


TIME BRASIL

Cooperação para ✓ melhoria da gestão

✓ fortalecimento do combate à corrupção

✓ aumento da confiança nos governos



ESTÃO NO 
TIME 
BRASIL



Desenvolve ✓ a transparência pública

✓ as estruturas de controle e de integridade

✓ a relação governo-sociedade

TIME BRASIL



TIME BRASIL

Oferece ✓ planos de trabalhos flexíveis para a sua realidade

✓ acesso a ferramentas, capacitações, práticas

✓ uma rede local e nacional de implementadores

✓ suporte para a implementação de medidas



O que é o Time Brasil

Oficina

• Palestras

• Atividades 
práticas

Plano de Ação

• Matriz TIP

• Itens 
obrigatórios

Acompanhamento

• Prazo: 1 ano

• Orientações e 
capacitações



O que é o Time Brasil



TIME BRASIL

AUTOAVALIAÇÃO

MATRIZ TIP

PLANO DE AÇÃO

SUPORTE

DIVULGAÇÃO

OFICIALIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

SUPORTE

AVALIAÇÃO

ACOMPANHAMENTO



Matriz TIP

Determinações legais e boas práticas para a gestão.

Transparência

Ações que fomentam a facilidade de acesso às informações, a abrangência e atualização das 

informações e a implementação dos normativos de transparência e acesso à informação.

Integridade

Ações que fomentam o fortalecimento das funções de controle interno, o planejamento de 

iniciativas de prevenção da corrupção e de promoção da ética e da integridade no município.

Participação

Ações que fomentam a participação ativa da comunidade, o controle social, a educação cidadã 

e a interação com a sociedade.



Matriz TIP

• A Matriz contém alguns itens prioritários, distribuídos nos três eixos. 

• O município que ainda não tiver implementado os itens prioritários deverá 

incluí-los em seu Plano de Ação.

• O Plano de Ação deve conter iniciativas que sejam específicas, factíveis, 

relevantes, com prazo e responsáveis definidos e que tenham resultados 

mensuráveis.



Oficinas
Objetivos

• Explicar o que é o programa, seus objetivos, o passo-a-passo para adesão, o que é 

a Matriz TIP, como preenchê-la e o processo após a adesão.

• Capacitação em temas relacionados à Matriz TIP – nivelamento.

• Orientar o preenchimento da Matriz TIP para elaboração do Plano de Ação.

Duração

Primeiro dia: Palestras (CGU e parceiros)

Segundo dia: Autoavaliação pela Matriz TIP e elaboração do Plano de Ação

Público-alvo

Funcionários municipais que serão responsáveis por apresentar o projeto ao Prefeito e 

assessores e auxiliar a elaboração do Plano de Ação. 
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Depois da oficina

• Para concretizar a adesão, o município deverá encaminhar 3 documentos:
I) Plano de Ação 
II) Portaria de Nomeação do Grupo de Trabalho
III) Termo de Adesão

• O município participante deverá tornar público o seu Plano de Ação no site 
da prefeitura e no site da CGU.

• Prazos máximo de pactuação – até 1 ano.

• A CGU oferecerá orientações e suporte para apoiar a implementação dos 
compromissos - capacitações presenciais e à distância e material de apoio.

• Os participantes do programa serão incentivados a participar de uma rede 
cooperativa.



Depois da oficina

Grupo de Trabalho

• Pelo menos 3 pessoas, com 1 coordenador.

• Atividades de coordenação, supervisão, monitoramento e prestação de 
informações relacionadas ao Plano de Ação do programa Time Brasil e 
atividades correlatas.

Contatos e orientações

• NAOP-CE.



Resumo 1º Ciclo

Fase 1: Demonstração de Interesse – já houve.

Fase 2: Convite da CGU para a Capacitação (40 a 50 servidores) – já houve.

Fase 3: Capacitação (1º Ciclo – 26 e 27 de Março de 2020).

Fase 4: Preenchimento da Matriz TIP (até 15 de Abril).

Fase 5: Plano de Ação, Portaria de Nomeação do GT, Termo de Adesão (Data 
Limite até 15 de maio de 2020).



1º Ciclo



Resumo 2º Ciclo: 5 Municípios

Fase 1: Demonstração de Interesse.

Fase 2: Convite da CGU para a Capacitação (40 a 50 servidores).

Fase 3: Capacitação (1º Ciclo – Abril de 2020).

Fase 4: Preenchimento da Matriz TIP (Maio de 2020).

Fase 5: Plano de Ação, Portaria de Nomeação do GT, Termo de Adesão (Data 
Limite até 31 de maio de 2020).



Obrigado!

timebrasil@cgu.gov.br


