevida

Alto 4

14 Saúde Muito Baixo 1 30
Desvio de 
finalidade

Muito Baixo 1

15
Documentação 

TCE
Muito Baixo 1 31

Patrimônio 
Público

Muito Baixo 1
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Quadro 05 – Classificação do Risco

Fonte: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Fonte: Adaptado de Controladoria e Ouvidoria Geral da União - CGU (2019)

16
Acumulação 
de Cargos 
Públicos

Muito Baixo 1 32
Vencimentos 
de agentes 

públicos
Muito Baixo 1

3a fase: Identificação do risco inerente aos grupos de ocorrências

Após a avaliação da probabilidade e impacto realizou-se o cálculo 
do risco e, utilizando a faixa de valores evidenciada no Quadro 05, 
classificou-se cada um dos agrupamentos conforme observa-se no 
Quadro 06, identificando assim o risco inerente de cada um deles.

O Risco inerente consiste no risco a que uma organização está 
exposta sem considerar quaisquer medidas de controle que possam 
reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto. Para o seu 
cálculo, multiplica-se a probabilidade pelo impacto (CGU, 2019).

Como resultado da classificação do risco, elaborou-se a matriz de 
risco das fragilidades identificadas na Prestação de Contas de Gestão 
da PMF (Figura 01). Tal matriz representa os possíveis resultados da 
combinação das escalas de probabilidade e impacto. Assim, observa-
se cada um dos 32 grupos distribuídos de acordo com o resultado 
combinado entre as duas avaliações.

Classificação do Risco - Exposição Faixa

Muito Alto Risco Extremo 20 - 25

Alto Risco Alto 12 - 19,99

Médio Risco Médio 5 - 11,99

Baixo Risco Baixo 0 - 4,99
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Dessa forma, observa-se na matriz de risco que as ocorrências 
relacionadas à ausência de documentação constante na IN TCM n° 
03/2013, que deve compor o processo e ser entregue ao TCE, é 
a fragilidade que tanto possui probabilidade alta de ocorrer, assim 
como também pode gerar aplicação de altas multas.

Quadro 06 – Risco inerente dos agrupamentos das ocorrências verificadas em 222 prestações de 
contas de gestão dos órgãos e entidades da PMF no período de 2014 a 2020

# Grupo ocorrências Probabilidade Impacto
Probabilidade x 

Impacto
Classificação 

do Risco

1
Documentação IN 

TCM 01/2013
5 5 25 Risco Extremo

2 Contrato 3 5 15 Risco Alto

3 DEA 2 2 4 Risco Baixo

4
Demonstrações 

Contábeis
2 5 10 Risco Médio

5 Prazo 1 1 1 Risco Baixo

6 Consignação 1 5 5 Risco Médio

7 Licitação 1 5 5 Risco Médio

8
Conciliação 
bancária

1 5 5 Risco Médio

9 Parceria 1 5 5 Risco Médio

10 Restos a Pagar 1 1 1 Risco Baixo

11 Notas Explicativas 1 5 5 Risco Médio

12
Servidor 

comissionado
1 1 1 Risco Baixo

13 Cessão 1 1 1 Risco Baixo

14 Saúde 1 1 1 Risco Baixo

15
Documentação 

TCE
1 1 1 Risco Baixo

16
Acumulação de 
Cargos Públicos

1 1 1 Risco Baixo

17 Contrato de gestão 1 1 1 Risco Baixo

18 Diárias 1 3 3 Risco Baixo

19
Execução dos 

programas
1 1 1 Risco Baixo

20
Fracionamento de 

despesa
1 1 1 Risco Baixo

21
Aumento de 

despesa
1 1 1 Risco Baixo

22 Bolsista 1 5 5 Risco Médio

23 Prejuízo empresa 1 2 2 Risco Baixo

24 Receita 1 1 1 Risco Baixo
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Figura 01 – Matriz de Risco das fragilidades identificadas na Prestação de Contas de Gestão da PMF

Fonte: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Fonte: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

25
Pagamento 

Programa Social
1 2 2 Risco Baixo

26
Suprimento de 

fundos
1 1 1 Risco Baixo

27
Aumento de 
obrigações

1 2 2 Risco Baixo

28 Convênio 1 5 5 Risco Médio

29 Despesa indevida 1 4 4 Risco Baixo

30
Desvio de 
finalidade

1 1 1 Risco Baixo

31 Patrimônio Público 1 1 1 Risco Baixo

32
Vencimentos de 
agentes públicos

1 1 1 Risco Baixo

Ressalta-se, ainda, o grupo “contratos”, que possui risco alto por 
possuir probabilidade “média” e impacto “muito alto”, se destacando 
como a categoria cujas fragilidades ocasionam maiores valores de 
imputação de débito e multa.
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Destaca-se, ainda, que oito agrupamentos possuem risco médio, 
senão vejamos: demonstrações contábeis, consignação, licitação, 
conciliação bancária, parcerias, notas explicativas, bolsista e convênios.

Sendo assim, a matriz nos dá indícios de quais ocorrências devem 
ser priorizadas no sentido de implementação dos controles preventivos, 
com vistas a reduzir o risco residual. Esse risco caracteriza-se como 
o que uma organização está exposta após a implementação de 
medidas de controle para o tratamento do risco (CGU, 2019).

4a fase: Implementação de Controles Preventivos

Após a identificação do risco inerente às ocorrências observadas 
nas prestações de contas, faz-se necessária a implementação de 
controles internos preventivos que atuem como barreira e/ou defesa, 
para mitigar os riscos de ocorrências das fragilidades.

Para tanto, a CGM está atuando nesse sentido através de seus 
projetos, destacando-se as seguintes iniciativas:

Padronização dos procedimentos relacionados à elaboração, à 
análise e ao acompanhamento das prestações de contas anuais 
de gestão na PMF, bem como a definição de instrumentais, 
relatórios, atribuições e responsabilidades.

Padronização de processos administrativos, a exemplo de 
contratos, contratos de gestão e parcerias.

Implementação do Controle Interno nos órgãos e entidades da PMF.

Capacitação dos agentes de controle interno das secretarias e entes.

Ressalta-se, ainda, que também será realizada a elaboração de 
cartilhas de orientação para as ocorrências identificadas, ressaltando 
a fragilidade, a interpretação do TCE em relação a ela, assim como 
também recomendações de como os servidores devem proceder, 
para mitigar o risco da recorrência daquele achado.

Assim, diante dos resultados observados, reforça-se a importância 
da padronização e realização desse processo pelos órgãos e 
entidades da PMF, com vistas à implementação de controles 
preventivos, visando mitigar os riscos de recorrência das fragilidades 
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identificadas pelo TCE, a melhoria na execução dos processos, bem 
como a regularidade da gestão municipal.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em última análise, percebe-se que a prestação de contas de gestão 
se apresenta como um dos elementos básicos da accountability e, em 
face de sua essência procedimental, viabiliza a criação de estratégias 
e meios capazes de prevenir e evitar a reiteração de riscos que 
tendem a culminar em ocorrências danosas ao patrimônio público, 
maculando o desempenho da própria atividade administrativa.

Daí o objetivo de o presente estudo, cuja elaboração foi realizada 
por meio de um estudo de múltiplos casos, com abordagem qualitativa 
acerca de vários processos submetidos ao crivo do TCE/CE, recair 
sobre a avaliação dos riscos provenientes das ocorrências detectadas 
por essa Corte de Contas.

Dessa forma, com base na análise dos 222 processos de prestações 
de contas de gestão dos órgãos e entidades da PMF, foram 
identificadas 322 ocorrências, categorizadas em 32 grupos. Realizou-
se avaliação de riscos desses grupos, identificando a probabilidade 
e o impacto, destacando-se a ausência de documentação constante 
na IN TCM n° 03/2013, bem como as contratações públicas como as 
fragilidades que possuem maior risco inerente, classificados em “muito 
alto” e “alto”, respectivamente. Destaca-se, ainda, que oito agrupamentos 
possuem risco médio: demonstrações contábeis, consignação, licitação, 
conciliação bancária, parcerias, notas explicativas, bolsista e convênios.

Portanto, a partir da análise de dados, foram sopesados os 
mecanismos de controle interno preventivo hábeis para mitigar 
tais riscos e, por conseguinte, para evitar as ocorrências que vêm 
sendo identificadas pelos órgãos de Controle Externo, quais sejam: 
padronização de procedimentos, implementação do controle interno 
nos órgãos e entidades da PMF, capacitação dos agentes de controle 
interno e elaboração de cartilhas de orientação.

Em suma, faz-se oportuno salientar que, no âmbito do Controle 
Interno Municipal, a partir de estudos técnicos, levantamentos de 
dados e análise mais direcionada para a avaliação de riscos, é 
possível extrair de decisões proferidas por órgãos de Controle 
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Externo um planejamento estratégico, voltado para prevenir riscos e 
corrigir desvios que possam comprometer a regularidade das contas 
de gestão.

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras realizem esse estudo 
em outros município e/ou estados da região Norte-Nordeste, a fim 
de verificar similaridades e diferenças, tanto nos agrupamentos que 
melhor categorizam as fragilidades apontas pelos Tribunais de Contas, 
no nível de risco que a organização estudada está disposta a aceitar 
(apetite a risco), para a avaliação do impacto, e na matriz de risco 
identificada.
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GESTÃO DE CONTRATOS: A IMPORTÂNCIA DE SE FISCALIZAR 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AS PRINCIPAIS FIGURAS 
DESSE PROCESSO DE PREVENÇÃO, COM BASE NAS AÇÕES 
DE CONTROLE INTERNO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
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RESUMO

O presente trabalho busca discorrer sobre a importância da gestão 
dos contratos administrativos no âmbito da Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município de Fortaleza (CGM). Os contratos administrativos 
visam atender a várias necessidades do Poder Público, no que 
diz respeito às aquisições de bens e serviços, firmando com entes 
particulares ou públicos um acordo, a fim de atender ao interesse 
público. Abordam-se neste artigo, primeiramente, os conceitos da 
Administração Pública relativos aos contratos administrativos, as 
figuras principais da atividade de gestão e a importância para o 
controle interno dos órgãos. Para a elaboração deste artigo, foi 
utilizada uma pesquisa teórico-bibliográfica e documental, como 
livros e artigos pertinentes ao assunto abordado. A relevância deste 
trabalho é contribuir com o estudo sobre a gestão de contratos e sua 
importância para as atividades desempenhadas no controle interno 
dos órgãos da Administração Pública.
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ABSTRACT

This paper seeks to discuss the importance of managing 
administrative contracts in the scope of the Comptroller and General 
Ombudsman of the Municipality of Fortaleza (CGM). Administrative 
contracts aim to meet the various needs of the Government, with 
regard to the acquisition of goods and services, signed an agreement 
with private or public entities, in order to meet the public interest. 
Firstly, it addresses the concepts of Public Administration related to 
administrative contracts, the main figures of the management activity 
and the importance for the internal control of the bodies. For the 
preparation of this article, a theoretical-bibliographic and documentary 
research was used, such as books and articles pertinent to the subject 
discussed. The relevance of this work is to contribute to the study of 
contract management and its importance for the activities performed 
in the internal control of public administration bodies.

Keywords: Administrative Contracts, Contract Management, Contract 
Manager and Supervisor.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo mostrar que a Administração 
Pública possui diversos pressupostos ao se tratar de contratações 
públicas e apresentar questões relativas à importância do controle 
interno dos contratos administrativos, por meio da atividade de 
gestão e fiscalização contratual.

Para uma melhor delimitação do debate, inicialmente, analisar-
se-á o conceito do contrato administrativo e das figuras principais 
de gestão e fiscalização contratuais. Por fim, serão feitos comentários 
sobre o assunto, levando em consideração a importância do controle 
interno nesse tema e o assunto central do artigo.

Os contratos firmados sob as regras do Direito Público possuem 
diferenças em comparação aos contratos firmados entre entes 
particulares, principalmente em relação ao desequilíbrio existente 
entre os participantes do contrato, com menção ao princípio da 
supremacia do poder do Estado. Além de outros princípios da 
Administração Pública, como a publicidade e a legalidade, existe 
também a exigência de ocorrência de licitação, conforme imposição 
do art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, excetuando-se alguns 
casos previstos expressamente em lei.

Conforme a legislação atual, a execução dos contratos deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição 
(art. 67 da Lei n° 8.666/93). Tal representante da Administração 
terá a responsabilidade de realizar anotações em registro próprio 
de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
dos defeitos observados. Porém, para a efetivação dos objetivos dos 
instrumentos públicos, se faz necessária a ampla participação das 
figuras principais, além da ampla participação da sociedade como 
fiscalizadora permanente da Administração Pública.

Nessa senda, o presente artigo tem como objetivo principal 
apresentar o trabalho realizado pela Coordenadoria Geral de Controle 
Interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza 
(CGM), decorrente da atuação no monitoramento e acompanhamento 
dos cadastros junto ao sistema de gestão de contratos - GCCORP, 
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além de apresentar os conceitos principais do Direito Administrativo 
que tratam da matéria de contratos administrativos. Alinhado ao 
objetivo principal já mencionado, este trabalho também contempla 
como objetivos específicos: (1) apresentar fundamentação teórica, 
acerca da temática proposta, decorrente de pesquisa bibliográfica; 
(2) contextualizar a atuação da Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município de Fortaleza (CGM), perpassando por sua Coordenadoria 
Geral de Controle Interno, no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (PMF); (3) explicar o método de trabalho aplicado quanto 
ao trabalho de gestão dos contratos da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza; (4) mencionar ações de melhoria já adotadas pela CGM. 

Em termos de estrutura, além desta primeira seção – introdução, 
o presente artigo apresenta quatro outras seções. A segunda seção 
trata acerca do Direito Administrativo e das contratações públicas, 
descrevendo conceitos, objetivos e as características principais 
relacionadas aos temas. A seção três adentra os conceitos de gestor 
e fiscal do contrato, apontando a importância dessas funções, as 
previsões legais e alguns entendimentos jurisprudenciais sobre esses 
importantes personagens da gestão e fiscalização de contratos.

A quarta seção deste artigo traz a visão do Controle Interno frente 
às atividades de gestão e fiscalização dos contratos. Para tanto, expõe 
conceitos e características da temática, além de detalhar como a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), através da Controladoria e 
Ouvidoria Geral do Município (CGM), realiza a gestão dos contratos 
administrativos dos seus órgãos e entidades por meio do sistema 
GCCORP. Por fim, a quinta e última seção demonstra as conclusões 
do estudo e os próximos passos do Projeto.
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1. O DIREITO ADMINISTRATIVO E AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

É sabido que, com o avanço da civilização como um todo, as 
transformações entre Estado e sociedade civil mudaram de forma 
e conteúdo na esfera do Direito Administrativo, consequentemente 
na forma como os contratos passaram a ser vistos no mundo atual. 
Os contratos podem ser inicialmente definidos como sendo um acordo 
recíproco de vontades que tem por fim gerar obrigações recíprocas entre 
os contratantes. Assim como na figura do particular, o Poder Público 
celebra contratos no intuito de alcançar objetivos de interesse público.

Alcançar os objetivos do interesse público é de extrema 
importância para o sucesso de uma gestão, bem como o bem-estar 
social a ser gerado, para conferir aos cidadãos as prerrogativas de 
direitos fundamentais que são assegurados pela Constituição Federal 
de 1988 referentes à educação, à saúde, ao trabalho, à previdência 
social, ao lazer, à segurança, à proteção à maternidade e à infância e 
à assistência aos desamparados.

Os contratos administrativos podem ser entendidos como sendo 
um acordo recíproco de vontades entre a Administração Pública e 
particulares, sejam pessoas físicas ou jurídicas. A definição é dada 
pela redação do artigo 2° da Lei n° 8.666/93, qual seja:

Para fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 
e particulares, em que haja um acordo de vontades para a 
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 
seja qual for a denominação utilizada. (BRASIL, 1993).

Para que um instrumento público seja caracterizado como contrato 
administrativo, o autor Di Pietro  destaca oito características essenciais: 
presença da Administração Pública; finalidade pública; forma prescrita 
em lei; procedimento legal; natureza de contrato de adesão; natureza 
intuitu personae; presença de cláusulas exorbitantes; mutabilidade.

23 DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 29a. ed. - São Paulo: Atlas, 2016.
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Tais contratos visam à aquisição de bens ou de serviços que serão 
prestados pelos contratados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, com 
o fito de, principalmente, satisfazer o interesse público. Diante disso, a 
seguir, estão elencadas as cláusulas que devem constar em todos os 
contratos administrativos, conforme redação dada pela Lei n° 8.666/9324 :

Por sua vez, os contratos administrativos visam ao contentamento 
do interesse público, e é natural a presença de cláusulas exorbitantes, 
que são aquelas que trazem um certo benefício à Administração 
Pública em alguns casos, que são: a fiscalização do contrato, alteração 
unilateral, rescisão unilateral, aplicação direta de sanção e ocupação 
temporária. Todas essas possibilidades estão dispostas no artigo 58 
da Lei n° 8.666/9325.

24 Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 
do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação 
e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores 
das multas;

VIII - os casos de rescisão;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando 
for o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 
convite e à proposta do licitante vencedor;

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§2° Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente 
cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir 
qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6° do art. 32 desta Lei.
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As cláusulas exorbitantes são proibidas em contratos entre 
particulares, mas em contratos com a Administração Pública são 
permitidas, pelo fato de existir uma supremacia do interesse público 
sobre o privado, que confere prerrogativas à Administração e 
sujeição ao contratado, independentemente de previsão editalícia ou 
contratual. É importante salientar que o exercício de prerrogativas 
por parte da Administração no âmbito dos contratos administrativos 
dependerá de decisão motivada e ampla defesa e contraditório.

Assim, de acordo com o entendimento de Eduardo García de 
Enterría26, a distinção entre contratos administrativos e contratos 
privados, inspirada no Direito francês, foi criada, inicialmente, a partir 
da diferença entre atos de autoridade e atos de gestão com o fito de 
definir a competência jurisdicional nos países que utilizam a dualidade 
de jurisdição. A influência pelo critério material do serviço público, 
adotado pela Escola de Bordeaux, menciona referida dicotomia, 
passando a ser fundamentada no conteúdo do contrato: enquanto 
nos contratos administrativos a relação jurídica é desigual, em virtude 
das cláusulas exorbitantes em favor da Administração, os contratos 
privados são caracterizados pela relativa igualdade das partes.

§3° No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos 
órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou 
Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei 
no 4.320, de 17 de março de 1964.

25 Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere 
à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contratado;

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

III - fiscalizar-lhes a execução;

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 
acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como 
na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

26 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de derecho administrativo. 12. ed. Madrid: 
Civitas, 2005. v. I, p. 689-693)
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Nesse sentido, menciona o doutrinador Joel de Menezes 
Niebuhr27 que é importante ressaltar que o princípio da manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro pode ser postulado tanto pelo 
contratado, na figura do particular, quanto pelo Poder Público, na 
figura de contratante. Portanto, na hipótese de aumento de custos 
contratuais, em virtude de situações não imputadas ao contratado, o 
Poder Público deverá acrescentar o valor a ser pago pela execução 
do contrato ao contratado. Ao contrário, se os custos contratuais 
diminuírem, o Poder Público deverá minorar os valores a serem pagos 
ao contratado.

Sobre a prorrogação dos contratos, é interessante que seja 
ressaltado que ela se configura como sendo uma exceção. Com a 
continuidade da relação contratual, se evita a realização de um 
novo processo licitatório para que se celebre um novo contrato. A 
possibilidade está prevista na Lei n° 8.666/93, em seu artigo 57 e 
parágrafos 1°, 2° e 3°28.

No parágrafo 1°, são estabelecidas as hipóteses de prorrogação dos 
contratos que são relacionadas a situações imprevisíveis e imputáveis 
sem culpa à Administração Pública. Também, são mantidas as 
cláusulas do contrato e é assegurada a manutenção do seu equilíbrio 

Outro ponto interessante a ser citado é o princípio do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos, que se encontra na nossa Carta 
Magna, em seu artigo 37, XXI, qual seja:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.
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27 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011. p. 883.

28 Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§1° Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo:

I - Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem 
e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 
por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§3° É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

econômico-financeiro. O parágrafo 2° do mesmo artigo determina 
que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada, pois essa é a 
exceção, e não a regra. Da mesma forma, a justificativa deverá ser 
realizada por escrito. Por fim, o parágrafo 3° veda o contrato com 
prazo indeterminado, pelo fato de que, sob a ótica da Lei n° 8.666/93, 
todos os contratos devem ter um fim programado.
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2. OS PERSONAGENS PRINCIPAIS DA ATIVIDADE DE GESTÃO 
    E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS: O GESTOR E O FISCAL
   DO CONTRATO

A fiscalização do contrato é de extrema importância para o sucesso 
da sua execução, pois, a partir desse mecanismo, a Administração 
Pública irá conferir se o objeto contratado será entregue e realizado 
no tempo devido e da forma mais eficaz para concretização do 
interesse público.

Inicialmente, destaca-se que as atividades a serem exercidas por 
essas duas figuras, gestor e fiscal, não foram separadas pela Lei n° 
8.666/93, conforme artigo 6729. As atividades de gestão e fiscalização 
vão do planejamento das contratações até as fases de execução 
contratual e têm por finalidade, além da verificação da entrega ou 
execução do serviço, também confirmar que houve a plena regularidade 
de obrigações, sejam trabalhistas, fiscais ou previdenciárias. Entretanto, 
as duas atividades não podem se confundir, pois, enquanto a gestão é 
uma atividade macro (podendo ser realizada por servidor designado 
ou um setor próprio, que será responsável pelo gerenciamento dos 
contratos), a fiscalização seria algo particular (sendo a atividade de 
fiscalização de contratos de forma individual e devendo ser exercida 
por um membro da Administração Pública igualmente designado).

Ainda, vale ressaltar que a designação do gestor e do fiscal 
do contrato deve ser feita expressamente pelo órgão ou entidade, 
respeitando a sua estrutura organizacional e a ordem dos contratos, 
não gerando encargos extras aos responsáveis por essa função, 
em respeito ao princípio da segregação de funções, como designa 
o Tribunal de Contas da União em seu Acórdão 2960/2003  e a 
professora Simone Justo Hahn:

29 Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. § 1o 
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. § 2o As decisões e providências 
que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
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Outra situação de fato que merece reparo é a sobrecarga de 
funções para aquele que foi nomeado fiscal de contrato, uma 
vez que não se deve esquecer que o fiscal é um agente da 
Administração Pública e, ao ser nomeado para tal função, ele 
não deixa de exercer as suas atividades anteriores, ao contrário: 
passa a suportar mais uma. Essa sobrecarga de funções muitas 
vezes impede que ele exerça com eficiência a função de fiscal, 
haja vista existir contratos, principalmente, aqueles decorrentes 
de obras ou de serviços, que pedem a sua presença constante 
até o término dos serviços, e, muitas vezes, essa dedicação não 
é possível, tudo contribuindo para uma execução mal realizada 
ou ainda se encaminhando para uma inexecução contratual31.

A nomeação do gestor e fiscal do contrato também deve levar 
em consideração que ambos devem ser servidores da Administração 
Pública e possuir conhecimento técnico sobre o tema acerca do qual 
irão exercer as atividades de gestão e fiscalização.

30 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 2960/2003. Área de licitações e 
contratos. Constatação de impropriedades. Realização de audiência e diligência. Razões 
de justificativa acolhidas. Determinação. Remessa de cópia ao MPF. Apensamento 
às contas anuais. Disponível em: https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:tribunal.contas.
uniao;camara.1:acordao:2003-11-25;2960. Acesso em 04 set 2021.

31 HAHN. Simone Justo. A responsabilidade dos fiscais dos contratos administrativos: 
conflitos da relação entre o procedimento ideal de fiscalização e a ação eficiente de 
fiscalizar. Disponível em: <www.agu.gov.br>. Acesso em 28 setembro de 2021.

32 Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor 
da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e 
pelo público usuário, conforme o caso, de acordo com as seguintes disposições:

I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas 
à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos 
atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação 
pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos 
aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual 
aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução 
do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, 
tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores 
de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de 
pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que trata 
o inciso V deste artigo;

III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da 
execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de 
obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 
providências tempestivas nos casos de inadimplemento;
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IV-Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos 
técnicos ou administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente 
em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou 
entidade; e

V-Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual 
por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados 
da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela 
contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos 
aspectos qualitativos do objeto.

33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 29a ed. São Paulo: Atlas, 2016.

34 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder.

A Instrução Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão também trata do tema, 
mencionando várias figuras de fiscal do contrato, como os tipos de 
fiscalizações técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário32, 
que servem de apoio às atividades de gestão dos contratos por meio 
da figura do gestor.

Por conseguinte, se entende a importância da figura do fiscal 
e do gestor dos contratos para o sucesso da sua execução. A 
Administração Pública está em uma posição assegurada à frente dos 
contratos administrativos, se existir uma gerência responsável para 
uma boa execução de todos. Diante disso, se todos os passos que 
foram supracitados forem cumpridos, existirá um sucesso ainda maior 
na concretização dos objetivos firmados em contratos administrativos.

3. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO COMO FORMA 
   DE CONTROLE INTERNO

O controle interno traduz-se como mecanismo que tem como 
objetivo principal o fortalecimento dos interesses da Administração 
Pública e, conforme apresentado, as funções de gestor e fiscal do 
contrato atuam de forma a dar suporte a essa missão. Segundo 
Maria Sylvia Zanella di Pietro:

O controle constitui poder-dever dos órgãos a que a lei 
atribui essa função, precisamente pela sua finalidade corretiva; 
ele não pode ser renunciado nem retardado, sob pena de 
responsabilidade de quem se omitiu .
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A Constituição Federal de 1988, em seu art. 70, determina que o 
sistema de controle interno de cada poder e órgão autônomo deve 
fiscalizar o uso eficiente, econômico e regular dos recursos públicos34.

A doutrina menciona três formas de controle, que podem ser: de 
forma prévia ou preventiva, concomitante ou sucessiva e a subsequente 
ou corretiva.

As atividades exercidas pelos gestores e fiscais dos contratos 
comunicam-se com as formas de controle, realizando, pois, desde 
a forma preventiva, ou seja: aquelas que se desenrolam antes das 
contratações e até mesmo durante as fiscalizações das execuções 
e entregas dos objetos e serviços, finalizando com a gestão desses 
contratos, com vistas à correção de falhas contratuais e reparação 
dos danos à Administração Pública.

A menção das atividades dos gestores e fiscais como atividades 
presentes no controle interno não trazem à tona somente a 
característica de que os gestores e fiscais atuam como verdadeiros 
agentes de controle, como também tratam do aprimoramento e da 
melhor execução das aquisições de bens e serviços, assegurando o 
cumprimento dos princípios da Administração, como os da eficiência, 
eficácia e economicidade, além de possibilitar a correção de erros e 
fraudes futuras.

No âmbito da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), a experiência 
da gestão de contratos perpassa pelo controle e acompanhamento 
da situação contratual, sendo tais procedimentos realizados por meio 
de um sistema próprio, que visa otimizar o processo, trazendo mais 
eficiência organizacional para o aprimoramento da Administração 
Pública municipal.

Um sistema informatizado, com ferramentas capazes de armazenar 
e gerar informações fiéis, fazendo referência ao princípio da 
publicidade, tal qual é o sistema atualmente utilizado pela Prefeitura 
de Fortaleza, beneficia não somente ao Poder Público, mas também 
atinge ao objetivo de propiciar aos usuários finais dos serviços 
prestados pela Prefeitura um atendimento de maior qualidade, como 
ocorre, por exemplo, nas entregas de material escolar e distribuição 
das merendas nas redes públicas de ensino.

O Sistema de Gestão de Contratos Corporativos - GCCORP, 
foi desenvolvido pela Secretaria do Planejamento, Orçamento 
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e Gestão (SEPOG), com uma visão institucional de aperfeiçoar o 
acompanhamento de todos os contratos, pois, embora tenha sido 
concebido numa ótica corporativa, existe a possibilidade da sua 
utilização para contratos não coorporativos.

No ano de 2021, a competência de gerência do sistema GCCORP 
migrou para a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM), 
tendo como finalidade o acompanhamento, a fiscalização e o 
gerenciamento de contratos dos órgãos e entidades da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, devendo estes utilizarem o GCCORP e os 
demais sistemas a este integrados.

O sistema, por ser intuitivo, vai além das funções já mencionadas, 
possibilitando o cadastramento de contratos, acompanhamento 
da execução financeira contratual, produção de diversos relatórios 
e monitoramento dos saldos contratados, de acordo com os itens 
cadastrados.

Os processos e procedimentos ligados à gestão e à fiscalização 
de contratos orientar-se-ão pelos princípios do planejamento, da 
eficiência, da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança 
jurídica, sempre visando à boa administração e ao atendimento do 
interesse público. Tais atividades deverão ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, assegurada a distinção dessas 
atividades e observado o já mencionado princípio da segregação de 
funções. O trabalho colaborativo dos órgãos torna a prática assertiva, 
pois amplia experiências e possibilita a sugestão de soluções de 
entraves e melhorias para a concretização do escopo do sistema.

No esboço inicial do projeto, foi desenvolvido com alguns órgãos 
um trabalho de cadastramento e ambientação ao sistema, já 
migrado com a base de dados, sendo eles: Agência de Fiscalização 
de Fortaleza, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, Autarquia 
de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de 
Saneamento Ambiental, Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, 
Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza, Instituto Dr. José Frota, 
Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, 
Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Regional II, Secretaria 
Municipal da Segurança Cidadã, Guarda Municipal de Fortaleza, e a 
Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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A princípio, observou-se que as secretarias envolvidas no escopo 
inicial do projeto, após a migração do sistema para a Controladoria e 
Ouvidoria Geral do Município, obtiveram maior manejo do sistema e 
houve um aumento substancial dos contratos cadastrados e também 
de informações vigentes, o que proporciona aos destinatários uma 
maior segurança nos dados informados.

Os benefícios de um sistema de gestão de contratos, como o 
GCCORP se apresenta, para os órgãos municipais são vários, como, 
por exemplo: a administração dos contratos com ações preventivas 
e proativas, com o fito de propiciar o cumprimento das regras 
previstas. Ademais, atingir melhores níveis de controle, publicidade, 
transparência, eficiência e economicidade no acompanhamento 
dos contratos corporativos torna-se algo mais viável, garantindo, ao 
mesmo tempo, a segurança, a integridade e a confiabilidade dos 
dados e das informações. Portanto, conclui-se que o esforço conjunto 
dos órgãos tem a previsão de melhorar ainda mais o desempenho 
da atividade de gestão dos contratos, além do que o sistema prevê 
o aumento da celeridade dos processos que envolvam tais contratos, 
além de fortalecer a transparência dos serviços e objetos contratados 
pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.

 4. CONCLUSÃO

É quase inequívoco que as contratações públicas representam um 
grande divisor de águas no Direito Público, pelas suas peculiaridades, 
tratando de suas figuras e agentes principais, como as figuras do gestor 
e do fiscal, comparado aos contratos firmados entre particulares.

Diante disso, deve-se entender que as figuras do gestor e 
fiscal do contrato atuam não somente como meros “olhos” da 
Administração, mas também como verdadeiros agentes de controle, 
tendo em suas atividades de gestão e fiscalização dos contratos o 
cumprimento dos objetivos da maneira mais eficaz e eficiente, sem 
falar na economicidade para os cofres públicos, e também trazem o 
fortalecimento dos mecanismos de controle.

Conclui-se que, em consequência disso, o papel dos dois é de 
suma relevância para a observância dos princípios da eficiência 
e da moralidade da Administração, no âmbito das contratações 
administrativas, alertando-se que a atuação dessas atividades de 
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acompanhamento e fiscalização efetiva do atendimento ao interesse 
público não será atendido, trazendo prejuízos à sociedade, algumas 
vezes de forma irreversível.

Ao tratar das atividades desempenhadas por esses agentes, 
trouxeram-se alguns conceitos do controle interno, da ligação das 
atividades exercidas e das características que norteiam esse tema, 
sendo apresentado, também, o desenvolvimento das atividades de 
monitoramento e fiscalização dos contratos na Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, elencando-se os órgãos envolvidos no projeto do Sistema 
de Gestão de Contratos Coorporativos, o GCCORP.

Assim sendo, depois de todo o levantamento de fundamentações 
sobre o tema, depreendeu-se que existe uma ligação clara entre o 
controle interno e as atividades realizadas pelos gestores e fiscais dos 
contratos, e é imprescindível, então, que os agentes atuem de maneira 
eficaz e responsável, dentro de suas funções, e façam o reconhecimento 
da sua juridicidade, buscando identificar seu lugar nas atividades de 
gestão e fiscalização. Só dessa forma será possível atingir os melhores 
níveis de eficiência e economicidade das contratações públicas.
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RESUMO

A partir do estudo coletado em diversos materiais, procura-se fazer 
uma reflexão sobre a recentemente Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), fundamentando-se a partir de sua implementação 
na Prefeitura Municipal de Fortaleza e na análise comparativa com 
outras capitais brasileiras, que serão sintetizadas numa descrição 
teórica. Analisar-se-á sua aplicação na Prefeitura Municipal de 
Fortaleza a partir da entrada em vigor do Decreto Municipal n° 14.987, 
de 16 de abril de 2021, que regulamenta a aplicação da Lei Geral de 
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Proteção de Dados Pessoais no âmbito da Administração Pública 
Municipal. Verificar-se-á que os desafios na aplicação da LGPD ainda 
lhe são inerentes.

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados; Administração 
Pública; Prefeitura Municipal de Fortaleza; Desafios.

ABSTRACT

From the study collected in various materials, we seek to reflect 
on the recently in force General Data Protection Regulation (LGPD), 
basing it on its implementation in the Municipality of Fortaleza, and 
on the comparative analysis with other Brazilian capitals, which will 
be summarized in a theoretical description. Its application will be 
analyzed in the Municipality of Fortaleza from the entry into force 
of Municipal Decree n° 14.987, of April 16, 2021, which regulates the 
application of the General Data Protection Regulation within the 
scope of the Municipal Public Administration. It will be seen that the 
challenges in applying the LGPD are still inherent to it.

Keywords: General Data Protection Regulation; Public Administration; 
Fortaleza City Hall; Challenges.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho visa abordar de forma concisa os aspectos gerais 
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sua implementação 
e os meandros enfrentados pela Administração Pública municipal de 
Fortaleza e pelas principais capitais brasileiras após dois anos de sua 
vigência.

Notadamente, importa atentar que já existiam outras leis que, de 
certa forma, chegavam a abordar o assunto, como o Código de Defesa 
do Consumidor (Lei n° 8.078/1990) e a Lei de Acesso à Informação 
(Lei n° 12.527/2011), dentre outras.

No entanto, o que se percebeu é que a autorregulação dos 
dados pessoais, antes do advento da LGPD, se revelou insuficiente 
na medida em que, por vezes, organizações públicas e privadas 
utilizavam dos dados pessoais de forma abusiva e até mesmo de 
forma discriminatória.

Assim, sancionada em 14 de agosto de 2018 a Lei de n° 13.709, a 
qual entrou em vigor no Brasil somente em 2020, portanto, 18 meses 
após sua publicação, se fez necessária e urgente a regulamentação 
e implementação das novas obrigações, mormente por parte da 
Administração Pública, no que se refere ao armazenamento, ao uso e 
à devida proteção de dados pessoais.

Nesse contexto, este artigo apresenta um panorama dos principais 
mecanismos e marcos voltados para a implantação da LGPD no 
município de Fortaleza, bem como as ações e os desafios na busca 
do seu efetivo cumprimento, e um comparativo sobre o tema, a partir 
do cenário atual de outras capitais do país.

2. OBJETIVOS

O presente trabalho versa sobre a aplicação da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) no âmbito da Administração Pública, 
especificamente no município de Fortaleza. Buscar-se-á, através da 
análise comparativa com outras capitais brasileiras, compreender 
e identificar as dificuldades e os desafios, notadamente no que 
diz respeito aos dados sensíveis da pessoa natural, pois decorrem 
dos direitos fundamentais individuais dispostos na Constituição da 
República de 1988.
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O presente trabalho tem por objetivo geral contribuir para a 
consolidação e para o amadurecimento na aplicação da LGPD no 
município de Fortaleza, pois essa Lei se trata de um instrumento 
valioso de contribuição para uma Gestão Pública responsável, 
transparente, ética e eficiente.

Tem, por sua vez, os seguintes objetivos específicos: a) reunir as 
normas, os procedimentos, as funções e quaisquer outras orientações 
as quais devem ser obedecidas e cumpridas na aplicação da LGPD; 
b) promover um conhecimento mais aprofundado das normas e dos 
procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente 
para sua aplicação no âmbito do Poder Executivo Municipal; c) 
estabelecer condutas preventivas relacionadas ao uso dos dados da 
pessoa natural, notadamente os dados sensíveis; d) auxiliar os Órgãos 
e as Entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza na gestão 
administrativa, especialmente para atividades que utilizam dados 
pessoais da pessoa natural; e) apoiar a atuação da Controladoria 
e Ouvidoria Geral do Município (CGM) como órgão de suporte na 
implementação da LGPD no município de Fortaleza.

3. METODOLOGIA

A metodologia a ser utilizada consistirá, principalmente, numa 
síntese teórica do tema, fundamentada numa pesquisa explicativa 
e numa análise doutrinária, cujo material bibliográfico é constituído 
por obras de autores renomados; pesquisa legislativa, inclusive com 
análise comparativa com outros entes federados; busca jurisprudencial; 
e identificação dos desafios, em virtude da recenticidade do tema.

As atividades a serem desenvolvidas, no transcorrer da elaboração 
deste trabalho, serão as seguintes: fragmentação do objeto do estudo, 
com vistas a explanar pormenorizadamente a Lei Geral de Proteção 
de Dados no âmbito da Administração Pública, notadamente sua 
aplicação na Prefeitura Municipal de Fortaleza.

O presente trabalho encontra-se dividido em três partes. Na primeira 
parte, será analisada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no 
âmbito da Administração Pública. No segundo trecho, será abordada 
a aplicação da LGPD na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Na terceira 
passagem, serão analisados os desafios da implementação da Lei 
Geral de Proteção de Dados nas demais capitais brasileiras. Por fim, 
serão apresentadas as considerações finais.
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Nessa lógica, este artigo pretende contribuir para o amadurecimento 
e a consolidação da LGPD no Setor Público, e principalmente na 
Prefeitura Municipal de Fortaleza, obediente aos direitos fundamentais 
individuais elencados na Constituição Cidadã de 1988.

4. ANÁLISE DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
   NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, popularmente 
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
dispõe sobre o tratamento de dados pessoais nos meios físicos ou 
digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de 
liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural.

Notadamente, a LGPD não se restringiu a regular o tratamento 
de dados realizado pela iniciativa privada, mas envolveu, também, 
a Administração Pública, tendo em vista o volume considerável de 
dados pessoais armazenados em razão das suas funções precípuas, 
bem como a harmonização necessária dos interesses do Estado 
tutelados constitucionalmente com os imperativos de proteção de 
garantias individuais. De acordo com Rosso:

Dentre todos os concentradores de dados pessoais o Estado 
se sobressai, afinal de contas é ele que controla ainda que 
indiretamente a vida financeira, o acesso à saúde, eventuais 
processos judiciais colecionados durante a vida, dados 
educacionais, dados trabalhistas do cidadão entre outros. Além 
disso, o Estado é também um empregador gigante, são milhares 
de pessoas que vendem a sua força de trabalho para os entes 
municipais, estaduais e federais da Administração Direta e 
Indireta. Mais do que isso, o governo é também o maior acionista 
de grandes empresas de tecnologia que a pedido dele operam 
com esses dados: os coletam, armazenam, utilizam, etc. 

40 ROSSO, Angela Maria. LGPD e Setor Público: aspectos gerais e desafios. Disponível 
em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/300585/lgpd-e-setor-publico--aspectos-gerais-
e-desafios>. Acesso em: 31 ago. 2021.
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A Administração Pública se submete a princípios e regras específicos, 
razão pela qual ficaria inviável não ter um capítulo especial tratando 
das regras aplicáveis no âmbito da Lei n° 13.709/2018, visando à 
persecução do interesse público.

Partindo do pressuposto de que o Governo necessita de dados 
pessoais dos cidadãos para avançar nas políticas públicas, até 
mesmo para atingir seus objetivos constitucionais na atual sociedade, 
a gestão de dados é uma agenda, uma medida a ser adotada em 
diversas frentes e que permite a realização dos fins constitucionais do 
Estado de modo eficiente, conforme voto do Ministro Gilmar Mendes 
no julgamento da medida cautelar na ADPF n° 695:

É assente na literatura estrangeira o reconhecimento de que 
países comprometidos com uma agenda de um governo 
digital podem aprimorar os resultados de gestão utilizando 
novas tecnologias de forma responsiva, protetiva e transparente. 
Nesse aspecto, o tratamento de dados torna-se importantíssima 
ferramenta para o desenho, implementação e monitoramento de 
políticas e de serviços públicos essenciais. (ADPF n° 695, voto 
Min. Gilmar Mendes, fls. 25)41. 

Anteriormente, o acesso aos dados pessoais ou às informações do 
banco de dados da Administração Pública era realizado com a base 
legal da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011). O acesso 
se dava através do interesse coletivo, fomentando a participação 
do cidadão na fiscalização dos processos licitatórios, na execução 
de obras, na prestação de contas dos gestores, dando ênfase e 
fortalecendo o princípio da publicidade dos atos administrativos.

Com relação à LGPD, cujo teor visa fortalecer a privacidade, a 
autodeterminação informativa e os direitos dos titulares de dados 
pessoais, a diferença é que o titular do dado ou o seu representante 
legal pode ter acesso à informação junto à Administração Pública 
sobre a utilização dos seus dados pessoais.

41 www.stf.jus.br.



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

2 1 9

Ambas as leis expressam propósitos equivalentes que se 
complementam, seja no que concerne à promoção do princípio 
da transparência, seja quanto à proteção de informações pessoais. 
Durante o tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, deve 
haver a observância do disposto na Lei de Acesso à Informação, a 
meta das organizações públicas será a busca pela integração de 
procedimentos para a proteção de dados pessoais, com a manutenção 
da transparência, implementada pela Lei de Acesso à Informação.

A atividade pública deve pautar-se na realização do interesse 
público, motivo pelo qual devem ser disponibilizadas aos titulares dos 
dados nos portais institucionais dos órgãos ou entidades informações 
claras, com linguagem acessível e constantemente atualizada sobre a 
previsão legal que autoriza a operação, a finalidade, os procedimentos 
e as práticas utilizadas pelo Poder Público no tratamento dos dados 
pessoais, conforme o art. 23 da LGPD, in verbis:

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas 
jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 
1° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 
Informação), deverá ser realizado para o atendimento de sua 
finalidade pública, na persecução do interesse público, com o 
objetivo de executar as competências legais ou cumprir as 
atribuições legais do serviço público, desde que:

I - Sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de 
suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, 
fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão 
legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas 
para a execução dessas atividades, em veículos de fácil 
acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos;

II - (VETADO); e

III - seja indicado um encarregado quando realizarem 
operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do 
art. 39 desta Lei; e

IV - (VETADO)42. 

42 www.planalto.gov.br
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Importante consignar que o compartilhamento dentro da 
Administração Pública no âmbito da execução de políticas públicas 
é previsto em lei e dispensa o consentimento específico. Contudo, 
o órgão que coleta deve informar claramente que o dado será 
compartilhado e com quem; do outro lado, o órgão que solicita acesso 
a dado colhido por outro, isto é, solicita receber o compartilhamento, 
precisa justificar esse acesso com base na execução de uma política 
pública específica e claramente determinada, descrevendo o motivo 
da solicitação de acesso e o uso que será feito dos dados.

As pessoas jurídicas de direito público têm as competências 
decisórias distribuídas internamente em diferentes órgãos públicos, 
como é o caso do Município de Fortaleza (pessoa jurídica de direito 
público) e as secretarias, institutos, entre outros, que o compõem 
(órgãos públicos despersonalizados que integram o Município e realizam 
tratamento de dados pessoais, conforme previsto na legislação).

No caso em comento, deve-se levar em conta dois aspectos 
centrais. De um lado, conforme o art. 5°, VI, da LGPD, o controlador é 
o Município, pessoa jurídica de direito público que, em última análise, 
é o responsável pelas obrigações decorrentes da lei, de instrumentos 
contratuais e de atos em geral praticados pelos seus órgãos e 
servidores. De outro lado, a referida lei atribuiu aos órgãos públicos 
obrigações típicas de controlador, indicando que, no setor público, 
essas obrigações devem ser distribuídas entre as principais unidades 
administrativas despersonalizadas que integram a pessoa jurídica de 
direito público e realizam tratamento de dados pessoais.

Nesse sentido, o Município, como controlador, é o responsável 
perante a LGPD, mas as atribuições de controlador, por força da 
desconcentração administrativa, são exercidas pelos órgãos públicos 
que desempenham funções em nome da pessoa jurídica da qual 
fazem parte, fenômeno que caracteriza a distribuição interna das 
competências.

Sendo assim, nas operações de tratamento de dados pessoais 
conduzidas por órgãos públicos despersonalizados, a pessoa jurídica 
de direito público à qual os órgãos sejam vinculados é a controladora 
dos dados pessoais e, portanto, responsável pelo cumprimento 
da LGPD, o que significa que órgãos, secretarias e outros entes 
despersonalizados atuam em nome da Prefeitura Municipal, sendo a 
controladora dos dados.
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Na Prefeitura Municipal de Fortaleza, o primeiro passo de 
implementação foi a publicação do Decreto n° 14.987, de 16 de abril 
de 2021, que regulamenta a aplicação da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais no âmbito da Administração Pública Municipal, 
no qual restou definido que a Controladoria e Ouvidoria Geral 
do Município (CGM) e a Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SEPOG), junto com a Procuradoria Geral do 
Município (PGM), apoiariam a implementação da LGPD no Município.

No referido normativo, também foram listadas as competências de 
cada órgão ou entidade em mapear os dados pessoais existentes, 
assim como o fluxo de dados pessoais em suas unidades, elaborar 
e analisar o Relatório de Risco e Impacto à Proteção de Dados 
Pessoais e realizar o plano de adequação.

5. CASE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA (PMF)

Janeiro de 2021, a gestão do prefeito Sarto assume a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza (PMF) para o quadriênio 2021-2024. Na ocasião, 
a LGPD já estava em vigor desde 2020, ainda sem regulamentação 
da referida lei em âmbito municipal, embora o marco temporal relativo 
à sanção já estivesse definido: agosto de 2021. A lei inaugurou uma 
nova cultura de privacidade no país, impulsionada pelo avanço no uso 
de tecnologias digitais. Capitaneou uma virada de chave legal, que 
refletiu o entendimento já predominante de que dados pessoais têm 
imenso valor.

Compreendendo a urgência que se colocava, já que 8 (oito) meses 
entre a assunção da gestão e o início da aplicação das sanções era 
um prazo extremamente exíguo, pusemo-nos a trabalhar de forma 
imediata. Em um contexto de planejamento e prazos razoáveis, a 
medida mais adequada seria a realização do competente processo 
licitatório para a contratação de consultoria a fim de apoiar e 
direcionar a implementação, já que se tratava de matéria nova, ainda 
com pouquíssima doutrina, absolutamente nada de jurisprudência 
e pouquíssimos benchmarkings de sucesso orientando sua 
implementação. Todavia, o prazo fazia-se curto mesmo para atender 
às mínimas exigências licitatórias.

Nesse cenário de pressão e urgência, a Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município (CGM), capitaneada pela Controladora Chefe 
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Christina Machado, abraçou a responsabilidade do projeto e 
provocou reunião com as pastas diretamente ligadas ao assunto: 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) 
e Procuradoria Geral do Município (PGM), as quais posteriormente 
comporiam o Grupo de Trabalho, responsável pela implementação 
da lei na PMF.

Ato contínuo, elaborou-se a minuta do que viria a ser o Decreto 
n° 14.987, de 16 de abril de 2021, o qual regulamentou toda a matéria 
relativa à proteção de dados pessoais em âmbito municipal e 
disciplinou e individualizou as responsabilidades do Grupo de Trabalho 
criado e dos órgãos da PMF. É de registra-se que, antes mesmo da 
publicação do referido Decreto, a CGM diligenciou no sentido de criar 
um menu, no Portal da Transparência, para disseminar as diretrizes da 
LGPD, seus princípios e conceitos.
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Do mesmo modo, antecipando-se as formalidades necessárias 
para publicação de um Decreto, orientou-se sobre a necessidade 
de definição dos nomes das pessoas que cumpririam a função de 
encarregados em cada órgão da PMF, indicando o perfil e as aptidões 
necessárias para a assunção ao cargo. Na sequência, realizou-se 
treinamento de todos os encarregados indicados, com um robusto 
curso com carga horária de 53 (cinquenta e três) horas, contemplando 
módulos de Privacidade e Proteção de Dados – teoria e prática e 
Segurança da Informação com base na norma ISO/IEC 27001. Sem 
dúvidas, treinamento e compreensão da virada de chave que é a 
LGPD são as melhores ferramentas para a necessária mudança de 
cultura, e o encarregado de dados, peça elo entre controladores, 
operadores, titulares de dados e a Agência Nacional de Proteção de 
Dados – ANPD, tem papel fundamental na disseminação dessa cultura.

Oportunamente, frisemos que o encarregado deve contar com 
equipe de apoio para execução de seu mister, especialmente 
suporte jurídico e de tecnologia da informação, áreas simbióticas e 
fundamentais para implantação da LGPD. Deve, ainda, possuir amplo 
acesso à alta administração, para alinhamentos relacionados ao 
cumprimento da referida lei. Sem esse apoio e essas prerrogativas, a 
função fica estéril e não atende aos requisitos legais.

Após treinamento das pessoas-chave em cada órgão, seguimos 
com o Plano de Trabalho formulado pelo Grupo de Trabalho, 
implementando a etapa consistente na avaliação situacional da PMF 
sobre proteção de dados de forma global. Um diagnóstico amplo, 
implementado pela SEPOG, através da elaboração e aplicação 
de um questionário disponibilizado através do INFOTIC, mapeou (1) 
processos, (2) sistemas e (3) boas práticas.

Concomitantemente ao planejamento e à execução das etapas do 
projeto de implantação, elaboramos, em observância à transparência 
e publicidade, boletim de atualização das ações relacionadas à 
LGPD, divulgado no Portal da Transparência. Referido documento 
segue sendo atualizado e complementado, à medida que novas 
ações de privacidade e proteção de dados são executadas.

 Finalizada a etapa de diagnóstico geral, iniciamos a adequação 
efetiva da lei, disponibilizando aos encarregados treinados modelo 
simplificado de inventário de dados pessoais com a finalidade de 
auxiliar os órgãos e as entidades da PMF na manutenção de 
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registros do tratamento dos dados pessoais realizados pela instituição, 
documento que visou identificar as operações de tratamento de 
dados pessoais realizadas pelas instituições no papel de controladoras. 
Referido documento é um dos marcos de conformidade com a lei. 
É, além disso, a base do trabalho do encarregado, devendo ser 
atualizado regularmente, a fim de atender ao requisito de manutenção 
de registro das operações de tratamento de dados pessoais.

Resumidamente, o inventário consiste em uma lista dos serviços/
processos de negócios a serem inventariados e o efetivo formulário de 
inventário com inúmeras informações sobre o tratamento executado 
e o dado pessoal em si. São documentos vivos, que necessitam de 
revisão e atualização constante, a fim de registrar as mudanças 
que ocorrem nos processos e serviços das instituições. Ressalte-se 
que o trabalho de preenchimento das referidas planilhas deve ser 
um esforço conjunto dos coordenadores (que conhecem a realidade 
dos processos), do encarregado (treinado para o ‘olhar’ LGPD e o 
responsável pelas informações ali inseridas), e da TI e jurídico, áreas de 
apoio e fundamentais para dirimir questões técnicas relacionadas à lei.

Seguiram-se, após a disponibilização do referido modelo, inúmeras 
reuniões do corpo técnico da CGM com diversos órgãos da PMF, 
a fim de sensibilizar as coordenadorias, tirar dúvidas e encontrar 
soluções para situações diversas. Repetimos e insistimos: trata-se de 
uma mudança drástica de cultura, estamos aprendendo e executando 
ao mesmo tempo. A própria ANPD segue silente sobre matérias que 
deverá disciplinar, quando tateamos, ainda, em meio à ausência das 
exegeses doutrinárias e jurídicas. A fim de cerificarmo-nos das maiores 
garantias possíveis de estarmos no caminho certo, seguimos com 
alinhamentos constantes entre o Grupo de Trabalho (SEPOG, CGM e 
PGM), E cuidamos ainda de realizar reuniões com parceiros externos, 
como TCE, CGE e SERPRO, a fim de aprender com os desafios 
compartilhados. (https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-de-
fortaleza-consolida-estrategias-para-aplicacao-da-lei-geral-de-protecao-
de-dados).

Nesse sentido, e atendendo às diretrizes do Decreto Municipal, 
a CGM, em parceria com a PGM, disponibilizou canal de consultas 
(encarregado.lgpd@cgm.fortaleza.ce.gov.br) para os encarregados e 
agentes de tratamento da PMF, as quais são triadas pela CGM e 
posteriormente repassadas à Procuradoria para esclarecimentos e 
emissão de pareceres.
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Importante registrar que, ainda em maio, cuidamos de customizar 
o e-SIC como canal de acesso ao cidadão para exercício dos seus 
diversos direitos enquanto titulares de dados junto à PMF. Tais direitos 
devem ser garantidos durante toda a existência de tratamento de 
dados pessoais do titular. Considerando que a lei estava já em 
vigor, era fundamental ofertar de forma imediata essa possibilidade 
de acesso ao cidadão titular dos dados pessoais, eventualmente, 
manipulados pela PMF. O e-SIC foi eleito como o sistema hábil a 
esse atendimento, após as customizações necessárias, em virtude da 
capilaridade que já possuía junto aos órgãos da PMF para tratamento 
da Lei de Acesso à Informação (LAI).
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Superada, então, a etapa do inventário, seguimos para a conquista 
do marco de conformidade seguinte: o famigerado RIPD: Relatório 
de Impacto à Proteção de Dados. Do mesmo modo que o inventário, 
cuidamos de disponibilizar modelo para os órgãos da PMF, para 
apoio na confecção do referido documento, que deveria contar com 
a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais, capazes 
de gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem 
como medidas de mitigação de riscos. Assim como o inventário, é um 
documento vivo, que deve ser constantemente revisado e atualizado.

Importante pontuar que, em paralelo ao trabalho feito em 
planilhas, a SEPOG vem trabalhando na construção de um sistema 
para suportar toda a gestão citada, informatizando os controles em 
questão. Além disso, como material de apoio para os órgãos da 
PMF, a CGM desenvolveu e publicou no Portal da Transparência 
um Guia de Boas Práticas sobre LGPD, documento que não tem o 
propósito de esgotar todos os aspectos da lei, especialmente porque, 
como dito, algumas diretrizes de proteção de dados necessitam de 
detalhamento, em regulamentos e procedimentos próprios a serem 
editados pela ANPD, o que ainda não foi feito. É, portanto, documento 
que será constantemente revisado e adequado às novas diretrizes 
sobre a matéria.

Hoje, setembro de 2021, nos encontramos na etapa de 
desenvolvimento do Plano de Resposta a Incidentes. Na definição 
do art. 46 da LGPD, incidente de segurança de dados pessoais 
pode ser compreendido como quaisquer acessos não autorizados 
a informações, situações acidentais ou ilícitas que resultem na 
destruição, perda, alteração, comunicação dessas, ou, ainda, qualquer 
forma de tratamento inadequada ou ilícita. Em suma, episódios 
que violam o sigilo da informação, retiram o acesso a ela ou que a 
alteram ou destroem deverão ser analisados e contornados a partir 
de procedimentos e estratégias, formalmente estabelecidas.

Desse modo, e com base nos três pilares que orientam a segurança 
da informação (confidencialidade, disponibilidade e integridade), o 
Plano de Respostas a Incidentes consistirá em um documento dispondo 
sobre todas as medidas que devem ser tomadas na hipótese de 
ocorrência de incidente de segurança que coloque os dados pessoais 
em risco de confidencialidade, disponibilidade e integridade.



CGM EM 20 ANOS :  H ISTÓR IAS E DESAF IOS

2 2 7

Posteriormente, finalizadas as entregas de todos os marcos de 
conformidade projetados, entraremos na etapa de avaliar e melhorar 
essas mesmas entregas (controles, medidas, políticas, procedimentos, 
práticas, treinamentos etc.), fazendo um grande follow up do projeto.

Ressalte-se que foi percebido, ao longo de todo o projeto, que 
o Poder Público conta com ônus especial em decorrência da 
complexidade demandada pelas políticas públicas, que é o de 
equilibrar transparência e privacidade. O primeiro, imposto não só 
pela Lei de Acesso à Informação, mas principalmente pelo desejo 
e pela necessidade de sermos cada vez mais abertos, disponíveis 
e acessíveis ao público. O segundo, premissa básica que permeia 
todo o arcabouço da LGPD, altera o modo de entender, tratar e 
proteger dados pessoais, mirando em direitos fundamentais previstos 
na Constituição da República de 1988.

Fato é que esse caldo de princípios semanticamente antagônicos 
(transparência e privacidade) afeta de forma direta interesses difusos 
de toda a população, cabendo a nós a ponderação para garantir a 
confidencialidade, disponibilidade e integridade dos dados. Além do 
cumprimento da Lei Federal, a medida melhorará a confiabilidade, a 
reputação e a credibilidade da PMF, elementos fundamentais para 
o exercício pleno da função estatal. A caminhada até aqui foi intensa, 
mas nos mostrou que é possível e necessário garantir a proteção 
de dados pessoais. Fizemos muito em pouco tempo, mas estamos 
absolutamente conscientes de que o trabalho segue ainda distante 
do fim.

Conforme se demonstrará adiante, o desafio de implementação e 
gestão da LPGD não é exclusivo da Prefeitura de Fortaleza, mas sim 
compartilhado pelas capitais e cidades Brasil afora.
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6. AVANÇOS E DESAFIOS NAS PRINCIPAIS CAPITAIS BRASILEIRAS

A LGPD trouxe diversos desdobramentos acerca da proteção 
de dados. No âmbito público, deve ser observada em todas as 
instituições, pela União, pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito 
Federal. Sendo assim, desde sua vigência, as organizações públicas 
vêm implementando diversas ações a fim de promover a governança 
de dados.

No entanto, a LGPD, assim como outros instrumentos normativos 
implantados, tanto na iniciativa privada, quanto na Administração 
Pública, possui diversos procedimentos a serem notados, para, então, 
adaptar uma política de governança nos órgãos públicos.

Tais procedimentos visam à correta aplicação da lei. No que se 
refere à LGPD, a inobservância de seus instrumentos pode acarretar 
em penalidades. Portanto, a fim de dar celeridade ao processo, 
citamos a importância de alguns itens, quais sejam: o planejamento; a 
designação do encarregado de proteção de dados; e a capacitação 
dos servidores e colaboradores.

Qualquer projeto novo a ser implantado, em especial no setor 
público, deve ter um planejamento, situação na qual nos encontramos 
com a chegada da LGPD. Nesse sentido, podemos afirmar que não 
há governança sem haver planejamento, visto que os governantes 
possuem a tarefa de analisar, dar as devidas instruções e fiscalizar 
tanto a correta instrumentalização dos procedimentos jurídicos 
a serem adotados, quanto o serviço público prestado, enquanto o 
planejamento define e estabelece metas, ações, objetivando o 
resultado final.

Posteriormente, nessa fase de adaptação, citamos a figura do 
encarregado. Conforme a lei, este deve ser indicado pelo controlador 
e operador para exercer funções importantes, tais como: aceitar 
reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos, 
receber comunicações da auditoria nacional, orientar os funcionários 
e os controladores da entidade a respeito das práticas a serem 
tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar as 
demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas 
em normas complementares, devendo adotar as devidas providências.
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Sucessivamente, é de suma importância que os colaboradores 
sejam treinados e instrumentalizados para saber lidar com as 
novas aplicações no seu setor. Desse modo, diante das mudanças e 
inovações, a capacitação de todos trará conhecimento acerca dos 
instrumentos que possibilitam o desenvolvimento da organização, 
entregando valor aos cidadãos.

Com fulcro na explanação acima, bem como no tópico anterior 
sobre o Case da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), que retrata 
a trajetória da implantação da proteção de dados no Município, 
fizemos um estudo acerca dos avanços e desafios da aplicação da 
Lei Federal n° 13.709/2018 nas principais capitais brasileiras.

Inicialmente, na capital da Bahia, em Salvador, segundo informações 
contidas no Portal da Transparência, com o intuito de estar em 
conformidade com a lei, tendo em vista a entrada em vigor das 
sanções impostas, a Prefeitura de Salvador já implementa uma série 
de medidas e planeja algumas ações futuras, tudo isso visando ao 
cuidado com a segurança das informações da população sob seu 
domínio.

Podemos citar, conforme apontam os dados informados pela 
Prefeitura de Salvador, que atualmente há um trabalho entre a 
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT) e a Companhia 
de Governança Eletrônica (COGEL) para que os dados armazenados 
no datacenter da COGEL sigam a legislação, trabalhando com 
conjuntos de códigos que levam em conta a privacidade dos dados 
durante todo o processo de construção de softwares.

O titular da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT) 
afirma que:

A Semit tem empenhado esforços no sentido de liderar e orientar 
as ações de curto, médio e longo prazo para o fortalecimento da 
cultura de proteção de dados pessoais na Prefeitura do Salvador, 
estruturando seus processos e sistemas à proteção dos dados 
pessoais e aprimorando as condições para o cumprimento da 
LGPD43. 

43 www.stf.jus.br.
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Enquanto isso, na grande São Paulo, ao participar de um seminário 
que trouxe discussões acerca dos desafios da implementação da Lei 
Geral de Proteção de Dados, o Chefe de Gabinete da CGM, Luiz 
Fernando de Camargo Prudente do Amaral, ressaltou:

O avanço da legislação brasileira ao tratar deste tema é muito 
importante e o Brasil, seguindo a tendência europeia, se coloca 
a frente deste debate. Nós temos que conciliar a proteção de 
dados, com os princípios constitucionais da publicidade e da 
transparência, fatores relevantes para o exercício da cidadania 
que nós almejamos, com a consolidação do regime democrático44. 

Através do Decreto n° 64.790/2020, foi criada a Central de Dados 
do Estado de São Paulo (CDESP), a Plataforma Única de Acesso 
(PUA) e o Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações 
de São Paulo, onde centralizam-se as diretrizes para o cumprimento 
da LGPD em todos os órgãos e entidades da Administração Pública.

Seguindo com as informações obtidas em nossa pesquisa, merece 
destaque Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá, pois está se tornando 
referência na proteção de dados para outras capitais, como Recife.

Em reunião recente, conforme dados obtidos no Portal da 
Transparência de Mato Grosso, o Secretário-Adjunto de Ouvidoria 
Geral e Transparência da CGE-MT, Vilson Nery, enfatizou sobre os 
procedimentos implementados para a adequação à norma, citou 
a realização de estudos técnicos realizados acerca do assunto, 
bem como produção de manuais a fim de auxiliar os órgãos a se 
adequarem à LGPD e à elaboração de normativos.

Em contato com a CGM de Recife, em busca de obter mais 
informações quanto ao andamento da implantação da LGPD, o 
Comitê Gestor de Acesso à Informação nos retornou informando 
sobre as principais etapas seguidas até então, quais foram:

1. Definição da equipe da CGM Recife, responsável na área 
de LGPD (servidores da equipe da Divisão de Orientação da 
Gerência Geral de Controle Social e Orientação);

44 www.stf.jus.br.
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2. Definição da equipe da CGM Recife (pelo menos uma pessoa 
de cada setor/gerência) para auxiliar no estudo de caso da 
própria CGM;

3. Leitura de artigos e realização de cursos sobre o tema;

4. Levantamento da legislação envolvendo cada setor da 
Controladoria, com a identificação de quais dados pessoais 
estavam sendo utilizados e qual a fundamentação legal. Nesse 
momento, cada setor fez um levantamento das leis, decretos, 
portarias, resoluções, que são utilizadas na realização de suas 
atividades do cotidiano. O exame dessas normas pelo setor 
operacional permitiu identificar mais fielmente os dados pessoais 
que são utilizados, se há ou não a real necessidade desses 
dados, etc.

5. Levantamento dos processos e escolha de um processo 
principal para cada setor, com exame de que dados pessoais 
estavam sendo utilizados e qual a fundamentação legal. Nesse 
momento, o procedimento é semelhante ao item 4. Escolheu-se 
uma atividade principal do setor, de preferência devidamente 
mapeada, verificando se a cada passo da atividade (também 
chamada de processo), o tratamento de dados pessoais era 
realizado. Da mesma forma, foi possível neste momento verificar 
a necessidade de armazenamento desses dados, a adequação 
do seu tratamento, etc.

6. Realização de Benchmarking através de encontros/conversas 
virtuais com outros órgãos (CGE/PE, CGE/PB, CGE/MT) que 
estavam em uma fase mais avançada de adequação à LGPD 
para entender a dinâmica por eles desenvolvida;

7. Estudo dos portais da Prefeitura do Recife para identificar os 
dados pessoais expostos e sua fundamentação legal;

8. Estudo das resoluções do TCE-PE sobre exposição de dados 
pessoais e sua fundamentação legal;

9. Elaboração de material didático (cartilha) sobre os principais 
pontos da LGPD para divulgação interna45. 
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Nesse processo de adaptação, um desafio notório para a efetiva 
implantação da LGPD está relacionado diretamente à alteração de 
cultura de todos os setores da Administração Pública, gerando um 
receio a coisas novas e temor a perigos iminentes, visto que parte 
dos agentes públicos rotineiramente trabalham com dados pessoais.

Nesse contexto, é importante promover uma cultura de proteção 
de dados, a fim de passar mais segurança aos envolvidos no processo. 
Sendo assim, a CGM Recife, conforme informações repassadas, está 
na fase de pré-lançamento de um evento para que o assunto seja 
difundido no âmbito municipal e que seja iniciado um trabalho 
conjunto com os órgãos/entidades no sentido de promover a cultura 
de proteção de dados e caminhar na estrutura de proteção de dados 
(governança de dados).

Outro desafio para o setor público é a conciliação do princípio da 
publicidade, que é próprio da Administração Pública, garantindo a 
transparência, e o regime jurídico da proteção de dados trazido pela LGPD.

Por fim, no que se refere à transparência, a capital de Minas Gerais, 
assim como Fortaleza, disponibiliza em seu Portal da Transparência 
todo o processo de implementação da LGPD, dados como a Cartilha 
da Lei Geral de Proteção de Dados, para dar suporte tanto aos 
colaboradores, quanto aos cidadãos, bem como os Grupos de 
Trabalhos para LGPD, as hipóteses de tratamento, os encarregados 
dos órgãos, controladores e pedidos/reclamações sobre a LGPD.

7. CONCLUSÃO

De certo que o processo de implantação e o novo tratamento 
a ser dado a tais informações é repleto de desafios, principalmente, 
considerando que a fiscalização da lei e seu real alcance ainda 
está cercada por dúvidas e pontos em aberto, a serem dirimidos e 
preenchidos por meio das lições extraídas de sua efetiva aplicação.

É cediço, todavia, que a segurança que se almeja com esse novo 
instrumento legal é lastreada, principalmente, no consentimento e na 
transparência, que devem ser obtidos pelo administrador/usuário, 
quando da utilização e do armazenamento de dados pessoais.

45 http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/geral/home.php
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Enquanto não chegada a sua maturação, serão contínuos os 
esforços e os estudos para conciliar os conceitos, tratamentos e 
corolários albergados pela Lei Geral de Proteção de Dados com a 
Lei de Acesso à Informação, em especial, no âmbito da Administração 
Pública.

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras observem o nível de 
implementação da LGPD nos estados brasileiros, com vistas a 
identificar as similaridades e diferenças das experiências, bem como 
os desafios e avanços acerca da proteção de dados na gestão pública.
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UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE OUVIDORIA 
MUNICIPAL (SISCOM) COMO FERRAMENTA PARA FORMULAÇÃO 
DE INDICADORES DE GESTÃO: ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

Claudia Valani Barcellos46 
Lilian Mariano Fontele47 

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo identificar a possibilidade 
de, através da análise das manifestações de ouvidoria inclusas no 
SISCOM, avaliar áreas sensíveis para a geração de indicadores 
de desempenho de resultado da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
no primeiro semestre de 2021. Para tanto, foi realizada pesquisa 
quantitativa dos órgãos e entes da Administração municipal 
que receberam manifestações de ouvidoria, identificando quais 
canais de atendimento foram utilizados para apresentação dessas 
manifestações; quais os tipos de manifestações apresentadas e quais 
os principais assuntos (destacando os dez mais abordados nessas 
demandas). Através da análise dos dados, foi possível identificar três 
áreas sensíveis. A primeira se refere aos canais de comunicação 
dos órgãos e entes municipais, a segunda acena à avaliação de 
desempenho que vise à melhoria contínua dos serviços prestados 
à comunidade, e a terceira se refere a estratégias de combate ao 
assédio nas repartições públicas.

Palavras-chave: Rede de Ouvidorias, SISCOM, Avaliação dos serviços públicos.
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ABSTRACT

The present work aims to identify whether it would be possible, 
through the analysis of ombudsman manifestations posted at SISCOM, 
to identify sensitive areas for the generation of performance indicators 
of the City Hall of Fortaleza, in the first half of 2021. To this end, a 
quantitative research was carried out by the organs and entities of the 
municipal administration that received ombudsman manifestations, 
which service channels were used to present these manifestations, 
what types of manifestations presented, which are the main subjects - 
highlighting the ten most addressed in these demands. Through data 
analysis it was possible to identify three sensitive areas. The first refers 
to the communication channels of municipal agencies and entities, the 
second nods to the performance evaluation aimed at the continuous 
improvement of services provided to the community, and the third 
refers to strategies to combat harassment in public offices.

Keywords: Ombudsman Network; SISCOM; Evaluation of public services.

1. INTRODUÇÃO

A primeira ideia conhecida de “ouvidoria pública” remonta à Suécia 
do final do século XVIII. Na época, o ouvidor era um representante 
do rei que tinha a função de controlar a administração por meio 
e durante a legislatura (GOMES; CAMARGO, 2000). A expressão 
ombudsman, palavra de origem nórdica, resulta da junção da palavra 
ombud (representante ou procurador) com a palavra man (homem), 
que mediava questões de interesse entre a sociedade e o governo/
instituições privadas. A expressão em sua forma original foi adotada 
em vários países. No Brasil, ouvidor é a expressão mais usada para 
denominar o profissional que estabelece ou facilita a comunicação 
entre a instituição e seus públicos. A participação cidadã no processo 
de construção da democracia é a missão mais nobre da ouvidoria. 
E é nos assuntos de interesse público que ela cumpre o papel de 
elemento que baliza o fortalecimento social. Para o exercício de um 
sistema de ouvidoria, é preciso haver democracia e plenitude dos 
direitos civis e políticos dos cidadãos (GOMES; CAMARGO, 2000).
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As ouvidorias são canais acessíveis aos cidadãos para apresentação 
das suas demandas ao Poder Público, sejam elas de pedido de 
informação, registro de elogio, sugestão, reclamação ou denúncias. 
Através dos atendimentos, é possível extrair uma série de indicadores 
que poderão contribuir com a gestão das políticas públicas. O 
presente trabalho tem por objeto responder à seguinte pergunta 
de pesquisa: seria possível, através da análise das manifestações 
de ouvidoria incluídas no SISCOM, identificar áreas sensíveis para 
a geração de indicadores de desempenho que contribuíssem para 
a melhoria do atendimento ao público? Com o intuito de analisar o 
problema, propõe-se como objetivos específicos: (a) tabular os dados 
gerais coletados por meio do sistema; (b) ranquear os principais 
assuntos citados pelos cidadãos usuários do sistema; (c) identificar 
os canais de manifestação utilizados por cada tipo de manifestação; 
(d) analisar as manifestações de forma a identificar áreas sensíveis à 
geração de indicadores que auxiliem na melhoria da prestação de 
serviços públicos. Este estudo está estruturado em cinco seções, além 
desta introdução: fundamentação teórica, que aborda a gestão por 
indicadores e a ouvidoria pública; Sistema Corporativo de Ouvidoria 
Municipal (SISCOM); Rede de Ouvidoria do Município de Fortaleza; 
metodologia utilizada; apresentação dos resultados. Espera-se que os 
resultados desta pesquisa inspirem mais estudos com foco na análise 
dos dados das ouvidorias, uma vez que ali são depositadas impressões 
do cidadão diante das ações governamentais, que refletem o grau de 
satisfação em relação à efetivação das políticas públicas praticadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As ouvidorias são importantes ferramentas que servem ao Poder 
Público para mensurar o grau de satisfação da população em 
relação ao trabalho realizado pela gestão. Para Gomes (2009), o 
ambiente político-democrático no qual a gestão pública brasileira 
está inserida pode comprometer a eficiência desta, fazendo-a perder-
se em complexos processos de tomada de decisão, alocando de 
forma errônea os recursos disponíveis, gerando uma irracionalidade 
econômica na adequação entre os recursos aplicados e os objetivos 
definidos. É função da Administração Pública tentar reduzir esse 
problema por meio do aumento da eficiência, utilizando as ferramentas 
clássicas da administração: o planejamento, a organização, a direção 
e o controle dos esforços e recursos.
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Para Garces e Silveira (2014), para haver clareza na gestão, é 
preciso ter programas e projetos bem estruturados, compostos por 
ações articuladas para o alcance de um objetivo, que podem gerar 
impactos nas despesas do órgão. Esse objetivo deve ser traduzido em 
resultados, como a solução de um problema ou o atendimento de uma 
demanda, e o resultado pode ser mensurado por meio de indicadores 
que possibilitam a avaliação objetiva da atuação do governo.

Segundo Pollitt (2014), é importante analisar os objetivos da gestão 
financeira orçamentária e da gestão por desempenho como aspecto 
de um quadro integrado de gestão de recursos. Observar se o 
governo está gastando o que pretende e se está realmente alocando 
recursos de acordo com as prioridades definidas, e promovendo a 
eficiência técnica no uso dos recursos orçamentários para implantar 
e desenvolver projetos. Esse pensamento corrobora com o Da Cruz 
e Afonso (2018), na análise que a relação entre indicadores de 
cumprimento de metas e o respeito à execução orçamentária são 
pilares do planejamento, da transparência e do controle.

Isen (2014) e Araújo et al (2018) consideram que a avaliação 
da gestão pública não deve se limitar às metas fiscais, como 
tradicionalmente é feito, devendo haver enfoque mais abrangente 
com o acompanhamento dos resultados da execução orçamentária. 
Esse acompanhamento evitaria o que Zhang e Barnett (2014) e 
Gomes (2009) identificaram como a possibilidade de cumprimento 
de metas e orçamentos a despeito da negligência ao planejamento 
adequado, à estrutura de controle, à transparência fiscal, entre outros. 
Para Garces e Silveira (2014), a metodologia para a avaliação dos 
programas deve levar em conta a análise de resultados, tendo como 
referência os objetivos do programa, a variação observada em seus 
indicadores e o grau de satisfação do público-alvo, uma vez que é 
função dos órgãos públicos dar condições para que a população 
possa viver melhor, com mais equidade e harmonia.

2.1 Gestão por Indicadores

A gestão por indicadores de resultados tem um ciclo que começa 
com o estabelecimento de metas desejadas, a partir da tradução dos 
objetivos de governo. Esses resultados almejados permitem monitorar 
e avaliar o desempenho da organização ou da política pública, que 
gera informações que retroalimentam o sistema de gestão, através 
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de ações corretivas (GOMES, 2009). A gestão por resultados no 
Brasil é reflexo da recente abordagem gerencial e uma evolução da 
abordagem burocrática, e para Garces e Silveira (2014), os planos 
plurianuais foram o grande marco para essa forma de administrar o 
setor público.

Para Paludo (2013), o planejamento estratégico deve orientar a 
atuação administrativa, buscando sempre uma visão de longo prazo, 
mantendo sempre íntima ligação com os PPA’s e seus programas. 
Assim, na gestão por resultados, deverão ser definidos a missão, a 
visão, os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho.

Garces e Silveira (2014) afirmam que o Decreto n° 2.829/1998 
determina que o programa seja a ponte de integração entre plano 
e orçamentos, fixando os princípios de gerenciamento dos programas 
e do plano, estabelecendo a figura do gerente de programa e suas 
responsabilidades e, principalmente, criando a obrigação da avaliação 
anual de desempenho tanto dos programas quanto do plano. 
Assim, os programas são orientados para o alcance de um objetivo 
concretizado em resultados, sendo esses resultados a solução de um 
problema ou o atendimento de uma demanda social que deve ser 
mensurado por indicadores no período de execução do programa, de 
forma a permitir a avaliação objetiva da atuação do governo.

2.2 Ouvidoria Pública

A Constituição Federal de 1988 garante aos cidadãos brasileiros 
a participação ativa no controle social da gestão pública. Assim, ao 
considerar os cidadãos como sujeitos de direito, com capacidade 
para influenciar nas decisões do Estado, a Carta Magna afirmou os 
princípios da democracia participativa e da democracia representativa. 
A garantia desse direito possibilitou o surgimento de diversas formas 
de participação, sendo uma delas a ouvidoria (QUINTÃO, 2019). Para 
De Lima Brito e Dos Santos Aguiar (2020), a Ouvidoria Pública 
deve ser um espaço de acolhimento, apto a receber, examinar e 
encaminhar aos setores competentes as sugestões, as reclamações, 
os elogios, as críticas e as denúncias advindas dos cidadãos, de 
forma a gerar informações que aperfeiçoem o serviço público. O 
trabalho de ouvidoria deve ser institucional, autônomo e imparcial. 
Nele, é preciso acolher manifestações que, por diversos motivos, não 
foram tratadas a contento, buscando, por meio da mediação e da 
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estratégia organizacional, dar o encaminhamento necessário para 
resolução. Para Santos et al (2019), a ouvidoria deve ser fonte de 
informações gerenciais que levem ao aprimoramento da prestação 
do serviço público e do fortalecimento da relação entre o Estado e 
o cidadão, desenvolvendo o papel de ferramenta de participação e 
controle social.

A Prefeitura de Fortaleza instituiu a Controladoria Geral do Município 
(CGM) por força da Lei Ordinária n° 8.608, de 26 de dezembro de 
2001, na gestão do então prefeito Juraci Magalhães, e, junto com o 
órgão, foi criada a Ouvidoria Geral do Município, tendo definidas suas 
competências no art. 21 da referida Lei e estrutura organizacional 
pelo Decreto n° 11.271/2001. Em seu Capítulo II, o artigo 5° indica que o 
Gabinete do Prefeito, a partir daquela data, incorporaria às atividades 
da Ouvidoria Geral do Município. Por último, o Decreto n° 15.098, de 
23 de agosto de 2021, aprovou o mais recente Regulamento da CGM.

A Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza tem a missão de 
estabelecer canais de comunicação com os cidadãos, para que 
estes tenham a oportunidade de apresentar suas demandas. Cabe 
à Ouvidoria orientar a atuação das unidades setoriais vinculadas 
aos órgãos e secretarias do município, contribuindo para o sistema 
de controle interno e gerando informações que balizem a definição 
e o acompanhamento de indicadores de desempenho. Ressalte-
se que a Lei Complementar n° 0176, de 19 de dezembro de 2014, 
dispôs sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder 
Executivo Municipal, indicando em sua Subseção IV, artigo 31, inciso 
VII, que a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM) tem 
por atribuição “exercer a função de Ouvidoria Geral do Município, 
recebendo, encaminhando, acompanhando e dando respostas às 
reclamações, denúncias, representações e sugestões referentes a 
procedimentos no âmbito da Administração Pública Municipal”. O 
Decreto n° 13.926, de 12 de dezembro de 2016, aprovou o regulamento 
do órgão, e em seu Título VI, Capítulo I, artigo 24, dispõe sobre as 
atribuições básicas do Ouvidor Geral e do Corregedor Geral.

Desde a sua concepção, a Ouvidoria Geral do Município de 
Fortaleza só instituiu um sistema próprio para cadastro de suas 
demandas de ouvidoria, com o advento do Decreto n° 014.119, de 14 de 
novembro de 2017, que estabeleceu o Sistema de Ouvidoria Municipal 
(SOM). O Decreto definiu que o SOM deve ser um “instrumento que 
objetiva facilitar o atendimento das manifestações, elogios, consultas, 
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reclamações e demandas sociais encaminhadas às ouvidorias das 
secretarias e dos órgãos do município de Fortaleza, bem como à 
Ouvidoria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município”, cabendo 
à Ouvidoria Geral a responsabilidade de “unificar os procedimentos 
realizados pelas ouvidorias”. O Decreto indica a obrigatoriedade da 
utilização do sistema por todas as entidades do Poder Executivo 
Municipal, sendo que os órgãos e entes do Município passaram a 
ser classificadas como Ouvidorias Setoriais. Em outubro de 2020, 
a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, com o apoio da 
Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), da 
Secretaria Municipal das Finanças (SEFIN), da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), da Secretaria Municipal da Educação (SME) e da 
Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS), desenvolveu o Sistema 
Corporativo de Ouvidoria Municipal (SISCOM), para cadastro das 
manifestações de ouvidoria, agora, de forma mais moderna e condizente 
com as peculiaridades que esse tipo de atendimento requer.

3. SISTEMA CORPORATIVO DE OUVIDORIA MUNICIPAL – SISCOM

O Sistema Corporativo de Ouvidoria Municipal (SISCOM) foi 
desenvolvido com o objetivo de dotar o Poder Público municipal de 
uma ferramenta informatizada capaz de integrar as plataformas de 
ouvidoria existentes, para garantir a efetividade do atendimento das 
manifestações dos cidadãos quanto ao acesso a serviços públicos, 
diminuindo a distância destes com o governo e a morosidade no 
registro e atendimento das manifestações dos cidadãos. Para o 
presente trabalho, o SISCOM serviu de instrumento capaz de fornecer 
os dados coletados durante o primeiro semestre de 2021, que é objeto 
da análise deste trabalho.

O Decreto n° 014.119, de 14 de novembro de 2017, instituiu que o SOM 
deveria ser uma ferramenta informatizada de utilização obrigatória 
por todas as entidades do Poder Executivo Municipal, capaz de 
facilitar o atendimento às manifestações sociais encaminhadas às 
ouvidorias dos órgãos e entes do município de Fortaleza, bem como 
à Ouvidoria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM), 
sendo ela a responsável por unificar os procedimentos realizados. 
O SOM chegou a ser desenvolvido, tendo por base o Sistema 
de Gestão de Protocolos (SISGEP) utilizado pela Secretaria da 
Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza (SCSP). Em razão da 
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dificuldade de acesso à ferramenta e da limitação de ferramentas de 
acompanhamento e controle disponibilizadas pelo sistema, o SOM 
não foi amplamente instalado nos ambientes de ouvidoria e acabou 
caindo em desuso.

No final do primeiro semestre de 2020, o projeto de instituir um 
sistema informatizado próprio para a ouvidoria foi retomado pela 
CGM, dando início à concepção de um grupo de trabalho múltiplo 
que foi finalizado com a produção do SISCOM, com instalação e 
habilitação graduais em todos os órgãos e entes da Prefeitura de 
Fortaleza. Assim, o SOM foi desabilitado.

O cidadão, para cadastrar pessoalmente suas manifestações, 
pode acessar o sistema através do Portal da Ouvidoria, no endereço 
https://ouvidoria.cgm.fortaleza.ce.gov.br/portal, ou através do APP 
OUVIDORIA DIGITAL, disponível para smartphones com sistema 
operacional Android. As manifestações oriundas de outros canais 
disponibilizados pelas Ouvidorias Setoriais (atendimentos presenciais, 
telefonemas, e-mails, Whatsapp, Facebook, e-SIC, caixas coletoras) 
devem ser transcritas para o SISCOM para que sejam respondidas.

As funcionalidades do SISCOM devem ser analisadas sob duas 
perspectivas. A primeira é a dos servidores que utilizam o sistema 
como ferramenta de trabalho para a captação, a resposta e o 
acompanhamento das manifestações de ouvidoria, e a segunda 
na perspectiva do cidadão e usuário do sistema. Os cidadãos que 
utilizam o sistema podem manter o anonimato do demandante. Para 
cada manifestação postada, é gerado um número de protocolo e 
senha. Com esses números, é possível acessar o portal ou o APP 
e acompanhar a tramitação da manifestação. Ao cadastrar a 
manifestação, o cidadão pode escolher se identificar ou ficar anônimo. 
Em ambos os casos, é possível cadastrar um e-mail que possibilita 
o envio automático para esse endereço da resposta à manifestação. 
Também é possível anexar múltiplos arquivos à demanda, até o limite 
máximo de 10MB, sejam eles documentos, fotos, áudios ou vídeos.

Para o servidor que utiliza o SISCOM, o sistema apresenta inovações 
significativas. A primeira delas é que o SISCOM está ancorado no 
Guardião (ambiente que congrega todos os sistemas da PMF) e está 
integrado com o Sistema de Protocolo Único (SPU) e com o Sistema 
de Gestão de Protocolos da Secretaria da Conservação e Serviços 
Públicos (SISGEP). A tramitação interna dentro dos órgãos é feita 
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através do Sistema de Protocolo Único (SPU), ficando registrado no 
histórico da manifestação o nome do servidor, a data e o horário 
de cada ação realizada. O sistema permite a emissão de relatórios 
automáticos que facilitam a análise das manifestações encaminhadas 
pela comunidade, e possibilita o acesso de forma rápida e organizada 
às manifestações de ouvidoria. Por meio do SISCOM, qualquer 
Ouvidoria Setorial pode cadastrar manifestações para quaisquer 
outros órgãos ou entes da PMF. Dessa forma, um cidadão que queira 
apresentar pessoalmente sua demanda não precisa se dirigir ao órgão 
ao qual se destina a manifestação, ele poderá fazê-lo em qualquer 
ouvidoria do município. O sistema possibilita acompanhar toda a 
movimentação das manifestações e o andamento das respostas.

4. REDE DE OUVIDORIA MUNICIPAL

O trabalho da ouvidoria no município de Fortaleza somente é 
possível a partir da concepção de uma rede de ouvidorias, composta 
por todas as ouvidorias dos órgãos e entes da Prefeitura, sendo essa 
rede capitaneada pela Ouvidoria Geral do Município. Fortaleza é 
um município amplo, populoso, com uma diversidade considerável 
de programas e projetos para o atendimento das necessidades da 
população de um modo geral, e essas condições próprias obrigam o 
trabalho integrado em rede para que as informações sejam captadas 
em sua totalidade. A participação ativa de cada órgão que compõe 
a Administração municipal nesse processo de atendimento exige a 
existência de ouvidores em todos eles, de forma a suportar todas as 
manifestações dos munícipes que interagem com os equipamentos 
disponíveis. A dinâmica da rede auxilia na integração e articulação 
da estrutura administrativa, ao mesmo tempo em que impulsiona o 
exercício de ouvir o cidadão e buscar respostas a essas interações.

Instituir um modelo de gestão de ouvidorias em rede é um passo 
importante para garantir a uniformidade na gestão dos processos e 
de procedimentos junto aos ouvidores. Buscar a atuação integrada 
das ouvidorias nos diversos setores, coordenadorias e gerências 
dos órgãos e entes que compõem a gestão municipal de Fortaleza, 
compartilhando informações e boas práticas, deve ser uma ferramenta 
capaz de contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, 
refletindo na melhor avaliação dos serviços prestados.
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Atualmente, o SISCOM é operante em 57 (cinquenta e sete) órgãos 
e secretarias da Prefeitura de Fortaleza, conforme apresentado na 
tabela seguinte:

LISTA DE ÓRGÃOS/ENTES COM OUVIDORIA

1
CGM – Ouvidor Geral do 

Município
30

SEINF – Secretaria Municipal 
da Infraestrutura

2 Secretaria Regional I 31
SEPOG – Secretaria Municipal 
do Planejamento, Orçamento 

e Gestão

3 Secretaria Regional II 32
SESEC – Secretaria Municipal 

da Segurança Cidadã

4 Secretaria Regional III 33
SETFOR – Secretaria 
Municipal do Turismo

5 Secretaria Regional IV 34
SEUMA – Secretaria Municipal 

do Urbanismo e Meio 
Ambiente

6 Secretaria Regional V 35
SME – Secretaria Municipal da 

Educação

7 Secretaria Regional VI 36
SMS – Secretaria Municipal da 

Saúde

8
SEGER – Secretaria Municipal 

da Gestão Regional
37

Serv. Atendimento Móvel 
Urgência – SAMU

9 Secretaria Regional VII 38
CEVISA – Coord. de Vigilância 

em Saúde

10 Secretaria Regional VIII 39
SDHDS – Secretaria Municipal 

dos Direitos Humanos e Sociais

11 Secretaria Regional IX 40
URBFOR – Autarquia de 

Urbanismo e Paisagismo de 
Fortaleza

12 Secretaria Regional XI 41
Hospital Distrital Gonzaga 

Mota – Gonzaguinha da Barra 
do Ceará

13 Secretaria Regional XI 42
Hospital Distrital Gonzaga 

Mota – Gonzaguinha do José 
Walter

Tabela 1 - Órgãos e entes com Ouvidoria na Prefeitura de Fortaleza
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14 Secretaria Regional XII 43
Hospital Distrital Gonzaga 
Mota – Gonzaguinha da 

Messejana

15

ACFOR – Autarquia de 
Regulação, Fiscalização e 

Controle dos Serviços Públicos 
de Saneamento Ambiental

44
Hospital Distrital Dr. Evandro 
Ayres de Moura - Frotinha do 

Antônio Bezerra

16
AGEFIS – Agência de 

Fiscalização de Fortaleza
45

Hospital Distrital Maria José 
Barroso de Oliveira - Frotinha 

da Parangaba

17
AMC – Autarquia Municipal de 

Trânsito e Cidadania
46

Hospital Distrital Edmilson 
Barros de Oliveira - Frotinha da 

Messejana

18
CLFOR – Central de 
Licitações da PMF

47
Hospital Distrital Nossa 
Senhora da Conceição

19
ETUFOR – Empresa de 
Transporte Urbano de 

Fortaleza
48

Hospital e Maternidade Dra. 
Zilda Arns Neumann/ Hospital 

da Mulher

20
FUNCI – Fundação da Criança 

e Família Cidadã
49 Hospital Infantil

21
HABITAFOR – Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento 
Habitacional de Fortaleza

50
IPLANFOR - Instituto de 

Planejamento de Fortaleza

22 IJF – Instituto Dr. José Frota 51

PROCON - Departamento 
Municipal de Proteção 

e Defesa dos Direitos do 
Consumidor

23
IPEM – Instituto de Pesos e 

Medidas
52

SEGOV - Secretaria Municipal 
de Governo

24
IPM – Instituto de Previdência 

do Município
53

GABVICE - Gabinete da Vice 
Prefeitura

25
SCSP – Secretaria Municipal 
da Conservação e Serviços 

Públicos
54

GABPREF - Gabinete do 
Prefeito

26
SDE – Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico
55

CITINOVA - Fundação da 
Ciência, Tecnologia e Inovação

27
SECEL – Secretaria Municipal 

do Esporte e Lazer
56

PGM - Procuradoria Geral do 
Município
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28
SECULTFOR – Secretaria 

Municipal da Cultura
57

IMPARH - Instituto Municipal 
de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos

29
SEFIN – Secretaria Municipal 

das Finanças

Fonte: CGM (2021)

A Ouvidoria Geral do Município vem empreendendo esforços para 
fortalecer a Rede com ações e capacitações, ao mesmo tempo em 
que busca que essas ouvidorias sejam reconhecidas em seus órgãos 
como uma ferramenta capaz de trazer informações quanto às reais 
necessidades das comunidades e como os equipamentos públicos 
são vistos pela população.

5. METODOLOGIA

Segundo Yin (2010), toda pesquisa tem suas características 
próprias, e são essas características que determinam a abrangência 
e a validade dos resultados desejados. Assim, as diversas situações 
que um objeto de pesquisa apresenta devem ser compreendidas 
pelos diversos métodos de pesquisa, podendo estes serem conjugados 
para um melhor desempenho da pesquisa e obtenção de resultados 
fidedignos.

5.1 Tipologia da pesquisa

De acordo com a tipologia, esta pesquisa é, quanto à natureza, 
quantitativa; quanto aos meios será bibliográfica, e quanto aos fins 
será descritiva. Segundo De Freitas Mussi et al (2019), a pesquisa 
quantitativa deve ser feita quando o pesquisador conhece muito bem 
as características do objeto de estudo, pois assim poderá enumerá-las 
de forma que o estudo se torne íntegro e possa oferecer as respostas 
corretas às questões em análise. Este trabalho tem características 
de uma pesquisa descritiva, uma vez que busca apresentar os 
dados oriundos das manifestações de ouvidoria apresentadas pelos 
cidadãos, buscando extrair desses indicadores para a atuação mais 
assertiva da gestão com foco na solução de situações que resultem 
em novas apresentações de manifestações às ouvidorias setoriais.
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5.2 Coleta de dados

Os dados, objeto desta pesquisa, são oriundos do Sistema 
Corporativo de Ouvidoria Municipal (SISCOM), o qual armazena 
os dados apresentados pelos cidadãos quando do cadastro das 
manifestações. Assim, se torna possível identificar fatores que levam à 
apresentação dessas manifestações e, concomitantemente, possibilita 
a identificação de possíveis ações que venham a coibir ou, pelo menos, 
minimizar a recorrência de fatores negativos, ou a maximização de 
ações que provoquem reações positivas à comunidade. A amostra 
para esta pesquisa são os dados coletados através do SISCOM 
durante o período compreendido entre janeiro e junho de 2021. 
Seguindo o definido por Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister 
(2012), temos uma amostra da pesquisa não-probabilística, uma 
vez que, provavelmente, nem todos os componentes do universo, 
que são a totalidade das manifestações de ouvidoria enviadas a 
todas as Ouvidorias Setoriais, estejam registradas no SISCOM. As 
manifestações podem ter 5 (cinco) tipos, quais sejam: solicitação de 
informações, denúncia, elogio, reclamação e sugestão. No período 
objeto do estudo, 50 (cinquenta) ouvidorias setoriais receberam ou 
registraram manifestações no SISCOM.

6. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

6.1. Dados gerais coletados

Durante o período compreendido entre os dias 1° de janeiro e 
30 de junho de 2021, foram cadastradas no SISCOM um total de 
11.110 manifestações. Das manifestações apresentadas, um total de 
10.569 foram finalizadas, o que equivale, em termos percentuais, a 
95,13% do total. Destas, 1.280, que equivalem a 12,11% das manifestações 
respondidas, foram finalizadas após o prazo legal estipulado de 30 
dias. Outras 16 foram canceladas pelos cidadãos e 2 tiveram o 
cancelamento solicitado, somando 0,16% do total. Não haviam sido 
respondidas 523 manifestações, que equivalem a 4,71% do total de 
manifestações do período, e dentre as quais 67 estão em análise 
e 456 estão em atendimento. Durante o mesmo período, também 
foi pedida a prorrogação de 112 manifestações, que correspondem a 
1,01% das manifestações apresentadas, gerando um tempo médio de 
resposta de 9,98 dias. O número de manifestações apresentadas de 
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forma anônima, no acumulado do semestre, atingiu o percentual de 
56,41%, o que representa 6.267. Em 4.843 manifestações os cidadãos se 
identificaram, o que corresponde a 43,59% do total de manifestações 
do semestre.

6.1.1 Distribuição das manifestações por órgão/ente da 
Administração Pública municipal

De janeiro a junho de 2021, 50 órgãos e entes da Administração 
Pública municipal receberam manifestações de ouvidoria. Na tabela 
2, é possível observar como se deu a distribuição das manifestações 
nesses órgãos.

Tabela 2 - Órgãos e entes da Rede de Ouvidoria com manifestações no SISCOM - janeiro a junho 2021.

N° Órgão Quant. % N° Órgão Quant. %

1 AGEFIS 3.293 29,64% 26 ACFOR 20 0,18%

2 SMS 2.008 18,07% 27 PGM 19 0,17%

3 SCSP 1.065 9,59% 28
HHMDZAN 
- Hosp da 

Mulher
19 0,17%

4 SEUMA 803 7,23% 29 PROCON 18 0,16%

5 SER II 668 6,01% 30 IMPARH 17 0,15%

6 SEFIN 488 4,39% 31 GABPREF 16 0,14%

7 SME 444 4,00% 32 SESEC 11 0,10%

8 IJF 216 1,94% 33
HDMJBO 
- Frotinha 

Parangaba
10 0,09%
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9 ETUFOR 205 1,85% 34

HDEAM 
- Frotinha 

Ant. 
Bezerra

9 0,08%

10 SEGER 202 1,82% 35 SECEL 8 0,07%

11 SER V 172 1,55% 36 SDE 7 0,06%

12 SDHDS 157 1,41% 37 FUNCI 6 0,05%

13 CGM 156 1,40% 38 SEGOV 6 0,05%

14 AMC 154 1,39% 39
HDGMBC 

- Gonz. 
Barra

5 0,05%

15 SER VI 154 1,39% 40
HIF - 

Hospital 
Infantil

4 0,04%

16 URBFOR 132 1,19% 41 CITINOVA 3 0,03%

17
HDGMJW 
- Gonz. J. 
Walter

112 1,01% 42 GMF 3 0,03%

18 SECULTFOR 80 0,72% 43 SERCE 3 0,03%

19 SEPOG 72 0,65% 44 FUNCET 2 0,02%

20 SER I 68 0,61% 45 IPLANFOR 2 0,02%

21 HABITAFOR 67 0,60% 46 SETFOR 2 0,02%
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22 SER IV 58 0,52% 47
HDGMM 
- Gonz 

Messejana
2 0,02%

23 SER III 54 0,49% 48

HDNSC 
- Hosp 

Dist N S 
Conceição

2 0,02%

24 SEINF 44 0,40% 49 IPEM 1 0,01%

25 IPM 42 0,38% 50
  HDEBO 
- Frotinha 

Messejana
1 0,01%

Fonte: SISCOM (jan a jun 2021)

Na tabela 2, é possível observar que os cinco órgãos/entes que 
tiveram maior número de manifestações cadastradas no SISCOM 
foram: a Agência de Fiscalização (AGEFIS), a Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos 
(SCSP), a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) e 
a Secretaria Regional II. Juntas, elas amealharam 70,54% do total 
das manifestações. Os demais órgãos/entes somam, juntos, 29,46% 
do total das manifestações apresentadas pelos cidadãos. A AGEFIS 
foi o órgão que recebeu o maior percentual de manifestações. Foram 
29,64% do total. A Secretaria Municipal da Saúde recebeu 18,97%. 
A Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) ficou 
com 9,59% das manifestações. A Secretaria do Urbanismo e Meio 
Ambiente (SEUMA) e a Secretaria Regional II responderam por 7,23% 
e 6,01%, respectivamente.

6.1.2 Distribuição das manifestações por tipo

A Ouvidoria classifica as manifestações recebidas em cinco tipos: 
denúncia, reclamação, solicitação de informação, sugestão e elogio. 
A tabela 3 apresenta a distribuição dessas manifestações de acordo 
com os tipos, no decorrer do semestre.
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Fonte: SISCOM

MÊS DENÚNCIA RECLAMAÇÃO
SOLICITAÇÃO 

DE 
INFORMAÇÃO

SUGESTÃO ELOGIO TOTAL

JAN 8 454 761 10 19 1.252

FEV 12 526 869 18 42 1.467

MAR 19 414 922 16 26 1.397

ABR 22 1320 863 24 21 2.250

MAI 39 1479 964 29 29 2.540

JUN 31 1117 983 42 31 2.204

TOTAL 131 5.310 5.362 139 168 11.110

De acordo com os dados apurados, existiu durante o período 
analisado a preponderância de dois tipos de manifestações, 
sendo as reclamações (com 5.310 manifestações apresentadas, 
representando 47,79% do total) e as solicitações de informação 
(com 5.362, representando 48,26% do total de manifestações). As 
duas juntas representaram mais de 96% do total de manifestações. 
Percentualmente, as sugestões foram o tipo de manifestação que 
mais cresceu no período, com 320% de aumento, subindo de 10 
registradas em janeiro para 42 registradas em junho. As denúncias 
e as reclamações também tiveram aumentos expressivos. Para as 
denúncias, o crescimento foi da ordem de 287%, saindo de 8 no mês de 
janeiro para 31 em junho, tendo sido observado um número crescente 
de situações de assédio. Já as reclamações saíram de 454 registros 
em janeiro para 1.117 registros em junho, impactando num aumento de 
146%. Os elogios também apresentaram aumento em 63,16%.

Tabela 3 - Tipos de manifestações – janeiro a junho 2021.
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6.1.3 Ranking de assuntos

Ao analisar quais os dez assuntos mais citados no período, obtemos 
o gráfico abaixo.

O assunto informações/atendimento foi o mais utilizado nas 
manifestações apresentadas pelos cidadãos no período analisado. 
Das 6.995 manifestações que compõem o rol dos 10 assuntos mais 
utilizados no período, 3.977 (AGEFIS – 2.867, SER II – 530, SEUMA – 330, 
SMS – 250), o equivalente a 56,85%, foram solicitações de informações/
atendimento. O assunto informação/atendimento, da AGEFIS, foi o 
mais expressivo no período, com 2.867 manifestações, representando 
25,81% do total de todas as manifestações recebidas no semestre. 
As solicitações de informação/atendimento da SER II, da SEUMA e 
da SMS foram o 4°, o 5° e o 7° assuntos mais utilizados, com 4,77%, 
2,97% e 2,25% das manifestações do semestre, respectivamente. O 
segundo assunto mais recorrente foi a COVID-19, da SMS, com 10,33% 
das manifestações recebidas no semestre. O terceiro foi iluminação 
pública, da SCSP, com 944 manifestações, que representaram 8,50% 
do total. Já o quarto assunto mais demandado foi a fiscalização 
da AGEFIS, que representou 2,93% das manifestações do período. 
O assunto atendimento em postos e hospitais da SMS ficou em 8° 
lugar, com 221 manifestações. Informações sobre o funcionamento da 
SEUMA ficaram em 9° lugar nos assuntos mais utilizados, seguida dos 
assuntos que envolvem os agentes sanitarista, que ficaram com o 10° 
representado por 169 manifestações.

Gráfico 1 – Ranking dos 10 assuntos mais citados – janeiro a junho 2021

Fonte: SISCOM
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6.1.4 Manifestações por tipo e canal de atendimento

Durante o período de janeiro a junho de 2021, foram indicados 
no SISCOM 9 canais de atendimento utilizados pelos cidadãos para 
acessar as ouvidorias setoriais do município, quais sejam: internet 
(através do portal da ouvidoria), presencial, telefone, e-mail, e-SIC, 
Facebook, WhatsApp, APP e caixa coletora. Além desses, também 
foi indicada a utilização de outros caminhos não listados nesse rol, 
os quais foram identificados como OUTROS. A Tabela 5 apresenta a 
distribuição das manifestações recebidas no período, indicando quais 
os canais utilizados para cada tipo de manifestação.

Fonte: SISCOM

Tabela 5 - Manifestações por tipo e canal de atendimento – janeiro a junho 2021

TIPO DE
MANIFES-

TAÇÃO

CANAL DE ATENDIMENTO

TOTAL
Internet Presencial Telefone E-mail e-SIC

Whats 
App

Aplicativo
Caixa 
Cole-
tora

Outros

Denúncia 104 9 9 8 0 1 0 0 0 131

Elogio 49 25 15 15 0 1 31 32 0 168

Reclamação 4.095 171 680 246 1 10 22 79 6 5.310

Solicitação de 
Informação

1.342 85 2.512 1.332 1 34 49 2 5 5.362

Sugestão 124 2 1 3 0 0 7 2 0 139

TOTAL 5.714 292 3.217 1.604 2 46 109 115 11 11.110

Observa-se que, no primeiro semestre de 2021, a internet foi o 
canal mais utilizado no período, com 5.714 manifestações (51,43% do 
total). A maior parte das denúncias, dos elogios, das reclamações 
e das sugestões foram encaminhados à ouvidoria por meio deste 
canal. No período, 77,1% de todas as reclamações chegaram até 
a ouvidoria tendo a internet como veículo. 79,38% do volume de 
denúncias também usou esse canal. Os elogios representaram 29,17%. 
O percentual mais significativo foi o de sugestões: do total delas, 89,2% 
foram enviadas através da internet. O segundo canal mais utilizado 
foi o telefone, e a grande maioria das solicitações de informações 
chegam através dele. 46,85% das solicitações de informações foram 
feitas através do telefone, provavelmente por este ser o canal de mais 
rápido retorno para o cidadão.
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7. CONCLUSÃO

O acompanhamento dos dados coletados por meio do Sistema 
Corporativo de Ouvidoria Municipal (SISCOM) deve ser visto como 
uma importante ferramenta para a definição de estratégias de 
gestão. Por meio desse exercício de análise dos dados gerados 
através das manifestações apresentadas pelos cidadãos, é possível 
obter informações que auxiliam a avaliação dos serviços prestados, 
sob a perspectiva do cidadão, o que pode fornecer subsídios para 
tomadas de decisão. É importante frisar que o grande propulsor dessa 
operação é o cidadão, que, por meio das ferramentas disponibilizadas 
pela Administração municipal, traz sua visão quanto aos serviços que 
busca junto ao Poder Público para satisfazer às suas necessidades. 
Outro ponto que deve ser ressaltado é a importância do trabalho 
das Ouvidorias Setoriais e a união dessas na Rede de Ouvidorias 
do Município, uma vez que é através dessas instâncias que cada vez 
mais transitam informações oriundas da comunidade.

Neste artigo, foram apresentados dados quantitativos referentes 
às manifestações enviadas às Ouvidorias Setoriais, captados através 
do SISCOM, durante o primeiro semestre de 2021. Nesse espaço de 
tempo, 50 órgãos e entes da Administração municipal receberam 
um total de 11.110 manifestações de ouvidoria. A pesquisa identificou 
quais os órgãos e entes da Administração municipal que receberam 
manifestações, quais os tipos de manifestações apresentadas, quais 
os canais de atendimento que foram utilizados para apresentação 
dessas manifestações, e quais os principais assuntos - destacando 
os dez mais abordados nessas demandas. Ao analisar esse volume 
de manifestações, foi possível observar áreas/situações sensíveis 
à formulação de indicadores de desempenho que poderiam ser 
utilizados para a métrica de avaliação dos serviços públicos prestados 
à comunidade, conforme lista a seguir:

a) Necessidade de melhoria dos canais de comunicação dos órgãos 
e entes municipais: O tipo de manifestação mais utilizado durante 
esse primeiro semestre de 2021 foi a solicitação de informações. 
48,26% das manifestações pediam algum tipo de informação sobre 
o funcionamento da máquina pública municipal. Dessas 5.362 
manifestações, mais de 30% se referiram a solicitações de informações/
atendimento, que vão desde solicitação de números de telefone de 
órgãos e entes, à busca da forma correta para ser atendido em algum 
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órgão e os documentos necessários para fazer alguma solicitação. 
Esse indicativo pode estar relacionado a uma série de fatores, como 
a desatualização dos telefones e e-mails disponibilizados nos sites 
da Prefeitura, e a dificuldade de acesso ou o desconhecimento da 
existência do catálogo de serviços pelo cidadão. Investir nos canais 
de comunicação, atualizando-os, é uma estratégia imprescindível 
para a solução dessa problemática. A promoção de divulgação de 
informativos aos cidadãos através das escolas e dos postos de saúde 
envolvidos no planejamento público é uma excelente opção.

b) Implantação de sistemas de avaliação de desempenho que 
visem à melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade: o 
segundo tipo de manifestação mais recorrente é a reclamação, com 
5.310 reclamações (47,79%). Somente com a busca incessante pela 
excelência no atendimento é possível melhorar a contento a qualidade 
dos serviços prestados à comunidade quanto à efetividade. Devem 
ser priorizadas a responsabilidade no uso dos recursos públicos, a 
qualificação dos servidores e a interação com a comunidade para 
o planejamento coordenado das ações. Medir, observar e refletir 
sobre as métricas de avaliação dos serviços; realizar e acompanhar 
a avaliação dos servidores, periodicamente, e o reconhecimento de 
seus desempenhos também são estratégias relevantes.

c) Criação de estratégia mais eficaz no combate ao assédio nas 
repartições públicas: considerando que o aumento no número de 
denúncias relacionadas ao assédio moral foi significativo dentro do 
período analisado. As denúncias são manifestações que requerem 
atenção especial, uma vez que podem apresentar situações geradoras 
de processos administrativos, sindicâncias e até afastamento dos 
assediadores. O crescimento desse tipo de denúncia foi na ordem 
de 287%, saindo de 8 registros no mês de janeiro para 31 no mês de 
junho. Vale salientar que o município de Fortaleza já possui regramento 
próprio no tratamento desse tipo de situação, devendo apenas ser 
devidamente orquestrado para que funcione de forma adequada.

Assim, chega-se à conclusão de que as demandas apresentadas 
pelos cidadãos são insumos imprescindíveis à melhoria nos serviços 
prestados pelo Poder Público. Para tanto, a análise deve ser regular, 
e a apresentação dos relatórios com propositura de melhorias, 
constantes.
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