
RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO

10 SEMESTRE DE 2016

PROGRAMA DE fORTALECIMENTO DA PREVENCÃO

E COMBATE À CORRUPCÃO NA GESTÃO PÚBLICA

BRASILEIRA

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No 2�19/0C-BR

Agosto de 2016



INDICE

I. Informações Básicas

DADOS BÁSICOS

II. Introdução

III. Progresso na Execução da Cooperação Técnica

a. Descricão da Cooperacão Técnica

i. Objetivos de Desenvolvimento

ii. Componentes

IV. Resultados

a. Efeitos Diretos

b. Externalidades

c. Produtos

d. Custos do Projeto

V. Implementação do Programa

a. Análise dos Fatores Críticos

b. Medidas Corretivas Adotadas

VI. Sustentabilidade

4

4

4

4

6

6

7

7

10

10

10

10

11

a. Análise de Fatores Críticos para sustentabilidade. das acões a serem 11

desenvolvidas

b. Riscos Potenciais 11

VII. Lições Aprendidas

VIII. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

IX. Aprovação do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE)

,.

\ ,.

\

\

11/

11

12

13

/

3

3

4



I. �

DADOS BÁSICOS (Montantes em US$)

N° da Cooperacão Técnica: UR-Ll223

Título: Programa de Fortalecimento da Prevenção da Corrupção na Gestão Púhlica Brasileira 

PROPREVINE

Mutuário: Repúhlica Federativa do Urasil

Agencia Executora (AE): Contoladoria-Geral da União

Empréstimo de Cooperacão Técnica: 2919-0C-BR

Sctor: Rcforma / Modernização do Estado-Reforma c Sctor Púhlíco c Apoio

Data de Aprovacão pelo Diretório: 05/03/2013

Data de Assinatura do Contrato: 17/12/2013

Data de Elegihilidade do 1° Desemholso: 01/04/2014

Data Original do Último Desemholso: 17/12/20 IR

Meses cm Execução:

Desde a assinatura do contrato: 30 (trinta) meses

Desde a cfetividadé: 27 (vinte e oito) meses

Desde a elegihilidade: 27 (vinte e sete) meses

Períodos de Desemholso:

1° desemholso: R/7/20I4 (desemholso nO (01)

2° desembolso: IR/l2/2015 (desemholso nO (03)

Data original de Desembolso final: 17/12/2018

Montante de Empréstimo:

Montante Origimd: USS IR,OOO,OOO.OO (Dezoito milhões de dólares)

Montante Atual: US$ 18,000,000.00 (Dezoito milhões de dólares)

Pari-Passu: 60% UID c 40% Contrapartida

Desemholsos:

Montante Atual: US$ 3.132.637,RR (Três milhões, cento c trinta e dois mil, seiscentos c trinta e sete

dólares c oitenta c oito centavos)

Custo Total do Projeto - Original: USS 30,000,000.00 (Trin/a mil/u)es de dá/ares)

Houve Rcdirccionamcnto de Recursos: NÃO

Investimento de Comhate a Pohreza/ Equidade Social: NÃO

Classificacão Ambiental: NÃO SE APLICA

Em Estado de "Alerta" no Pais: NA'O
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o presente Relatório tem por objetivo apresentar o andamento das atividades realizadas no

ãmbito do Programa de Fortalecimento da Prevenção e Combate ii Corrupção na Gestão Pública

Brasileira - PROPREVI E. no período de 01/01/2016 a 30/06/2016. em atendimeíJlo ao disposto no

Contrato de Empréstimo 2lJ IlJ/OC-BR. firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco

lnteramericano de Desenvolvimento - BlD.

o Relatório apresenta o demonstrativo dos resultados alcançados. a descrição dos princillais

problemas ou dificuldades detectadas durante a execução. bem como indicação e avaliação das medidas

corretivas e/ou preventivas adotadas no período. de forma a garantir o alcance dos objetivos propostos.

III.. P E - d C ã T" .

a. ()eserição da Cooperação Técnica

i. Ohjetivos de ()esenvplvimento

O ohjetivo geral do Programa é contribuir para a consolidaçflo da capacidade institucional da

CGU. visando ao fortalecimento da integridade e da eficiência da gestflo dos recursos públicos no Brasil.

O Programa tem os seguintes objetivos específicos:

I.

2.

3.

4.

5.

ii.

Aprimorar as competências internas da instituição e promover a capacitaçflo e a

disseminação de conhecimentos a todas as unidades da CGU;

Melhorar a interação da CGU com os gestores públicos federais:

Ampliar e qualificar as frentes de atuaçflo da CGU em apoio ii melhoria da gestão na

administração pública.

Incrementar a transparência ativa dos gastos públicos nos diferentes níveis de governo:

Fortalecer as atividades de controle interno nos níveis de governo estadual e municipal.

Componentes

O Programa está estruturado em 04 (quatro) componentes:

I. Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU

O objetivo deste componente é apoiar a modernização e a melhoria do desempenho da

CGU. a partir da adoção de boas práticas de gestão de pessoas e do uso intensivo de novos

recursos tecnológicos em suas diversas áreas.

O componente financiará a contratação de serviços e a aquisição de bens que permitam:

Desenhar e implantar uma política de comunicação que promova maior

integraçflo e alinhamento institucional;

Desenhar e implementar políticas de capacitaçflo:

Mapear e modelar os processos de auditoria e fiscalização. e incorporá-los ao

sistema de gestão das ações de controle:

Desenvolver uma metodologia de dimensionamento do impacto econõmico

das ações de controle:

!mplantar o portal do Observatório da Despesa Pública:

Implantar sistemas de gestão eletrânica de documentos e melhorar os processos

de governança de TI: e

(vii) Implantar um novo modelo de gestão de pessoal baseado na gestão de

�",h'f

(i)

( ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)



II. Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal

o objetivo deste componente é fortalecer a interação da CGU com os gestores públicos

federais, com vistas a melhorar o controle dos próprios gestores sobre a gestão dos recursos

públicos, a prevenção de irregularidades e a gestão de riscos da ação governamental.

o componente financiará a aquisição de bens e a contratação de serviços que permitirão:

(i) Desenvolver e implantar num portal eletrõnico dez módulos de serviços de

apoio à gestão a serem utilizados pelos gestores públicos federais, com o

intuito de lhes fornecer informação sobre as melhores práticas e

recomendações sobre diversos aspectos relacionados à execução de suas

competências;

(ii) Elaborar e distribuir um gUla contendo orientações para a conduta dos

servidores públicos;

(iii) Criar e implantar um portal de ética e de conOitos de interesses; e

(iv) Desenvolver e validar um Modelo de Gestão de Riscos e apoiar tecnicamente

sua implantação em cinco entidades da Administraçáo Pública Federal.

III. Promocão da Transparência e do Controle Social

o objetivo deste componente é desenvolver mecanismos para a promoção da

transparência no Governo Federal e para o fomento da participação da sociedade no controle da

utilizaçáo dos recursos públicos.

Serão levadas a cabo as seguintes atividades:

(i) Publicação e distribuição de material pedagógico e realização de seminários

sobre controle social em nível nacional e estadual;

(ii) Realização de eventos de capacitação presencial para organizações não

governamentais e cidadãos;

(iii) Desenvolver e administrar cursos à distáncia para organizações da sociedade

civil e cidadãos; e

(i v) Redesenho e aperfeiçoamento do Portal de Transparência administrado pela

CGU para promover ii transparência ativa do Governo Federal.

IV. Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos

Subnacionais

o objetivo deste componente é ampliar a oferta de instrumentos de apoio aos Estados e

Municípios para fortalecer a integridade e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

O componente financiará a aquisição de bens e a contratação de serviços para:

(i) Implantar portais de transparência nos governos subnacionais;

(ii) Apoiar os municípios para a implementaçád e melhoria de suas unidades de

controle interno;

Constituir uma comunidade de prática para a divulgação de conhecimento

relacionado com a integridade e a gestão de recursos;

Distribuir publicações técnicas de apoio promovendo capacitaçáo das

administrações dos governos subnacionais;

Realizar seminários de controle interno em nível nacional e subnacional;

Desenvolver e ministrar cursos a distflOcia aos gestores das entidades

subnacionais; e

Apoiar os governos subnacionais tendo em vista a implemento -ode versões do

Observatório da gespesa Pública (ODP).

/' f% �

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)
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IV. Resultados

a. Efeitos Direto."

Os indicadores do programa foram coletados no início do ano de 2016, e são os mesmos do

Relatório de Progresso do semestre aoterior junto ilS unidades beneficiárias e estão abordados abaixo:

Objoti\o do

l>esclI\'ol\' i ln cn to

(Pro )ósito

N° da Coopt.:raç;io Técnica:

llR-Ll22J

Indicadores Chaves de Efeitos Dirctos

-Efeitos Ilirctos 1)lancjados: Efoitos Dirotos Obtidos 0111:

Percentual de recorncndaçôcs com prazo inicial ue Obtido: (26,3)

cumprimento nos úllimos dois anos

implementados.

Mota: (27)

Indicc de clima organizacional * Linha de Rase (2.54)

Mota: (2,2)

InJicc de retrahalho . Média de rcvisôcs por açiio Obtido: (0.52)

de controle.

Mota: (0,4�)

Nível de maturidade dos processos relacionados Linha de Base: (2)

à govcrnança de TI da CGU, segundo a

metodologia CohiT*

Mota: (2

Benefícios financeiros anuais decorrentes dos Obtido: (2.384)

trabalhos da CGU, em Bilhócs.

Mota: (2.5

Percentual de gestores que consideram a atuação Linha de Base: (52,73)

da Controladoria Geral da União relevante para

seu trabalho*

Mota: 55

Quantidade de Ouvidoria Federais al'cssíveis

pelo Portal Ouvidoria.gov

Mota: (O)

Quantidade de acessos ao Portal do Cidad<lo*

Mota: 30

Obtido: (76)

Quantidade de acessos ao Portal de Transparl:llcia

(STPC), em milhares.

Mota: 1000

Unidades Federativas (UFs) com Lei de Acesso a

Inlúrmaç:io (LAI) regulamentada (STPC)

Mota: 24

Percentual de munidpios de mais ue !OO,OOO

habitantes com rcgularnentaç<lo da LAI

implelllentada (STPC)

Mota: 30

Obtido: -

O indicador será revisto, uma vez que

será descontinuauo o respectivo Produto:

C3.P7 STPC - Portal do cidad,io.

Obtido: (1.361)

Obtido: (24)

Obtido: (�5)

I Muito Prov:ível(MP) [ x I Prov:ivel (1') I I Pouco Provável (LP) I Improvável (I)

{JUSTIFIQUE A OI'Ç'AO SELECIONADAj.

*Foi mantido () rnes," Df da linha de hase, uma vez ue não havia revisão ue mudan 'a.



h. ExteTl/alidatles ocorridas /10 exercício 2016

4.1. Positivas:

• Adoção integral do processo digital nas aquisições.

• Aperfeiçoamento dos controles internos administrativos no funbito do Programa.

4.2. Negativas:

• Atraso na aprovação do Plano de Aquisições. que ocorreu em 02/05/2016,

c. Prodllto.\

Com onente''' "0111 UI"":

I) Comllonente I: Fortalecimento I)rmlulos IJlancjados Ano 3

da Capacidade Operacional da CCiU

Indicadores Chnf's df' Produto:

Produtos Obtidos

Cu,'o lolal: US$ ló.570.000.00

- Contrararte: US$ 7..170.lXXI.OO

- IlltJ: US$ 9.2IXI.IXI0.OO

Cl.P2 (CRG) - Reestruturação de salas de

vidcoconfcrência - -I- (quatro) salas reestruturadas

Cl.P5 (DGI) - Proposta de mClouologia para

Elaooraçüo de Instrumentos de Gestão

Documental Arquivística - I (uma) Metodologia

implantada c validada

J)eSllf'SaS realizadas:

ronte Contrapartida:

US$ 1.555.052.67 (2 t.5 t 'if)

Fonte llID:

US$ t .957.505.6J(2 t .25'if)

Cl.P7 (DIE) - Fortalecimento da estrutura de

suporte da DIE - 3 opcr;:H';ôcs de inteligência

realizadas por ano.

CLPlJ (DSI) - Amrliação da utilização do sistema

de gestão eletrônica de documentos - ... I Unidades

utilizando o sistema

CU' 12 (OGU) - Solução de automação rara colet"

c agregação dt: dados na iírca da Ouvidoria - I

relatório com a soluç50 realizada

CLP2 (eRG)

reestruturadas

4 (yuatro) salas

CLP5 (DGI) Em execução.

S.omente pode ser aferida no próximo

relatôrio

CI.!'7 (DIlO) - não realizauo.

(,LPlJ (DSI) - 41 Unidades atingidas.

Acumulado de 58 unidades.

CLP12 (OGU) - realizado.
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Com Hlnenh.'s "Out lUtS" :

2) Componente II. - Apnio à

Melhoria da (iestÜtl do Governo

federal

Custo total:

- COJ1traparte:

• Bill:

USS 5,Hh 1.111111.1111

US$ 2.117.1.111111.1111

US$ 3,7HHJ)(Kl.IIII

f)esllesas realizadas:

Fonte Contrapartida:

US$103,1I115.7h (4.97%)

fonte BlI): USS6S.265.59 (1,72%)

Indicadores ChaHs de Produto:

Produtos Planejados Ano J Produtos Obtidos

C2.Pl (CRO) 1000 (mil) servidores

capacitados em procedimentos disciplinares;

C2.P2 (DOU) - Sistema integrado DOU - demais

Ouvidorias - 1 sistr.:ma implantado /

C2.Pl (CRO) - Em execução. Somente

pode ser aferida no próximo rr.:latório.

C2.P2 (DOU) - Realizado.

C2.P3 (DOU) - Kits de apoio ils atividades das C2.P3 (DOU) - Não realizado

ouvitiorias - 26 (vinte e scis) kits entregues

C2.P5 (OGU) - Cursos de capac:ital.;'ào cm

Ouvidoria - 17 (dczessete) cursos rcalizados

C2.P6 (DGU) • Publicaç"es da DOU - 2 (duas)

puhlical.;'(ll.:s produzidas

C2.P5 (DOU) - 16 (dezesseis) cursos

realizados

C2.P6 (OOU)

produzidas

2 (duas) publicaç"es

C2.P7 (SfC) - Módulos de serviços da COU para C2,P7 (SfC) - Realizado,

os Gestores implantados no Portal - 1 (uma)

Etapa do Monitoraml.:nlo realizada

I'rodutos Planejados Ano 3

C2,P'! (STPC) . Sistema de conflito de interesses C2,P'! (STPC) - Em execução,

- Accsso do Sistema via Sitl.: institucional do

úrgão

C2,Pll (CRO) - Em execução, Somente

pode ser aferida no próximo rdatório

C2.P12 (CRG) - Em execução. Somente

pode ser aferida no próximo relatório

'C2.P 13 (CRO) - 50% executado.

Com (mentes "Out HltS" :

3) Componente III - Promm;ão da

Transpar(:ncia e do Controle Social

C2.Pll (CRG) - Encontro dr.; Corregedorias - I

(um) l.:nconlro realizado

C2,P12 (CRG) - Campanha para divulgação do

papd dos úrgãos públicos com rdaç,io �I Lei de

Responsabilizal.;'ão de Pessoa Jurídica (meta do

ano 2 não alcançada)

C2.P13 (CRG) - Kits da Corrcgedoria entregue

nas Regionais da Controladoria-Gera! da União

- 250 duzcntos e cin uenta kits entre 'ucs

C3,Pl (OGU) - Estudo> sobre implemcntação C3.1'1 (DOU) - Não realizado.

das instflncias rr.:cursais c cfetividade da Lei dr.:

Accsso a Informação - I (um) Estudo sohre

implemental.;'f1o Jas instúndas rccursais c

cfetividade da Lei de Acesso a InformaçflO.

C3,P5 (STPC) . Modcl\l de gestão c atuação do C3.1'5 (STPC) - Em execução.

Executivo Fedcral na Parceria para Governo

Aherlo - 1 (um) conjunto de conteúdos e

ferramentas disp()níveis no site institucional.

hl

I

C3.1'6 (STPC) Em Execução

Cu,to total: US$ 4..17H.OOO.OO

- Contraparte: US$ l.ó76,OOO.OO

• Bill: US$ 2,?02.01lIl.lXI

()espesas re;,li:llIdas:

Fonte Contrapartida:

USS415,?ll5.5ll (24,H t 7, )

Fonte mI):

USS4.14.lJt 2AlJ( th, 10%)



Comnonentes '''Out'''uls''�:

4) Componente IV 

Fortalecimento da Transparência

e dos Sistemas de Controle

Interno nos Governos

Suhnacionais

Custo total: US$ 2,7KII,III1I1.1K1

- Contraparte US$ KK I,(XIII.1I1I

- IIl1l: US$ l,K99,lXIII.1I0

pespesas .-ealizadas:

Fonte Contrapartida: US .t IA 17.71

(4.700/, )

Fome 1II1l: US$ 1532J.57 (0,81':1)

IndiC'adore ... Chans de Produlo:

Produtos Planejados Ano 3 Produtos Obtidos

C4.Pl (DIE) - Unidades ODI' estaduais - I (um)

ODP instalado. A meta física na Matriz estí.í

cumulativa.

C4.1'1 (DIE) - 7 (sete) Unidades ODI'

estaduais instaladas.

C4,1'2 (OGU) - 9 (nove) kits de apOio 'IS C4,1'2 (OGU) - N"o realizado.

atividades das Regionais da Controladoria-Geral

da União

C4.I'J (STI'C) - Cursos para gestores dos enles C4.1'3 (STI'C) - N"o realizado.

suhnacionais - 7 (sete) Cursos disponihilizados

em platlforma de ensino fi dist:incia

C4.1'5 (STI'C) - Sistema de gest';o de açôes de

prevenção - Ferramenta implantada e disponível

para acesso pelo corpo técnico da CGU mediante

intranet institucional.

C4.PÓ (eRG) - Cursos para gestores estaduais e

muniL:ipais na Lei Anticorrupção - 10 (dez)

cursos realizados.

C4.1'5 (STI'C). Em Exeeuç'lO.

C4.1'6 (CRG) - 5 (cinco) cursos

realizados.

Componentes e'Outputs"):

5) Componente V - Gestão do Produtos l'lanejados

Projeto

Custo total: US 296,()()().()()

-Conlraparte: USS 0.00

.lIl1l: USS 29ó,lXIO.(XI

Despesas realizadas:

Fonte IIl1J: US 27432(,.15 (92.7':1)

Indicadores Cha\'es de Produto:

I'rodutos Obtidos

• Gestão de Projetos

I - Aquisiçáo de Ferramentas de gestão de Em Execução.

portfóli()s/projetos

:2 - Transferências de conhecimento da Ferramenta

de gcst:1n de portfólios/projeh's

Componentes r'Outputs"):

6) A,.aliações

Custo total: US 115.000.00

. Contrapartc: USS 0.00

- 1I11l: USS 115,()()().OO

Uespesas realizadas:

Fonte llID: Or:;-

Indicadores Chaves de Produto:

I)rodutos ObtidosProdutos l'lanejados

Relatórios:

• Avaliação Intermedi<íria

• Avaliaç:1o Final

Avaliação intermediária Consultor

Escolhido. Contrato em Elahoraçâo .

Ainda resta nova não ohjeção do BID e

avaliaç:1o da ASJUR.

Avaliaç:1o Final - l)() dias.a partir da

data em qm: tiveram sido

comprometidos 1)0% dos recursos do

em réstimo.



d. Custos do Projeto

i) Pltlllejado

O custo total do Programa é estimado em US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), sendo

US$ 18,000.000.00 (dezoito milhões de dólares) financiado pelo Banco Interamericano de

Desenvolvimento - BID e US$ 12,000.000.00 (doze milhões de dólares) de aparte local, cuja

distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica no quadro seguinte:

Componentes Banco Auorte Local Total

'omnonentc I . Fortalecimento da Canacidadc Oocracional ua CGU 9.200.000.00 7.370.000.00 16.570,000.00

'omponenlt: II - Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Feueral 3,7RR.OOO.OO 2.073,000.00 s,R61.000.00

'onmoncntc III - Pmmocãv da Transoarêm:ia c do Controk Soci'<d 2,702.0()().OO 1.676,000.00 �.37R.O(X).OO

'omponcntl: IV - fortalecimento da Transparência c dos Sistemas de Controle
1.s99,Otxl.OO SS I.lX)O.OO 2.7RO.O(X).OO

Interno nos Governos Subnacionais

�cslã() do Projeto 296.000.00 0.00 296.000.00

\valiacôcs I 15.000.00 0.00 115,000.00

TOTAIS 18,000,000.00 12.000,000.00 30,000,000.00

60% 40.Yo 100%

IJS$

ii) Rea/izm/o

Em relação a execução do PROPREVINE, no período que corresponde a 17/12/2013 a

30/06/2016, foi realizado um percentual de 15,39% (quinze vírgula trinta e nove por cento) do total dos

recursos.

Comnoncntes Banco I Anorte Local I Total

omponcnlc 1- Portalcdmen(o da Capacidaut.: Opl:racional ua CGU 1.957.s0S.h3 1.5R5.0X2.67 3.542.591,30

'(1111)011Cn1C II'--Aooio.) Melhoria ua (iestüo uu Governo Feueral 65.26559 103.005,76 168.271,30:-

'omnonenlC III - Promoçüo ua Transnarência e do Controle Social 434.912,49 415.7()5.56 S50.67s'05

'omponcnte IV -' Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle
15.:n357 41.417,71' 56.741.28

Interno nos Go\'ernos Subnacionais

;t:stâo do Proielo 0,00 o.no 0,00

TOTAIS 2"'73.1110.28 2.J.aS.27J.70 4.618.281,98

Percentuais l'm relação a l;SS 18.000.000.00 e 12,OOO.O()O.OO 13,74% 17.88% 15.39%

IJS$

Ohservacão; A solicitat;ão de desemholso nO ()()4, contendo a justificativa de gasto, foi encaminhada à STN dia 17/0612016,

por meio do Ofício nO I 2783/20 I 6/COPAV/DII'LAD/SE-CGU, sendo regislrada/apropriada pelo lllD cm tR/07/20t6.

V. Implementação do Programa

II. Al/(íIi.�e de Fatores Crítico.� e"rtl .\"Iutel/tllbilidllde d(IS IIpies II serem desem'oh'idlls

Como fatores críticos têm a capacidade operativa da instituiçfto para atender às demandas

crescentes por ações de melhoria da gestão, transparência, combate à corrupção e controle social,

considerando duas vertentes: '

(i) Instrumentalizar a instituição, com vistas a consolidar as ações de sucesso e ampliar sua

capacidade responsiva;

Criação de novas frentes de atuação, evoluindo os resultados que a instituição pode

alcançar no combate à corrupção,

( ii)

b. Riscos Potel/cillis'

• Limitação de recursos orçamentários e financeiros; �

• Heterogeinadade das aquisições; � .

• Variação cambial!
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VI. Sustentabilidade

a. AI/{ílise de Fatores CrítiClJ.� para sllstel/tahilidtlt/e das ações a serem desel/.-oil'idlu

Como fatores críticos têm a capacidade operativa da instituição para atender às demandas

crescentes por ações de melhoria da gestão, transparência, combate ii corrupção e controle social.

considerando duas vertentes:

(iii) Instrumentalizar a instituição, com vistas a consolidar as ações de sucesso e ampliar sua

capacidade responsiva;

(iv) Criação de novas frentes de atuação, evoluindo os resultados que a instituição pode

alcançar no combate ii corrupção.

b, Riscos Potel/ciais

• Limitação de recursos orçamentários e financeiros;

• Realocação da mão-de-obra alocada ao projeto;

• Variação cambial.

VII. Lições Aprendidas

1. O planejamento das aquisiçóes e contrataçóes deve ser realizado com antecedência, para que não

haja atraso na aprovação do Plano de Aquisições.

2. É necessário realizar reunióes periódicas com as Unidades Beneficiárias envolvidas no

Programa, com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas. Alé o momento, em 20 I IJ. foram

realizadas 3 reuniões gerais e deliberativas com os gerentes de projetos.

3. Deve haver uma comunicação com as unidades internas responsáveis pelos procedimentos de

aquisição e contratação, a fim de que todas as aquisiçóes iniciadas sejam concluídas até o fim do

ano. Até o momento, em 20 I IJ, foram realizados 5 (cinco) informes orienlativos da Coordenação

Geral do PROPREVINE às área,

t 1



VIII. Cumprimento das Obrigações Contratuais

Requisito Contratual Objcto I)O('UllIfnlo dt' Apn"'H"ntacão
Ptriudid Data

dade Anr(naci\o RIIl

Cláusula \.06 (b)- Juros. das
Jagarncnto semestral

�. P;trcela: Junho 2016 -

Semestral
Dispnsiçócs Especiais. Rcspllnsahilidaut.: STN.

Chíusula \.08 - Comissáo de
5' Parcela: Junho 2016 /

Crédito. das I)cposiçücs lagamcnlo scmcstral
-

Semestral

Esncciais.
Responsabilidade STN.

Cláusula 4.02 Prinrillais ii)- Revisâo c aprovaç;\o uo POA
O PUA c PA 2106. cm.:aminhado ao [311 CBR-

jem 15/04/2016, por intermédio do Ofíci{ Anual 18�8/20 1 6, de
COllllletências do CF:E I'A c dos relatórios semestrais.

n" 2. �70/20 1 6/lJ1I'LAIJ//SE/CGU-BR. 0.1/0512016

Cláusula 5.tU - I>emonstrações
i\prcscntar os dcm()nslrativos até

Ofício n" .1�11/2016/IJII'LAIJ/SE/CGU CUR-

Financeiras. das l>isposições de 28/0.t/2015: Encaminha Relatório ue Anual 2955/20 I n, de

Especiais.
11/114/211 16

!\uuitoria do TeU e Notas Explicativas. 19j1l7/211 1 6

Artigo 8.03 Rel,lIório. da ... {elatórin de Progn:sso (Ill semestre ()ficio n" 20.282/201.'i/DIPI"AD/SE/C(iU-
CUR-

-

Semestral .1.111912015. de
Normas Gerais. le 2(15) - até .11/07/2015. PR. de 28/08/2015.

25/09/2015

:\ rtigo 8.113 Relatório, das Relatório de Progresso (2" semeslre Ofído n" 6,4 18/2016/DIPLAD/SE/CClU-
CIlR -

-

Sl:mestral 11�7/2016. de
Normas Gerais. k 2(15) - até 28/02/2016. PR,de 12/02/2016.

2�'1I.1/20 16

Artigo 7.0� (h) - Demonslraçiio ()fício n" 5.079/2016illll'l"AIliSE,'('(jU-
CUR-

dl: recursos, das Normas Gerais.
!\.presl:ntar a LO!\. - exercício 2016

PR, de 18/01/2016.
Anual �1I6/211 I 6. de

29/0V/2016

I

�.
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Aprovação do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE)

Conforme previsto no art. 3°, inciso lll, da Portaria CGU nO 1.309/20 i3, este

Relatório de Progresso (iO semestre de 20 (6) foi apresentado e aprovado pelos membros

do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE) listados abaixo:

Brasília e agosto de 20 i6

,��
au<ha aya�

Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção

Henrique pare id da Rocha

Diretor de Sistemas c informação

Gilson Libór Oliveira Mendes

Diretor de Pesquisa� informações Estratégicas

Gui �,��:b}.;-
Chefe da f\ 'sessoria �Comunicação Social
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