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Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Emanuel Pinheiro

Art. 1º: Da nova redação ao Artigo 17 do Projeto de Lei Complementar nº 001/2015, Mensagem 001/2015
que “Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e da outras providências”, que
passa a ter a seguinte redação;

(...)

Art. 17. A Controladoria Geral do Estado é o órgão superior de Controle Interno do Poder Executivo Estadual,
integrante da Governadoria de Estado com atribuição de auditoria pública, de correição, de ouvidoria e de
proteção do patrimônio público, com carreiras independentes, cujas competências são estabelecidas em
legislação especificas.
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JUSTIFICATIVA

A Ouvidoria tem por finalidade fomentar o controle social e a participação popular, por meio do recebimento,
registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre os serviços prestados à sociedade e
adequada aplicação de recursos públicos, visando a melhoria da qualidade, eficiência, eficácia,
resolubilidade, tempestividade e equidade.

§ 1º Compete à Ouvidoria:

Estabelecer estrutura para identificar os interesses do cidadão, recepcionando as insatisfações, desejos e
opiniões sobre os produtos e serviços do órgão/entidade pública, e intermediar a solução do problema por
meio da gestão de conflitos;

Constituir-se por ouvidores que compreendam e sejam capazes de interpretar tendências da Administração
Pública, para produzir informações gerenciais, subsidiando a tomada de decisão do gestor público e
credenciando a ouvidoria como unidade de inteligência competitiva para a gestão;

Conhecer os serviços prestados pelo órgão público onde atua, ter visão ampla da demanda, possuir
competência certificada em ouvidoria;

Ouvir a sociedade e prover a Administração Pública de informações gerenciais para subsidiar o Estado na
elaboração do planejamento estratégico e na formulação de políticas públicas;

Preservar a identidade do cidadão nas questões, a fim de resguardar a confiança e o respeito, de forma a
assegurar a integridade da informação;

Classificar as solicitações dos usuários, manter estratégias e táticas para distribuí-las com agilidade ao setor
competente, mapear as execuções e evidenciar os resultados de sua atuação;

Identificar, a partir da análise consolidada das manifestações, a ocorrência de falhas validadas pela gestão,
que passam a representar risco operacional iminente, e informar ao gestor por meio de relatórios gerenciais,
permitindo definir eixos prioritários de ações e correção de rumos;

Considerar como risco operacional a ocorrência de possíveis falhas informadas, ainda que anonimamente,
nas atividades, processos e procedimentos da Administração Pública, validadas pela área/setor objeto da
demanda;

Adotar modelo de gestão em rede que garanta a uniformidade de processos, procedimentos e
disponibilização das informações para dar suporte ao processo da gestão pública;

Participar, enquanto função de controle interno, dois planos institucionais, a fim de conhecer, de forma global,
as atividades, setores e respectivos responsáveis, facilitando a intermediação das demandas;

Disponibilizar um canal aberto, e de fácil acesso, entre o cidadão e a Administração Pública, capaz de
minimizar os fatores das insatisfações com relação aos produtos e serviços ofertados, a partir da validação
das demandas e suas consequentes mudanças pela gestão pública;

Incentivar a cooperação dos servidores da entidade pública envolvida nas queixas dos cidadãos, a fim de
consolidar melhor o entendimento das questões, e possibilitar o aprimoramento das ações e o
acompanhamento gerencial.

A Auditoria tem por finalidade avaliar os controles internos administrativos dos órgãos e entidades
jurisdicionados, examinar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados da gestão contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, bem
como, da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou jurídicas.

§ 1º Compete à Auditoria:



Atuar de forma independente em relação ao auditado, com subordinação técnica às normas e orientações do
sistema de controle interno;

Analisar a ação governamental utilizando parâmetros (metas e indicadores) definidos prioritariamente pela
gestão governamental nos instrumentos orçamentários, cabendo à auditoria governamental a avaliação do
resultado da ação e a crítica a esses parâmetros;

Realizar auditorias de forma prévia, concomitante e a posteriori;

Elaborar o plano de auditoria, documento estratégico e componente anterior ao planejamento, estabelecendo
os órgãos, entidades, programas e ações a serem auditadas, considerando as políticas estratégicas de
governo, materialidade, risco e relevância envolvidos;

Utilizar, na elaboração do plano de auditoria, metodologias adequadas de acordo com critérios de seleção
predefinidos, considerando também o alinhamento com os programas priorizados pela gestão, devendo ser
dinâmico e ajustado sempre que necessário;

Contemplar, na auditoria, os seguintes componentes: plano, planejamento, execução, informação,
comunicação e monitoramento;

Publicar, anualmente, o plano de auditoria com os seguintes elementos: fundamentação, justificativa
(incluindo relevância e contribuição), objetivos, âmbito (abrangência funcional, geográfica e temporal),
considerando as políticas governamentais;

Considerar, para o planejamento, a existência de adequado nível de conhecimento do ambiente de controle
interno a ser auditado em relação à missão, objetivo, legislação aplicável, plano de negócios e de auditorias
realizadas;

Avaliar, para o planejamento, os riscos da auditoria e os recursos disponíveis (financeiros, humanos e
materiais, dentre outros);

Definir, no componente planejamento, programas de auditoria, com o propósito de explicar os procedimentos
de verificação a desenvolver, identificados para cada área de controle;

Utilizar, na execução dos programas, pontos e recomendações padrões, os quais deverão listar os
argumentos e as correções propostas, devidamente fundamentadas;

Utilizar, sempre que possível, os programas de auditoria padrões, os quais deverão ser atualizados
permanentemente, considerando as alterações da legislação e sugestões recebidas da área responsável
pela execução;

Elaborar matriz de risco para o plano de auditoria, podendo utilizar como insumo informações das demais
macrofunções do sistema de controle interno;

Estabelecer que a execução da auditoria é o componente em que o auditor desenvolve as atividades
predefinidas no planejamento, subsidiado pelo programa de auditoria, com vistas a obter, analisar, interpretar
e documentar as informações físicas, contábeis, financeiras, patrimoniais e operacionais que darão suporte
aos resultados de seu trabalho;

Obter, na execução do programa de auditoria, informações probatórias suficientes, adequadas e úteis que
possibilitem, com um grau de segurança razoável, a formação da convicção do auditor, com vistas a coletar
evidências sobre as análises, interpretações e documentações que permitam o acompanhamento e a revisão
das ações de controle;

Assegurar, na execução da auditoria, que seja realizada a sua supervisão, de forma a garantir o
cumprimento de seus objetivos, podendo nesta fase, ser acrescentados ou suprimidos itens de verificação do
programa de auditoria;



Informar à Corregedoria infração disciplinar ou indícios de sua ocorrência, detectados na execução da
auditoria governamental;

Registrar, nos papéis de trabalho, os atos, informações relevantes e provas coletadas ou produzidas no
curso da auditoria, nos quais o auditor evidencia seu trabalho e sua convicção, podendo inclusive, subsidiar
processo administrativo, a fim de subsidiar as decisões dos gestores;

Elaborar relatórios, pareceres, certificados, notas técnicas e outros instrumentos de comunicação de
auditoria, ferramentas gerenciais de controle interno, a fim de subsidiar as decisões dos gestores;

Comunicar, formalmente, os resultados da auditoria, por meio de instrumentos adequados, primando pela
qualidade da informação e da forma de apresentação com observância aos atributos de tempestividade,
concisão, coerência, integridade, convicção e linguagem inteligível e apropriada;

Monitorar, sistematicamente, o atendimento às recomendações contidas nos documentos emitidos pelos
órgãos de controle, identificando se as deficiências apontadas foram oportunamente solucionadas, com o
objetivo de melhorar a efetividade da auditoria governamental;

Recomendar ao auditado a elaboração de plano permanente de providências, que consiste no compromisso
do órgão ou entidade auditada, em sanar as irregularidades ou impropriedades identificadas, devendo ser
disponibilizado ao órgão central da auditoria para subsidiar o monitoramento;

Estabelecer que o plano permanente de providências seja dinâmico, contemplando basicamente os
seguintes requisitos: medidas a serem adotadas, responsáveis por sua execução e cronograma, definindo os
prazos para a implementação das ações propostas. A implementação desses requisitos deverá ser
monitorada pela auditoria governamental;

Controlar se a autoridade administrativa competente adotou providências com vistas à instauração de
tomada de contas especial para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano,
quando não foram prestadas as contas ou quando ocorreu desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos, ou ainda, se caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que
resulte prejuízo ao erário;

Auditar os processos de Tomada de Contas Especial, fase interna, emitindo relatório e certificando ou
determinando novas diligências;

Enviar informações à Procuradoria Jurídica para adoção de medidas referentes à indisponibilidade dos bens
do responsável pelo dano ao erário, após o término da fase interna da Tomada de Contas Especial,
devidamente certificada pela auditoria;

O Controle Interno tem por finalidade orientar e acompanhar a gestão governamental, para subsidiar a
tomada de decisões a partir da geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da
qualidade do gasto público.

§ 1º Compete ao Controle Interno:

Orientar o sistema de informações contábeis para garantir a integridade, a tempestividade e a fidedignidade
dos dados necessários à produção de informações;

Produzir informações gerenciais utilizando as bases de dados disponíveis e implantar ferramentas para
avaliar riscos e atuar na prevenção e combate à corrupção;

Orientar o gestor público de forma proativa ou provocada, por meio de instruções normativas, manuais,
cartilhas, relatórios, dentre outros, sobre matérias relacionadas à execução dos atos administrativos, com
vistas à prevenção de práticas ineficientes, antieconômicas, anticorrupção e outras inadequações;

Acompanhar a execução de programas de governo e políticas públicas, com foco na gestão por resultado,
por meio de mensuração e acompanhamento de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade, servindo de



subsídio para a atuação das demais macrofunções do sistema de controle interno;

Monitorar o cumprimento das obrigações constitucionais e legais, inclusive com a elaboração e análise de
cenários;

Monitorar o equilíbrio das contas públicas, identificar os riscos que possam afetá-lo e propor ações
preventivas e corretivas;

Propor ações de racionalização dos recursos a serem pactuados com os gestores, a partir da realização de
estudos técnicos e identificação das melhores práticas no âmbito da administração pública e privada;

Coordenar ações que visem assegurar a transparência da gestão governamental, com o propósito de
fomentar o controle social, prevenir e combater a corrupção.

A Corregedoria tem por finalidade apurar os indícios de ilícitos praticados no âmbito da Administração
Pública e promover a responsabilização dos envolvidos, por meio da instauração de processos e adoção de
procedimentos, visando inclusive ao ressarcimento nos casos em que houver danos ao erário.

§ 1º Compete à Corregedoria:

Estruturar, em caráter permanente, as comissões processantes dos ilícitos funcionais, a serem formadas por
servidores da carreira de controle interno, treinados para a atividade corregedora, sendo possível a
requisição de especialistas para auxílio técnico, em razão da especificidade do conhecimento requerido;

Instaurar procedimentos disciplinares com base nas denúncias e nos relatórios encaminhados pela ouvidoria
e auditoria, quando estes indicarem prática de infração disciplinar ou apresentarem indícios de sua
ocorrência, com o suporte do Ministério Público e do órgão de segurança pública, se necessário, sem
prejuízo da instauração de procedimentos disciplinares decorrentes de denúncias apresentadas diretamente
à unidade corregedora;

Garantir, aos servidores que atuem na função de corregedoria, as condições de segurança pessoal
adequadas ao exercício das suas atividades;

Produzir informações para sustentar análises de riscos, com o propósito de instrumentalizar, com dados
qualitativos e quantitativos, os responsáveis pela capacitação e educação continuada, assim como os
responsáveis pelas demais ações de controle interno, em especial a orientação preventiva;

Atuar, preventivamente, com base nas informações resultantes dos procedimentos apuratórios, a fim de
aprimorar a gestão pública e reduzir a ocorrência dos ilícitos funcionais.

Por estas razões e considerando que é nosso dever como representante da nossa gente Neste Parlamento,
que solicito o apoio à aprovação desta emenda supressiva, que vem ao encontro da lei e dos anseios da
sociedade mato-grossense.
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