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INFORMATIVO CGUMS 
Um boletim mensal oferecido a você 

EDIÇÃO 6 2021/JUN 

OPERAÇÃO MINERAÇÃO DE OURO 

 

  
 

No dia 08 de junho, com o apoio da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), a Polícia 

Federal deflagrou a operação Mineração de Ouro, para apurar crimes de peculato, corrupção passiva, 

organização criminosa e lavagem de dinheiro.  

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Sidrolândia e Brasília. 

As investigações tiveram início com informações obtidas no decorrer da Operação Lama Asfáltica. 

Por conta da existência de autoridades com prerrogativa de foro, os elementos probatórios haviam sido 

encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autorizou a instauração de inquérito para apurar 

o possível envolvimento de membros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) nos crimes 

investigados. Visite nossa página na intraCGU  

 

Plano Nacional de Prevenção à Corrupção é lançado em MS 

 

No dia 1º de junho foi lançado em Mato Grosso do Sul 

o Plano Nacional de Prevenção à Corrupção 

(PNPC), uma proposta inovadora adotada pela 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro, com coordenação e execução 

pelas Redes de Controle nos Estados, patrocinada 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela 

Controladoria-Geral da União (CGU). Em MS, o 

lançamento ocorreu durante o Webnário Estadual de 

Prevenção à Corrupção. 

Voltado aos gestores públicos de todo o País, o Programa disponibiliza ferramenta de autoavaliação, orientações e 

treinamentos para implantação de boas práticas de controle e prevenção à corrupção. A abertura do evento foi realizada 

pelo ministro do TCU Augusto Nardes, e com a participação do Superintendente da CGU/MS Daniel Carlos Silveira, 

do Secretário de Controle Externo do TCU/MS Mário Júnior Bertuol, do Procurador-Geral de justiça do MP-MS 

Alexandre Magno Benites de Lacerda, do Diretor da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS Eduardo dos 

Santos Dionizio, e do Controlador-Geral do Estado Carlos Eduardo Girão. 

 

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://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/06/08/com-informacoes-da-lama-asfaltica-pf-faz-nova-acao-contra-corrupcao-lavagem-de-dinheiro-e-outros-crimes.ghtml
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms
https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/webinario-lanca-programa-de-prevencao-corrupcao-em-ms-com-auto-avaliacao-online
https://www.youtube.com/watch?v=AjoW0rRhhTo
https://www.youtube.com/watch?v=AjoW0rRhhTo
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Atividades Iniciadas 

No mês de junho, iniciamos novas tarefas previstas em nosso Plano Operacional 2021: 

Unidade e-Aud Descrição Servidor 

Prefeitura de Miranda #835642 Fiscalização em Entes Federativos – FEF V07 
Geraldo, Mário, 

Renato e Volney 

Prefeitura de Caracol #835651 Fiscalização em Entes Federativos – FEF V07 
Elber, Meneghetti, 

Renato e Volney 

UFMS #907078 Auditoria Auxílio Financeiro a Estudantes Daniel Dias 

 

 

Resultados e Benefícios  

No mês de junho, a CGU/MS concluiu a seguinte ação de controle: 

 Relatório de Avaliação nº 907005 – acompanhamento e avaliação da obra de reforma, ampliação 

e modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande 

(Licitação Eletrônica nº 087/LALI-1/SBCG/2018, Contrato nº 0252-EG/2019, firmado entre a 

INFRAERO e a empresa SIAL Construções Civis Ltda., no valor de R$39,9milhões). 

Iniciado em 18.02.2021 e realizado pelos servidores Renato Camillo e Mário Abdala sob a supervisão 

do servidor Luiz Henrique, o trabalho consistiu em apurar a regularidade do procedimento de contratação 

das obras de reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional 

de Campo Grande/MS, bem como avaliar a atuação da Infraero no acompanhamento da execução das 

obras e na elaboração da planilha orçamentária de referência para a licitação. 

 

 

Clipping 

   

 
05.06.21 Informação como arma contra a corrupção 

   

 
08.06.21 

Com informações da 'Lama Asfáltica', PF faz nova ação contra 

corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes 

   

 
08.06.21 

Operação Mineração de Ouro: PF, Receita e CGU cumprem mandados 

de busca e apreensão na Capital 

   

 
11.06.21 

Nota Pública de Repúdio contra a corrupção praticada por integrantes 

da cúpula do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

   

 

  

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/relatorios/download/991043
https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2021/aeroporto-de-campo-grande-inaugura-area-nova-e-passageiros-embarcam-no-local-partir-de-sexta
https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2021/aeroporto-de-campo-grande-inaugura-area-nova-e-passageiros-embarcam-no-local-partir-de-sexta
https://www.acritica.net/mais/opiniao-dos-leitores/informacao-como-arma-contra-a-corrupcao/530033/
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/06/08/com-informacoes-da-lama-asfaltica-pf-faz-nova-acao-contra-corrupcao-lavagem-de-dinheiro-e-outros-crimes.ghtml
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/06/08/com-informacoes-da-lama-asfaltica-pf-faz-nova-acao-contra-corrupcao-lavagem-de-dinheiro-e-outros-crimes.ghtml
https://www.enfoquems.com.br/operacao-mineracao-de-ouro-pf-receita-e-cgu-cumprem-mandados-de-busca-e-apreensao-na-capital/
https://www.enfoquems.com.br/operacao-mineracao-de-ouro-pf-receita-e-cgu-cumprem-mandados-de-busca-e-apreensao-na-capital/
https://midiamax.uol.com.br/publieditorial/2021/nota-publica-de-repudio-contra-corrupcao-praticada-por-integrantes-da-cupula-do-tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso-do-sul
https://midiamax.uol.com.br/publieditorial/2021/nota-publica-de-repudio-contra-corrupcao-praticada-por-integrantes-da-cupula-do-tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso-do-sul
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Dicas e Ideias 

 

Uma das atividades fundamentais a serem desenvolvidas em auditorias baseadas em riscos consiste 

no mapeamento do processo de trabalho relacionado ao objeto auditado, realizada na fase de 

Análise Preliminar. Com vistas a elucidar de maneira prática e objetiva conceitos e técnicas da 

modelagem de processos, separamos abaixo algumas playlists interessantes do canal dheka – 

Consultoria no Youtube: 
 

 

Notação BPMN 

Playlist sobre a notação de modelagem de processos 

BPMN (Business Process Management Notation). 

 

 

Levantamento de Processos 

Playlist apresenta uma série de dicas para quando das 

entrevistas e workshops com os gestores e donos dos 

processos a serem mapeados. 

 

 

Modelagem de Processos 

Playlist mão na massa para os analistas de processos 

que precisam de dicas para a modelagem dos processos. 

 

 

 

Aniversariantes do Mês 

 

JULHO 

 

06 – Henrique  18 – Laís 30 – Geraldo 

 
AGOSTO 

06 – Tatiana  10 – Volney 13 – Daniel Dias 

   

  

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://www.youtube.com/c/dheka/featured
https://www.youtube.com/c/dheka/featured
https://www.youtube.com/watch?v=mTnqpOrAkB8&list=PLilaFXmN7ZPhqN8S-bBQf90ETn23-nVfi
https://www.youtube.com/watch?v=mTnqpOrAkB8&list=PLilaFXmN7ZPhqN8S-bBQf90ETn23-nVfi
https://www.youtube.com/watch?v=eOQCRm3WOUQ&list=PLilaFXmN7ZPgtPczUtNXVvkuTU4UPEwQt
https://www.youtube.com/watch?v=4sAWiqgY4bg&list=PLilaFXmN7ZPhhtUes-TDFy1S4ZZdr1RIH
https://www.youtube.com/watch?v=mTnqpOrAkB8&list=PLilaFXmN7ZPhqN8S-bBQf90ETn23-nVfi
https://www.youtube.com/watch?v=eOQCRm3WOUQ&list=PLilaFXmN7ZPgtPczUtNXVvkuTU4UPEwQt
https://www.youtube.com/watch?v=4sAWiqgY4bg&list=PLilaFXmN7ZPhhtUes-TDFy1S4ZZdr1RIH
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Resumo das Ações 

 

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/:i:/s/intracgu-ms/Ea9GexlUSQpOtQATINT31CwB3WSTpLLKjL2Tl7iC_MzviQ?e=ZuGtr6
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/Ea9GexlUSQpOtQATINT31CwB3WSTpLLKjL2Tl7iC_MzviQ?e=ZuGtr6
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EdJbPfmYPIFCkjMPRvsxgKYBAfzdgVp6zsSKM6ZOpM-eYw?e=okTpba
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EWEY3tmxxLdJiW28bPzprpQBPjHqbURaOfmNNTwNKvcOog?e=XpEgSF

