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REESTRUTURAÇÃO DA CGU
Prezad@s Colegas,
Encerrou-se o ano de 2018 e, com ele,
concluiu-se um ciclo de aprendizagem
e evolução para todos nós e também
para a CGU. Esse ciclo consistiu na
realização, com êxito, de diversas
ações, muitas delas inéditas para a
Regional e até mesmo para a CGU, com
o foco no atingimento de nossos
objetivos estratégicos e para a
consolidação de nosso órgão como uma
importante instituição que gera valor
para a sociedade e para o Estado.
Nesta Edição nº 04 do Boletim
Informativo, é possível se ter uma ideia
da amplitude das nossas ações e do
quanto estamos avançando. Com ações
de impacto nacional, destaco trabalhos
sobre o cálculo automático dos
proventos de aposentadorias; o curso
EAD em participação e controle social;
a fiscalização nas obras da BR-381; o
curso de ações investigativas; e a
apuração correicional direta de atos de
agentes públicos e pessoas jurídicas.
Que venha 2019 repleto de boas
notícias!

Boa Leitura!!!

A CGU, que manteve o status de ministério no novo governo, passará a contar
com uma nova estrutura administrativa. Já na primeira medida normativa do
ano – a Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019 – a CGU retomou
sua denominação como Controladoria-Geral da União, e passou a contar com
a possibilidade de mais uma área finalística. A MP detalha algumas
competências da CGU quanto ao tratamento de denúncias e à apuração
disciplinar. Além disso, a CGU permanecerá sob a gestão do Ministro Wagner
Rosário, o que permitirá a consolidação dos avanços que já vinham sendo
implementados desde o ano de 2018.
No dia 3 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 9.681,
que traz as alterações regimentais e define o quadro de funções comissionadas
da pasta. A principal novidade é a criação da Secretaria de Combate à
Corrupção, que ficará responsável pelas atividades de combate à corrupção,
reunindo acordos de leniência, informações estratégicas e operações especiais
sob a mesma estrutura.
Com a reestruturação da CGU, a CGU-Regional/MG terá sua estrutura de
funções comissionadas ampliada, e contará agora com 5 FCPE101.2 (Função
Comissionada do Poder Executivo) e com 3 FG (Função Gratificada), além da
função de Superintendente. O essencial da melhoria promovida na estrutura
da CGU-Regional/MG é que será possível a realização de uma reestruturação
interna, com o foco no melhor atingimento de resultados.
Primeiro, porque será possível fortalecer as áreas que atendem às Secretarias
finalísticas da CGU, tanto com relação ao perfil dos servidores de cada área,
quanto no que tange à existência de chefia imediata adequada para a
supervisão dos trabalhos. Nesse ponto, destaca-se a fusão dos NACs voltados
para ações de controle na área de Educação, e a necessidade de mudanças
pontuais de alguns servidores para atuarem em novas áreas, de modo a
potencializar os resultados com base nas competências funcionais.
Em segundo lugar, a reestruturação interna favorecerá as ações
desempenhadas pela CGU-Regional/MG uma vez que as unidades internas da
Regional estarão alinhadas e preparadas para desenvolver os trabalhos
supervisionados por cada uma das secretarias da CGU.

FIQUE POR DENTRO

¤ Sistema IARA: No dia 26 de outubro, a CGU lançou o novo Sistema Iara para
solicitações de serviços de gestão de pessoas. O objetivo é simplificar e agilizar
as requisições de serviços em toda a CGU, eliminando formulários físicos, repetição de dados em formulários digitais, bem como
solicitações via e-mail, diminuindo, assim, o tempo de espera e a burocracia dos fluxos internos.
¤ Publicação da Instrução Normativa SFC nº 09: A Secretaria Federal de Controle Interno publicou, em 9 de outubro de 2018, a
Instrução Normativa SFC nº 09, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e sobre o Relatório Anual de Atividades
de Auditoria Interna (RAINT) das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (UAIG), em observância
aos dispositivos do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal aprovado pela
Instrução Normativa SFC nº 03, de 9 de junho de 2017. A Instrução Normativa SFC Nº 9, além de simplificar o processo, estabelece
o fluxo de elaboração e comunicação do PAINT e do RAINT para todas as UAIG.

NÚCLEO
DE
AÇÕES
DE
OUVIDORIA E PREVENÇÃO DA
CORRUPÇÃO
Seminário de Controle e
Participação Social
No dia 16 de outubro, a CGU/MG e o
Conselho Regional de Contabilidade em
Minas Gerais realizaram um Seminário
de Controle e Participação Social voltado
para contadores, gestores municipais e
sociedade civil.
O seminário que tratou de informações
acerca de instrumentos de transparência,
participação e controle social, mostrou os
diversos produtos oferecidos pela CGU,
no
âmbito
do
Programa
de
Fortalecimento
de
Ouvidorias
–
PROFORT e promoveu inúmeros debates
sobre o papel das instâncias de ouvidoria
na melhoria da gestão, na promoção da
cidadania e defesa do usuário dos
serviços públicos.
O evento contou com presenças ilustres,
como o Subcontrolador de Governo
Aberto do Estado de Minas Gerais,
Márcio Almeida do Amaral; o Ouvidor
Geral da União (OGU/CGU), Gilberto
Waller Júnior; o Ouvidor-Geral da
Petrobras, Mário Vinícius Claussen
Spinelli; o Ouvidor-Geral do Estado de
Minas Gerais em exercício, Antônio
Fernando Máximo; o Diretor-Executivo
da Transparência Internacional no
Brasil,
Bruno
Brandão
e
o
Superintendente da CGU/MG, Breno
Barbosa.

Curso EAD em participação e
controle social
O projeto de EAD em Participação
e Controle
Social,
ofertado
pela
plataforma da Escola do Legislativo de
Minas Gerais (ELMG), é uma iniciativa
resultante da parceria da CGU/MG com a
ESAF/MG, CGE/MG e ELMG para

promover a capacitação da sociedade
civil, viabilizando a participação mais
ativa no acompanhamento e controle
social de políticas públicas.

O tema da próxima edição em 2019 já foi
anunciado: “Faça o que é certo, ainda que
ninguém veja”.

Em 2018, foram elaborados o módulo
básico e o módulo Controle Social na
Saúde, este fruto de parceria com a
CFECS/CGU, CNS e Fiocruz. Foram
disponibilizadas duas turmas para todo o
Brasil, totalizando 1.806 inscritos.
Em 2019, além da oferta desses dois
módulos em quatro turmas, está sendo
elaborado o módulo temático da
Assistência Social que deverá ser
ofertado em caráter piloto em
fevereiro/2019.

Curso “Tratamento de
Denúncias”
Aconteceu entre os dias 6 e 8 de
novembro, no CENTRESAF/MG, curso
“Tratamento
de
Denúncias
em
Ouvidoria”, promovido pela OuvidoriaGeral da União no âmbito do Programa
de Formação Continuada em Ouvidorias
– PROFOCO. O curso foi ministrado pela
servidora Isabella Braun e pela servidora
Silvana Antunes de Araújo, da OGU.
Foram capacitados 42 alunos. O
PROFOCO tem como objetivo capacitar
profissionais de ouvidorias públicas de
todos os poderes e esferas de governo.

Concurso Desenho e Redação
O resultado do 10º Concurso de Desenho
e Redação, que foi realizado durante o
ano de 2018 e teve como tema: “Ser
Honesto é Legal!”, foi divulgado em
dezembro.
Nesta
edição
foram
mobilizados 591.473 estudantes, 20.750
professores, 2.978 escolas, e produzidos
506.399 trabalhos, entre desenhos,
redações e planos de mobilização. Os
dados demonstram um crescimento
significativo no número de estudantes
engajados no concurso: cerca de 182 mil
alunos a mais que no ano passado.
Em Minas Gerais tivemos três redações
premiadas de alunos dos municípios de
Viçosa, Uberlândia e Rio Paranaíba nas
categorias 8º ano, 9º ano e EJA. Além
dos alunos, os professores também são
premiados.

Alexandre Magno Evangelista
Centro Municipal de Educação
Doutor Januário Andrade Fontes Viçosa
Vencedor da categoria Redação 9º
ano

Jornada Íntegra
As servidoras Conceição Policarpo e
Cristina Silva participaram, em São
Paulo, do evento de pré-lançamento da
“Jornada Íntegra: um bom negócio para
sua empresa” promovido pela Alliance
for Integrity. O evento serviu para
engajar
membros
da
rede
e
representantes dos setores público,
privado, sociedade civil e academia
coletivamente
na
Jornada,
que
acontecerá em 2019 em todo Brasil. A
iniciativa busca criar capacidades no
setor privado do país, com o apoio de
outros pares, cujas experiências sirvam
de estímulo para a replicação positiva da
contribuição da integridade para os
negócios.
A Alliance for Integrity (AfIn) é uma
iniciativa global de ações coletivas que
reúne partes interessadas dos setores
privado e público e da sociedade civil em
um esforço conjunto de construção e
promoção de soluções para fortalecer a
transparência e a integridade no sistema
econômico. No Brasil, a CGU se engajou
nesta
aliança
pela
integridade,
compondo o conselho consultivo da AfIn
e fazendo parte de grupos de trabalhos de
fomento à integridade nos médios e
pequenos negócios (MPEs).

Projeto Piloto Monitorando à
Merenda
O projeto piloto do Monitorando a
Merenda foi executado em parceria com
a
SEMED/BH,
SEMED/Contagem,
IFISULDEMINAS, CGM/BH, com a

Ouvidoria
Geral
de
Contagem,
CGM/Contagem, com a UFMG, a UEMG,
o Observatório Político Social da Newton
Campos, OSBH e OS Contagem. O
objetivo é avaliar a qualidade e a
efetividade da merenda escolar oferecida
na rede pública de ensino, produto do
PNAE, incentivando o exercício do
controle social da merenda escolar por
meio da participação ativa dos alunos
beneficiários, a fim de colaborar com a
gestão do programa para a melhoria da
sua execução.
A operacionalização se deu por meio do
aplicativo Monitorando a Cidade,
desenvolvido
pelo
Massachusetts
Institute
of
Technology
(MIT).
Estudantes de oito escolas de Minas
Gerais responderam questões sobre a
merenda fornecida na escola, além de
poderem fotografar o cardápio e a
merenda.
Por meio dos dados, foi possível gerar
informações relevantes para os gestores e
sociedade civil como, por exemplo, o
percentual de alunos que não comeram
as refeições. No primeiro trimestre de
2019, haverá a elaboração de proposta de
expansão do projeto.

desenvolvimento e busca de soluções de
tecnologia gamificada voltadas para a
educação cidadã e promoção da ética e
integridade. As dez equipes inscritas
apresentaram no final da maratona suas
soluções e seis foram selecionadas para
participarem de uma pré-aceleração para
desenvolverem seus produtos. As
melhores soluções foram premiadas no
Dia Internacional Contra a Corrupção.

Programa de Pesquisa
Acadêmica
O Programa de Pesquisa em Finanças
Públicas, Controle e Prevenção da
Corrupção implementado em Minas
Gerais, em 2017, por meio da parceria
CGU
e
ESAF,
apresentou,
na
comemoração
regional
do
Dia
Internacional Contra à Corrupção, três
importantes conquistas:

I Hackathon Conecta Gerais
No dia 9 de novembro, a CGU/MG em
parceria com o Sebrae/MG promoveu o
Conecta Gerais. O evento buscou
fomentar a participação social por meio
da conexão entre diferentes atores da
sociedade civil e o uso de ferramentas
tecnológicas na promoção da educação
cidadã e da cultura de ética e integridade
nas relações público-privadas.
O Conecta Gerais contou com a presença
da Secretária de Transparência e
Prevenção da Corrupção, Cláudia Taya,
que participou do painel “Jogue limpo
com o seu negócio” e do assessor de
gabinete da OGU, Marcos Lindenmeyer,
que proferiu palestra sobre inovação
cívica. Também participaram dos
debates a representante da Alliance for
Integrity,
Amanda
Rocha,
e
a
representante da área de compliance da
Unimed-BH, Maria Vitória.
Em paralelo às discussões, foi realizada
uma Game Jam que consistiu numa
maratona de 48 horas focada no

conclusão de subprojetos do Plano
Operacional 2018. Atualmente, a
situação dos projetos da Regional por
prioridade (obrigatório, prioritário e
complementar) estão resumidos nos
gráficos a seguir:

¤ Lançamento da primeira revista
composta exclusivamente por artigos do
Programa – edital 2017, viabilizado por
meio de parceria com o grupo editorial da
Revista CGU. Para saber mais, acesse a
Revista
pelo
link
https://ojs.cgu.gov.br/index.php/Revist
a_da_CGU/issue/viewIssue/29/pdf_43
¤ Exposição de quatro artigos relativos ao
Edital 2018, já aprovados por bancas de
especialistas; e
¤ Lançamento do Edital 2019, prevendo
a seleção de 2 professores orientadores e
de 12 pesquisadores, assegurando assim
a institucionalização regional dessa
importante iniciativa.

NÚCLEOS DE
CONTROLE

AÇÕES

DE

Aferição 3º Trimestre do PO
2018
No final do mês de dezembro, a CGU/MG
atingiu o percentual de 84,1% de

Destaque para a conclusão de projetos
complementares, aumentando de 5
projetos entregues até o mês de setembro
para 22 projetos no final do 4º trimestre.
Entre eles, estão: análises do PAINT,
apurações de denúncias, fiscalização da
BR-381, fiscalização da obra do Campus
Governador Valadares da UFJF e análise
da qualidade do gasto público no sistema
prisional.

Concluída a fiscalização da BR
381/MG
A equipe de fiscalização, formada pelos
servidores Denise Barbosa e Wagner
Eustáquio, concluiu o Relatório nº
201700131, que verificou a situação da
execução das obras de adequação da
capacidade da Rodovia BR 381/MG –
Norte, entre os municípios de
Governador Valadares e Belo Horizonte,
incluindo duplicação, melhoramentos e
ampliação de capacidade e segurança.
Foi verificada lentidão na execução do
empreendimento. Dos onze lotes do
empreendimento, apenas dois lotes
foram concluídos, outros dois estavam
em execução e sete encontravam-se
paralisados e sem empresa contratada.
Destes sete, um está em fase de
elaboração de anteprojeto e seis estão no
estágio inicial de elaboração de novos
estudos de viabilidade.

O Relatório já foi publicado na internet,
tendo sido, inclusive, pauta de divulgação
na imprensa local.

Concluído RDE sobre o PNATE
Em dezembro, foi finalizado o relatório
de Demandas Externas referente à
apuração de situações presumidamente
irregulares no Programa Nacional de
Transporte Escolar - PNATE, ocorridas
no município de Caldas/MG, apontadas
à CGU pela Procuradoria da República
em Pouso Alegre/MG. A equipe de
fiscalização, formada pelos servidores
Aline Halim e José Geraldo Santiago,
analisou as licitações para o transporte
escolar no município, abrangendo o
período de 2013 a 2017. Dentre as
principais irregularidades apontadas que
impactaram a gestão e efetividade do
Programa, destacam-se: Restrição à
competitividade nos certames realizados
para
o
transporte
municipal,
direcionamento de licitação para
contratação dos prestadores de serviço e
inexistência de controle na execução dos
contratos.

Publicação das normas para as
Auditorias Anuais de Contas
O TCU publicou as normas específicas
das contas referentes ao exercício de
2018, quais sejam: Decisão Normativa nº
170/2018 (dispõe acerca das unidades
cujos dirigentes máximos devem prestar
contas de suas gestões ocorridas no
exercício de 2018), Decisão Normativa nº
172/2018 (dispõe sobre a relação das
unidades prestadoras de contas cujos
responsáveis terão as contas de 2018
julgadas pelo Tribunal e especifica
conteúdo e condições) e Portaria TCU nº
369/2018 (Dispõe sobre as orientações
para a elaboração do relatório de gestão,
rol de responsáveis, demais relatórios,
pareceres, e declarações e informações
suplementares para a prestação de contas
referentes ao exercício de 2018), bem
como sobre procedimentos para a
operacionalização do Sistema de
Prestação
de
Contas
(e-Contas),
conforme as disposições da Decisão
Normativa-TCU 170, de 19 de setembro
de 2018.
Ademais, foi disponibilizado em sua
página na Internet, uma Cartilha sobre o

Relatório de Gestão na forma de Relato
Integrado.
Em Minas Gerais, conforme DN/TCU nº
172/2018, serão auditadas as seguintes
Unidades Prestadoras de Contas:
Centro
Federal
de
Educação
Tecnológica
de
Minas
Gerais
(Cefet/MG);
- Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Triângulo Mineiro
(IFTM);
- Administração Regional do SESC no
Estado de Minas Gerais (Sesc/MG).

NÚCLEO DE ANÁLISE DE
ATOS DE PESSOAL – NAAP
Finalizado o ano de 2018, é hora de
prestar contas das atividades realizadas
pelo NAAP. E o balanço não poderia
trazer resultados melhores!!!
Ao longo de todo o exercício, o NAAP
analisou 7.842 atos de pessoal, entre
admissões, aposentadorias e pensões. No
mesmo período, 567 atos foram avocados
pelo Tribunal de Contas da União. Por
conseguinte, em que pese o notório
incremento
do
quantitativo
de
aposentadorias em 2018, em decorrência
da iminente reforma da previdência, o
excelente desempenho obtido pelo NAAP
permitiu à CGU/MG reduzir em 35% o
estoque de atos pendentes de análise.
Além disso, salienta-se que não houve
perda de prazo nas análises das
admissões, aposentadorias e pensões
concedidas no exercício em tela.
No que tange às trilhas de pessoal, os
integrantes do NAAP analisaram em
2018 a totalidade das justificativas
apresentadas pelos gestores para as
ocorrências identificadas pelo Sistema de
Trilhas de Auditoria.
Cabe ressaltar também os trabalhos de
auditoria de contas anuais realizados em
cinco universidades (UFJF, UFOP,
UFMG, UFTM e UFVJM), bem como no
CEFET/MG e no IFMG, com destaque
para a verificação do cumprimento da
jornada de trabalho pelos servidores
lotados nas citadas instituições federais.
Neste sentido, merece destaque especial
a efetividade dos trabalhos de auditoria

executados pelo NAAP, visto que foram
aprovados benefícios financeiros de
quase 22 milhões de reais, advindos do
atendimento pelos gestores federais das
recomendações atinentes à área de
recursos humanos, enquanto outros 3,1
milhões
aguardam
validação
da
Coordenação-Geral de Auditoria de
Pessoal e Tomada de Contas Especial
(CGPTCE). Os dados constam do Sistema
Monitor e encontram-se consolidados no
CGU-PROJ (Redmine).
Ainda tratando de benefícios financeiros,
a CGPTCE emitiu a Nota Técnica nº
1870/2018/CGPTCE/DG/SFC,
de
19/07/2018, estimando prejuízo ao
erário superior a R$140 milhões por ano,
haja vista os apontamentos contidos na
Nota
Técnica
nº
2247/2017/PESSOAL/MG/Regional/M
G, elaborada pela colega Karen
Magalhães
Junqueira.
No
citado
documento, apontou-se o risco de
prejuízos milionários à União em
decorrência de fragilidades operacionais
do SIAPE, identificadas no método de
cálculo automático dos proventos de
aposentadorias baseados na média
aritmética simples das 80% maiores
remunerações do servidor. A NT nº
2247/2017 foi encaminhada à SFC com
propostas de aperfeiçoamento do SIAPE
e de adoção de medidas administrativas,
visando mitigar as ocorrências de
pagamentos indevidos. A íntegra dos
documentos ora citados encontra-se
disponível
no
Processo
SEI
00210.100700/2017-84.
Enfim, os resultados obtidos em 2018
nos forçam a estabelecer metas
ambiciosas para 2019. Ao longo do
exercício, além de esgotar o estoque de
processos físicos de aposentadorias e
pensões ainda sob a guarda da Regional,
realizar os trabalhos obrigatórios de
contas anuais, analisar as trilhas de
pessoal e atualizar os registros do
Sistema Monitor, o foco das atividades do
NAAP incidirá sobre o exame da folha de
pagamento dos órgãos e entidades
federais com sede em Minas Gerais.
Como trabalho piloto, pretende-se
realizar
auditorias
nos
hospitais
universitários, tendo por objeto de exame
os pagamentos efetuados na rubrica
“Adicional de Plantão Hospitalar (APH)”,

tendo em vista que existem suspeitas de
irregularidades nesses dispêndios.

NÚCLEO
DE
CORREIÇÃO

AÇÕES

DE

Apuração Correcional Direta
No último trimestre do exercício de 2018,
os servidores do NACOR/MG deram
continuidade
aos
procedimentos
apuratórios instaurados, pela CGU, em
desfavor de agentes públicos e pessoas
jurídicas, por possíveis atos de corrupção
praticados.

Além do debate dos principais temas da
área correcional, foi lançado o Portal de
Corregedorias (www.corregedorias.gov.b
r), ambiente de interação e troca de
informações
sobre
a
atividade
correcional na esfera pública, que reúne
as corregedorias de todos os poderes e
esferas de governo. O Encontro
possibilitou
ainda
discussões
e
alinhamento de ideias
entre a
Corregedoria-Geral da União e os
Núcleos de Correição nos estados.
A CGU/MG foi representada pela
servidora do NACOR/MG Renata
Bandeira.

Supervisão Correcional
O NACOR/MG efetuou diligências, no
sentido de acompanhar as ações
correcionais executadas no âmbito da
Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG, da Universidade Federal de Juiz
de Fora – UFJF, da Universidade Federal
de Ouro Preto – UFOP, da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri – UFVJM, da Universidade
Federal de Uberlândia – UFU e da
Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM).
No mês de dezembro de 2018, foi
realizada uma reunião com a Reitora da
UFOP,
nas
dependências
da
universidade, na qual foram abordados,
entre outros, os seguintes temas:
divulgação dos cadastros CEIS e CNEP,
esclarecimento de pontos relativos ao
cabimento do TAC e do TCA,
inconsistências
verificadas
no
cadastramento
de
ações,
pela
supervisionada, no Sistema CGU-PAD,
inovação referente à criação do site
www.corregedorias.gov.br
e
a
importância da existência de uma
corregedoria seccional na entidade,
capaz de gerenciar seus próprios
procedimentos
correcionais,
com
estratégias de apuração.

V Encontro de Corregedorias
do Poder Executivo Federal
Nos dias 20 e 21 de novembro, aconteceu
em Brasília o V Encontro de
Corregedorias do Poder Executivo
Federal, realizado pela CorregedoriaGeral da União.

NÚCLEO DE AÇÕES ESPECIAIS
No dia 26 de outubro, a equipe do NAE e
os demais servidores da Regional
organizaram uma despedida para o
colega Adonias Fernandes. Na ocasião, o
servidor Luiz Alberto agradeceu a
dedicação e o comprometimento nesses
12 anos de atuação na CGU, e ressaltou,
ainda, a competência com que Adonias
sempre realizou os trabalhos a ele
atribuídos. Adonias tomou posse como
conselheiro substituto do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.
Parabéns ao colega pelo seu esforço!
Desejamos muito sucesso em sua nova
caminhada!

No último trimestre, os servidores do
NAE realizaram diversas capacitações
voltadas às ações investigativas.
Nos dias 15 a 19 de outubro, a
coordenadora do NAE, Moísa de
Andrade, participou do curso de
Inteligência Aplicada, promovido pela
Agência Brasileira de Inteligência em
Belo Horizonte. O evento teve como
público-alvo servidores representantes
dos órgãos integrantes do Sistema
Brasileiro de Inteligência.
As servidoras da Regional, Isabela Orzil e
Ivana Paula, participaram nos dias 19 a
23 de novembro, em Florianópolis, do
Módulo V do Curso de Ações

Investigativas
(Técnicas
de
Autoproteção),
promovido
pela
Academia Nacional de Polícia Rodoviaria
Federal.
No período de 10 a 14 de dezembro, o
servidor Gustavo Cruz participou do
curso de Introdução à Análise de Dados
com Python. O curso, realizado pela
Diretoria de Informações Estratégicas,
visa capacitar auditores para a análise de
bases de dados utilizando a linguagem
Python e a ferramenta Jupyter Notebook.

APOIO ADMINISTRATIVO
¤ Foi concluída a alteração do layout da
Sala de Treinamento (204) com a
instalação dos 16 computadores em nova
configuração. Também foi realizada a
instalação de Datashow no teto da sala e;
a aquisição de um Telão com tripé
2mx2m e de dois novos aparelhos de arcondicionado.
¤ Recebemos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte a
doação de 48 Pen Drive, sendo 43 (8GB)
e 5 (16GB); 2 Tablet para Drone; 2 pares
de Rádio Comunicador a serem
utilizados pelos encarregados da limpeza
e manutenção do prédio.
¤ Para fins de resguardar o
funcionamento de bens patrimoniais de
pequeno porte, foi adquirido um
desumidificador de ar que controla a
umidade do ambiente onde se encontram
armazenados estes bens, evitando a
corrosão e ferrugem dos mesmos.
¤ Será realizada análise para viabilizar a
instalação de teto móvel para o vão
interno do prédio, com a finalidade de
permitir a ventilação e proteção contra
chuvas,
proporcionando
uma
adequação
quanto
às
mudanças
climáticas.

VOCÊ SABIA???
Com base em Relatório da CGU,
Ministério
Público
Federal
acusa ex-Reitor do IFMG de
Improbidade Administrativa
O MPF em Minas Gerias ingressou com
ação de improbidade administrativa
contra o ex-reitor do Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas

Gerais (IFMG), Caio Mario Bueno Silva,
diretor do campus do IFMG-Ouro Preto
até dezembro de 2008. Em 2009, ele
assume a Reitoria e permanece até 2014.
Os atos de improbidade apresentados
referem-se ao trabalho realizado pela
CGU, conforme Relatório de Demandas
Externas nº 00210.002006/2014-50.
A fiscalização teve como objetivo analisar
a licitação bem como a execução da obra
do Restaurante Escolar do IFMG Campus Ouro Preto, realizada por meio
das Tomadas de Preço nº 015/2008 e
026/2010. Ressalte-se que a Tomada de
Preços nº 015/2008 foi realizada sem
que houvesse a autorização do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, contrariando a
Portaria IPHAN nº 122/2004 para
intervenção no conjunto arquitetônico do
município de Ouro Preto, o que gerou
alterações no projeto licitado e,
consequentemente, descaracterização do
objeto.
Assim, foi constatado que a obra do
Restaurante Escolar do IFMG – Câmpus
Ouro Preto possuía uma série de
irregularidades que se originaram na
decisão realizar a Tomada de Preços nº
015/2008, com base em um projeto de
execução que não havia sido aprovado
pelos órgãos competentes, gerando
posteriormente, readequações. Isso
implicou alterações na execução da obra,
bem como do montante incialmente
estimado para a execução do objeto
contratado, que ainda não se encontra
concluído, sendo necessária nova
licitação para tal.
O resultado é que foram gastos cerca de
R$ 2 milhões – R$ 500 mil a mais do que
o valor original – em uma obra que,
passados mais de dez anos, ainda não foi
concluída. Foram sendo realizados
aditivos de forma ilegal, ultrapassando
largamente os limites da lei e culminando
na alteração de 44% do objeto licitado.
Se condenado, o ex-reitor estará sujeito
às sanções da Lei 8.429/92, entre elas,
perda da função pública, pagamento de
multa, ressarcimento do dano, proibição
de contratar com o Poder Público ou de
receber empréstimos de instituições
financeiras públicas e até suspensão dos
direitos políticos.

Servidora da CGU-R/MG recebe
prêmio internacional “Boas
Práticas Erasmus+”
A servidora Conceição Policarpo recebeu
no dia 8 de novembro o prêmio “Boas
Práticas Erasmus+”, em razão das ações
de
educação
para
cidadania
desenvolvidas pelo NAOP em Minas
Gerais. O prêmio foi entregue pela
Secretária Geral de Estabelecimentos de
Ensino de Portugal - Sra. Manoela
Arraios de Faria e pelo Diretor Cientifico
da Omnes Pro Uno e representante do
projeto Erasmus+ na Europa, Dr. Luís
Miguel Neves. Este prêmio, chancelado
pelo projeto Erasmus+ através de sua
representante na Europa, a associação
OMNES
PRO
representa
um
reconhecimento aos melhores projetos
Erasmus+ nas áreas das Neurociências e
Aprendizagem.
O Erasmus+, programa da União
Europeia para os domínios da Educação,
da Formação, da Juventude e do
Desporto para o período de 2014 a 2020,
tem o objetivo de apoiar a execução da
Agenda Política Europeia para a justiça
social, a inclusão, o crescimento e o
emprego.
Parabéns Conceição e toda equipe do
NAOP/MG por mais essa conquista!

CGU desenvolve “Malha Fina de
Convênios”
A CGU desenvolveu sistema que utiliza
a tecnologia de aprendizado de
máquina (machine learning) para
análise automatizada das prestações de
conta em transferências voluntárias da
União. Com base nas características de
cada convênio ou contrato de repasse, a
ferramenta reconhece padrões e
permite prever, com elevado grau de
precisão, o resultado da análise de
contas, no caso de avaliação manual por

servidores
dos
concedentes.

órgãos

federais

O sistema é resultado de pesquisas e
soluções conjuntas com o Ministério da
Fazenda (MF) e Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP), para tornar a prestação de
contas mais célere e reduzir o estoque
de termos em atraso.
A partir do sistema desenvolvido, no dia
7 de novembro de 2018, foi publicada a
Instrução Normativa Interministerial
MP/MF/CGU nº 5, de 6 de novembro
de 2018, que estabelece parâmetros, a
partir de metodologia de avaliação de
riscos, para análise da prestação de
contas por procedimento informatizado
dos convênios e contratos de repasse
operacionalizados no SICONV, em
atenção ao disposto no § 7º do art. 62 da
Portaria Interministerial nº 424, de 30
de dezembro de 2016.
Na prática, a aplicação - espécie de
“Malha Fina de Convênios” que verifica
os instrumentos firmados no SICONV
utiliza algoritmos e se baseia numa nota
de risco para medir a probabilidade de
aprovação ou reprovação das contas. A
metodologia combina também a
emissão de alertas gerados nas trilhas
de auditoria aplicadas pela CGU, na
busca por padrões pré-definidos de
indícios
de
impropriedades
ou
irregularidades,
as
quais
são
classificadas em três categorias:
descumprimento de norma; conflito de
interesse; e falhas na execução
financeira, a exemplo de pagamentos a
fornecedores fora da vigência do
convênio.

Participação de servidores em
atividades e eventos
Ações Investigativas
¤ No período de 2 a 4 de outubro, 20
servidores da Regional participaram do
piloto do módulo III, do curso de Ações
Investigativas. O curso piloto foi
ministrado pelos servidores Luiz Alberto
e Gustavo Henrique Cavalcanti, da
Coordenação-Geral
de
Operações
Especiais. O módulo faz parte de um
projeto de institucionalização de uma
política de capacitação continuada que
visa preparar os servidores da CGU para

lidar com situações de caráter complexo
em investigações e operações especiais.

Programa de Desenvolvimento
de Líderes da CGU
No dia 14 de outubro, 34 servidores da
CGU/MG
participaram
do
curso
“Ferramentas essenciais para melhorar
seus resultados profissionais”. O curso
faz
parte
do
Programa
de
Desenvolvimento de Líderes, uma
inciativa da Coordenação-Geral de
Gestão de pessoas (COGEP), com o
intuito de desenvolver e aprimorar o
desempenho das funções gerenciais dos
servidores do órgão.

XXIII Congresso LatinoAmericano de Auditoria
interna – CLAI 2018
Nos dias 21 a 24 de outubro, em Foz do
Iguaçu, foi realizado o XXIII Congresso
Latino-Americano de Auditoria interna.
O evento contou com a participação de
mais de 1.200 profissionais de diversos
países, abrangendo a iniciativa privada e
órgãos do governo. A CGU/MG foi
representada pela servidora Raquel
Todeschini.
O Congresso contou com a participação
de grandes palestrantes, como Richard
Cambers, presidente e CEO do Instituto
Global de Auditoria, considerado, no
mercado, como um dos cem profissionais
mais influentes na área contábil, abordou
sobre ética e os principais atributos dos
grandes auditores internos e Paul Soubel,
presidente do COSO (Commitee of
Sponsoring
Organizations
of
the
Treadway Commission), é considerado
um dos maiores especialistas em gestão
de riscos do mundo. Abordou o tema
COSO
ERM,
integração
entre
desempenho e estratégia, enfatizando
que os auditores precisam sempre
visualizar os riscos futuros.
Segue o link para acesso as apresentações
do
CLAI
2018:
https://cgugovbrmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_freit
as_cgu_gov_br/EmNV6atpbiFEhRUV2hEXR0Bps2RddxbCuOOVzn6SN85A?e=kgl9eC

Multiplicadores em Gestão de
Riscos - 2ª turma

Nos dias 7 a 9 de novembro, os servidores
Alexandre Soares, Raquel Todeschi e
Andresa Coelho participaram em Brasília
da 2ª turma de Multiplicadores em
Gestão de Riscos. Como pré-requisito ao
treinamento presencial, os servidores
realizaram o curso EaD Gestão de Riscos
no Setor Público (20h), disponível na
Escola
Virtual
de
Governo
(https://evg.gov.br/curso/127).

Encontro Técnico Regionais e
SFC
No período de 19 a 21 de novembro, foi
realizado em Brasília o Encontro Técnico
entre a SFC e as Unidades Regionais.
Participaram
do
encontro
o
Superintendente Breno Barbosa e as
servidoras Suzana Kroehling e Tânia
Braga. O encontro teve como objetivo
discutir e aprimorar temas relevantes
relacionados à Atividade de Auditoria
Interna Governamental.
Durante o encontro, que contou com a
presença do Ministro Wagner Rosário,
do Secretário Executivo João Marcelo e
do Secretário Federal de Controle
Interno Antônio Carlos Leonel, foram
apresentados e discutidos os avanços
alcançados pela CGU, os desafios a
enfrentar e as perspectivas para o futuro.

Capacitação Sistema Macros
No período de 19 a 21 de novembro, cerca
de
40
servidores
da
Regional
participaram de palestra e de oficinas
técnicas acerca do Sistema Macros,
desenvolvido pela CGU para o
levantamento de informações de pessoas
físicas, jurídicas, unidades gestoras e
municípios, a partir de mais de 80 fontes
de dados distintas.
A capacitação, ministrada pelo servidor
Luiz Alberto, teve por objetivo dotar os
participantes
de
conhecimentos
intermediários acerca do uso do Macros
como ferramenta aplicável às atividades
de auditoria (inclusive de pessoal),
fiscalização e investigações envolvendo
grandes volumes de dados.
Ao
longo
do
encontro,
foram
apresentadas e testadas as diversas
funcionalidades disponíveis no Sistema
Macros, mediante a execução de
exercícios práticos e discussão de casos

concretos. A metodologia aplicada
permitiu a formação coletiva do
conhecimento, a partir dos momentos

de análise da realidade e pela interação e
troca de saberes e experiências entre os
participantes.

Negociação Avançada em
Acordo de Leniência
Nos dias 26 a 31 de novembro, os
servidores do NACOR/MG, Tiago Lopes
e Tatiane Pires, participaram em Brasília
do Curso de Negociação Avançada em
Acordo de Leniência, em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas.

Treinamento de Operação e
Pilotagem de Drones.
Nos dias 26 a 28 de novembro, foi
realizado em São Paulo o treinamento
para operadores de drones, promovido
pela empresa Soluções Drone Visual. A
CGU contratou 5 vagas para o curso,
visando o aperfeiçoamento dos trabalhos
de auditoria de obras. A CGU/MG foi
representada pelo servidor Anildo
Tirloni.

Aconteceu na CGU/MG
Servidores recebem Prêmio
Excelência CGU
No dia 11 de dezembro, foi realizado em
Brasília evento de premiação aos
vencedores do Prêmio de Excelência
CGU 2018. O evento foi transmitido às
Regionais por videoconferência. Os
premiados da CGU/MG foram, na
categoria Agente Público Destaque:
Conceição Policarpo e Ivana Paula; e na
categoria Comissionado Destaque, o
superintendente Breno Barbosa foi um
dos cinco premiados da CGU.
No final do evento, cada um dos
vencedores recebeu, além do troféu, um
certificado da premiação. Parabéns ao
colegas pelo desempenho profissional e
comprometimento com a CGU!

Dia das Crianças
A CGU/MG, com a participação
da UNACON/MG, comemorou o Dia das
Crianças com uma programação muito
especial, realizada na manhã do dia 15 de
outubro, reunindo cerca de 30 crianças,
filhos dos servidores e colaboradores.
O evento foi realizado no prédio da
Regional Minas e contou com a presença
dos pais. A programação incluiu sessão
de cineminha com direito a pipoca,
oficina de artes, um super lanche e,
ainda, uma visita guiada ao prédio da
Regional, possibilitando às crianças
conhecerem um pouco mais sobre as
atividades dos pais e o local onde
trabalham. Tudo com muita diversão!

No dia 12 de novembro, a coordenadoraGeral de Técnicas e Qualidade da CGU,
Janaína Lucas Ribeiro, realizou encontro
com os servidores no auditório da
Regional para abordar sobre o novo
modelo de relatórios: estrutura e
componentes
e
como
será
a
operacionalização
no
sistema
Ativa.idades aos Aniversariantes!

A
CGU/MG
celebrou
a
campanha Novembro Azul com a peça
teatral, “Driblando o Preconceito”. A
peça teatral buscou através do bom
humor apresentar dicas para a saúde do
homem, quebrar preconceitos e impedir
o avanço do câncer de próstata. Na
ocasião, o Superintendente da CGU/MG
apresentou os resultados alcançados pela
Regional em 2018. No final do evento, foi
realizado um café de confraterização
patrocinado pela UNACON/MG, que
ressaltou a importância da divulgação
desses eventos para a melhoria da
qualidade de vida dos servidores e
integraçação no ambiente de trabalho.

No período da tarde ocorreu o
lançamento do edital do programa de
Pesquisa em Finanças Públicas, Controle
e Prevenção da Corrupção (3º Edição) e
da Edição Especial da Revista da CGU
com os trabalhos aprovados na 1º Edição
do Programa. Também ocorreram
debates dentro da temática da corrupção.

Felicidades aos
Aniversariantes!
OUTUBRO

No dia 23 de outubro, a CGU/MG
realizou evento em celebração ao
Outubro Rosa. No encontro, intitulado
“Chá Rosa”, foi transmitido aos
servidores dois vídeos com informações
sobre a evolução dos sintomas e
tratamentos do câncer de mama, além da
divulgação das peças da campanha da
CGU, produzida pelo Programa De Bem
com a Vida, em parceria com a Assessoria
de Comunicação Social (Ascom). Na
sequência, foi compartilhado um
delicioso lanche, em mais um momento
de confraternização entre os servidores.

Treinamento sobre o novo
modelo de Relatório

05/10 - Tatiana; 10/10 – Hélio
de Paula; 10/10 – Luís Felipe;
16/10 - Mayris; 18/10 - César;
19/10 – Paulo Batista

NOVEMBRO

Dia Internacional Contra a
Corrupção - DICC
No dia 6 de dezembro, a CGU/MG
promoveu o evento do DICC. No período
da manhã, representantes do Ministério
Público Federal, Ministério Público
Estadual, Policia Federal, Tribunal de
Contas da União e Receita Federal
apresentaram as principais ações
desenvolvidas no combate a corrupção e
receberam, como homenagem, o
reconhecimento da CGU pela parceria
em ações investigativas.
Também foram premiados os vencedores
da Maratona Hacker, promovida pela
Regional e Sebrae/MG, em parceria com
o Ministério Público de Minas Gerais.

03/11 - Daniela; 05/11 –
Márcio
Couto;
06/11
Noeme;
07/11
-Lidiane
(UNACON); 15/11 – Gustavo
Cruz; 15/11 - Suzana; 16/11 Adnalva; 19/11 - Isabel; 20/11
- Gilberto; 20/11 – Marlene;
25/11 – Agostinho; 26/11 –
João Colaço; 28/11 - Moísa

DEZEMBRO
13/12 - William; 15/12 – Luís
Fernando; 19/12 - Raquel;
28/12 – Tânia; 29/12 –
Marcos Souza

