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INFORMATIVO CGUMS 
Um boletim mensal oferecido a você 

EDIÇÃO 3 2021/MAR 

 

CGUMS apresenta Time Brasil à Prefeitura de Campo Grande 

 

A Superintendência da Controladoria-

Geral da União em Mato Grosso do Sul 

recebeu no dia 10 de março a visita do 

Coordenador-Geral da Transparência da 

Prefeitura de Campo Grande, Arley de 

Queiroz Sandim, ao qual foi apresentado 

o Programa Time Brasil pela servidora 

Lais Hernandez, do Núcleo de Ações de 

Ouvidoria, Prevenção e Combate à 

Corrupção (NAOP).  

O Coordenador se dispôs a levar a 

proposta para seus dirigentes com o 

intuito de definir datas para a adesão. 

“A Capital está preparada para adaptar-se, com o apoio da CGU, aos eixos do Time Brasil aqui 

apresentados” (Arley Sandim, Coordenador-Geral da Transparência). 

Na ocasião, o Coordenador ainda foi orientado a outras iniciativas da casa, como a Escala Brasil 

Transparente (EBT) e o Fala.BR, bem como vislumbrou-se a parceria entre a CGU e a Administração 

Municipal para outras ações no âmbito da transparência pública e da prevenção à corrupção. 

 Visite nossa página na intraCGU  

 

 

Plano Nacional de Operacionalização contra a COVID-19 

A partir deste mês, a CGUMS inicia o projeto-piloto de Fiscalização do Acompanhamento do Plano Nacional 

de Operacionalização contra COVID-19 (#947189). A ação de controle será realizada pelos servidores 

Henrique Weber e Volney Mello, cujo objetivo é testar a eficácia dos três procedimentos de auditoria 

propostos pela Coordenadoria-Geral de Auditoria da Área de Saúde (CGSAU/DS/SFC/CGU), por meio dos 

quais se pretende avaliar: 

✓ O monitoramento e a capacitação pelos governos dos estados e das capitais brasileiras para 

detectar Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) e Desvios de Qualidade ou Queixa Técnica 

(QT); 

✓ A adoção pelos gestores locais do SUS de medidas de controle adequadas para evitar a 

aglomeração de pessoas nas salas de imunização e garantir a correta aplicação da vacina; e 

✓ A aderência das instalações físicas das instâncias da rede de frio aos requisitos do PNO e ao 

disposto no Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações. 

   

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms/SitePages/Representante-da-prefeitura-de-Campo-Grande-visita-a-CGUMS-para-conhecer-o-programa-TIME-Brasil.aspx
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/time-brasil
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms/SitePages/Representante-da-prefeitura-de-Campo-Grande-visita-a-CGUMS-para-conhecer-o-programa-TIME-Brasil.aspx
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INFORMATIVO CGUMS 

Ações em Andamento 

 

O Informativo CGUMS disponibiliza mensalmente o Painel de Ações PO 2021 com 

tarefas e projetos de trabalho concluídos e em andamento, associando os respectivos 

servidores à força de trabalho despendida em 2021. A intenção é informar e 

compartilhar o desenvolvimento e o cumprimento de nossas ações a todos. 

 
 

 

   

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms/Documentos%20Compartilhados/Painel%20CGUMS%202021.xlsx?web=1
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms/Documentos%20Compartilhados/Painel%20CGUMS%202021.xlsx?web=1
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INFORMATIVO CGUMS 

Atividades e Resultados 

No mês de março, a atividade de monitoramento de nossas recomendações de auditoria, realizada pelo 

servidor Carlos Meneghetti (#934588), apontou providências implementadas pelos gestores cujos efeitos 

contabilizam benefícios não financeiros à administração pública, pois representaram melhoria nos controles 

internos e aprimoramento dos processos de trabalho das respectivas Unidades Auditadas. 

   

Unidade Auditada e-Aud Resumo do Benefício 

HUMAP-EBSERH #945657 
Implementação de Módulo de FARMÁCIA (Dispensação Farmacêutica) do 

Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU). 

Senar-AR/MS #941060 
Aperfeiçoamento nos processos de prestação de contas (accountability) nos 

Termos de Cooperação Téc. e Financeira celebrados com entidades parceiras. 

 

Dicas e Ideias 

 Centrais de Conteúdo do Portal de Compras do Governo Federal  

 

Em nossas auditorias é importante adotarmos critérios técnicos como referência aos testes 

a serem aplicados. Para quem procura orientações sobre procedimentos administrativos 

para temas específicos de licitação e execução contratual no âmbito da Administração 

Pública federal, autárquica e fundacional, o Portal de Compras do Governo Federal oferece 

uma ótima fonte de consulta.  

 

Clipping 

   

 
08.03.21 CGU vê descaso e superfaturamento em obra de posto de saúde 

   

 
12.03.21 

Campo Grande está entre as três capitais avaliadas com nota máxima 

em transparência 

   

 

 

No dia 09 de março, a servidora Janaína Gonçalves Theodoro de Faria foi cedida do Quadro 

de Pessoal da Controladoria-Geral da União para assumir o cargo de Auditor-Chefe do Hospital 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 

HUMAP-UFMS.  

Desejamos sucesso em sua nova empreitada!  

 

Aniversariantes do Mês 

 

ABRIL 

 

01 - Djalma  12 - Karine  19 - Rogério 

 

MAIO 

03 - Elber  15 - Renato 

   

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/934588
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/945657
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/941060
https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo
https://correiodoestado.com.br/cidades/cgu-ve-descaso-e-superfaturamento-em-obra-de-posto-de-saude/383202
https://www.midiamax.com.br/politica/transparencia/2021/campo-grande-esta-entre-as-tres-capitais-avaliadas-com-nota-maxima-em-transparencia
https://www.midiamax.com.br/politica/transparencia/2021/campo-grande-esta-entre-as-tres-capitais-avaliadas-com-nota-maxima-em-transparencia
https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo

