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De acordo com o The Institute of Internal Auditors, “o Modelo 
das Três Linhas” ajuda as organizações a identificar estruturas e 
processos que melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e 
facilitam uma forte governança e gerenciamento de riscos”. As-
sim sendo, através desse modelo, é possível compreender cla-
ramente os papéis e responsabilidades da Gestão (primeira e 
segunda linha),  da Auditoria Interna (terceira linha) e do Corpo 
Administrativo, bem como o relacionamento entre eles. 

Sobre essa temática, é oportuno mencionar que, conforme ob-
serva-se no Decreto Estadual nº 47.087/2019, as Unidades de 
Controle Interno são instâncias internas de governança do órgão 
ou entidade em que for instituída e, como segunda linha, atuam 
como suporte, apoio e assessoramento à primeira linha, contri-
buindo, assim, para o atingimento dos objetivos dos órgãos/en-
tidades do Poder Executivo Estadual.

Nesse contexto, destacamos que essas unidades devem traba-
lhar de forma articulada e integrada com a Secretaria da Con-
troladoria-Geral do Estado - SCGE, órgão central de controle in-
terno do Estado, obedecendo às diretrizes do referido decreto 
que, dentre outras competências, estabelece que a Unidade de 
Controle Interno deve “manter intercâmbio de conhecimentos 
técnicos com outras unidades de controle interno da Adminis-
tração Pública”. Ressalte-se que até o final do exercício de 2021 
foram instituídas 49 Unidades de Controle Interno no Poder Exe-
cutivo Estadual.

INTRODUÇÃO1.
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Assim sendo, com o intuito de fomentar ainda mais esse inter-
câmbio de conhecimentos, apresentamos a 2ª edição do Cader-
no de Boas Práticas de Controle Interno, trazendo novas boas 
práticas implementadas pelas Unidades de Controle Interno, de 
modo que, a experiência exitosa de uma unidade possa ser refe-
rência para atuação das demais.

Por fim, destacamos a criação do Repositório de Boas Práticas, 
local reservado para a divulgação dos produtos decorrentes das 
boas práticas apresentadas neste Caderno, disponível no sítio 
eletrônico da SCGE (https://www.scge.pe.gov.br/sistema-de-
-controle-interno/).

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/?fbclid=IwAR3Rl6n6XYmVc3W0Pp2jaunDpJODXdYxAd0jRbCh3nLpi0hUSS_hto27adI
https://www.scge.pe.gov.br/sistema-de-controle-interno/
https://www.scge.pe.gov.br/sistema-de-controle-interno/
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Este documento tem por fim apresentar de forma objetiva e re-
sumida as boas práticas implementadas, até dezembro de 2021, 
pelas Unidades de Controle Interno do Poder Executivo Estadu-
al, possibilitando que sejam replicadas nos demais órgãos do Es-
tado de Pernambuco, no que couber, contribuindo, assim, tanto 
com o aprimorando dos controles já existentes como promoven-
do a elevação do grau de maturidade do Sistema de Controle 
Interno.

OBJETIVO2.



8

BOAS PRÁTICAS DE 
CONTROLE INTERNO

3.1. TEMÁTICA: INDICADOR

3.

Indicador de Conformidade 
dos Contratos Administrativos 
(ICCA) / UCI: JUCEPE

BOA PRÁTICA 1:

• Mensurar o nível de conformidade dos contratos administra-
tivos aos normativos vigentes, promovendo as adequações 
necessárias.

OBJETIVO(S)

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

A ideia de elaboração do Indicador de Conformidade dos Con-
tratos Administrativos  (ICCA) surgiu durante a atividade de mo-
nitoramento realizada pela Unidade de Controle Interno (UCI) 
junto à Unidade de Contrato da JUCEPE.

06 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-1/?fbclid=IwAR3qTYj68vgYuV8J9EUKbDT8LiDOvmo2Izp2wp2uTtR15SBRfjxMUmX_O7s
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-1/?fbclid=IwAR3qTYj68vgYuV8J9EUKbDT8LiDOvmo2Izp2wp2uTtR15SBRfjxMUmX_O7s
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-1/?fbclid=IwAR3qTYj68vgYuV8J9EUKbDT8LiDOvmo2Izp2wp2uTtR15SBRfjxMUmX_O7s
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-1/?fbclid=IwAR3qTYj68vgYuV8J9EUKbDT8LiDOvmo2Izp2wp2uTtR15SBRfjxMUmX_O7s
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1. Realização de estudo da legislação sobre o tema pela Uni-
dade de Controle Interno (UCI);

2. Realização de monitoramento dos contratos administrati-
vos, através do preenchimento de check-list pela UCI;

3. Realização de reuniões da UCI com a equipe da Unidade 
de Contratos e Vice-Presidente da JUCEPE para alinhamen-
to dos parâmetros a serem considerados na elaboração do 
indicador;

4. Elaboração do Indicador de Conformidade dos Contratos 
Administrativos (ICCA) pela UCI;

5. Revisão do indicador pelas áreas envolvidas;

6. Validação do indicador pelo Vice-Presidente;

7. Realização de ajustes no indicador pela UCI;

8. Aprovação do indicador pelo Vice-Presidente;

9. Realização de reunião da UCI com a Alta Gestão e as áreas 
envolvidas para apresentação do indicador;

10. Realização da apuração do ICCA pela UCI;

11. Divulgação do resultado da apuração do ICCA para a Uni-
dade de Contratos e a Alta Gestão da JUCEPE.

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Adequação dos contratos administrativo  aos normativos vi-
gentes;

• Melhoria do gerenciamento dos contratos administrativos;

• Fortalecimento da boa gestão dos recursos públicos.
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PRODUTO(S)

TEMÁTICAS RELACIONADAS

CONTATOS DA UCI

Indicador de Conformidade dos Contratos Administrativos (ICCA)

Compliance. Controle Interno. Contratações Públicas. Instrumen-
tos Contratuais. Licitações.

Renata Fonseca Caetano (Titular da UCI)

E-mail: controleinterno@jucepe.pe.gov.br

Telefone: (81) 3182-529

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-1/?fbclid=IwAR1-KUfIY0L3OVRcXPt9fhZvkBWfnERcpdLbEWooUKrvwCuHAIpr46WSnFI


11

3.2 TEMÁTICA: MELHORIA DE PROCESSO/ 
CONTROLES

Adequação dos modelos de 
documentos dos Termos de 
Colaboração e Elaboração 
dos modelos dos Termos de 
Responsabilidade / UCI: SPVD

BOA PRÁTICA 2:

• Simplificar os modelos estabelecidos pelos normativos à rea-
lidade da Secretaria;

• Facilitar a geração de informações para a tomada de decisão;

• Reforçar o compromisso ético dos servidores envolvidos na 
execução dos Termos de Colaboração.

OBJETIVO(S)

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Esta prática surgiu da necessidade de adequação dos modelos 
de documentos de Termos de Colaboração regidos pela Lei nº 
13.019/2014 e pelo Decreto Estadual nº 44.474/2017, em virtude 
da solicitação por parte da Alta Gestão da realização do acom-
panhamento mensal da execução desses termos. 

Após essa adequação, foi identificada a importância de elabo-
ração dos modelos dos Termos de Responsabilidade a serem 
aplicados na execução dos Termos de Colaboração. Ressalta-se 
que os Termos de Responsabilidade são fundamentais para a 
assunção das responsabilidades dos membros da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, Gestores e Fiscais dos contratos.

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR2GqUyGLHYNHxFYUaTJQpKW3IRnXsdYaT35-sk8IPA6pLuOkxGqRW2dUhE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR2GqUyGLHYNHxFYUaTJQpKW3IRnXsdYaT35-sk8IPA6pLuOkxGqRW2dUhE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR2GqUyGLHYNHxFYUaTJQpKW3IRnXsdYaT35-sk8IPA6pLuOkxGqRW2dUhE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR2GqUyGLHYNHxFYUaTJQpKW3IRnXsdYaT35-sk8IPA6pLuOkxGqRW2dUhE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR2GqUyGLHYNHxFYUaTJQpKW3IRnXsdYaT35-sk8IPA6pLuOkxGqRW2dUhE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR2GqUyGLHYNHxFYUaTJQpKW3IRnXsdYaT35-sk8IPA6pLuOkxGqRW2dUhE
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1. Levantamento das exigências da Lei Federal nº 13.019/2014 
e do Decreto Estadual nº 44.474/2017 pela Unidade de Con-
trole Interno (UCI);

2. Identificação das funções e responsabilidades dos servi-
dores envolvidos na execução dos Termos de Colaboração 
pela UCI;

3. Adequação dos modelos legais exigidos para os Termos de 
Colaboração (Relatório Simplificado de Execução do Objeto 
e Relatório Simplificado de Execução Financeira) pela UCI;

4. Elaboração dos modelos dos Termos de Responsabilidade 
pela UCI;

5. Comunicação sobre a elaboração dos modelos de docu-
mentos ao Dirigente Máximo;

6. Realização de reunião da UCI com as áreas envolvidas com 
a temática para apresentação dos modelos de documentos 
elaborados;

7. Utilização dos modelos de Termos de Colaboração e de Ter-
mos de Responsabilidade pelas áreas.

04 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Melhoria do controle da execução dos Termos de Colaboração;

• Identificação tempestiva do não atingimento das metas pre-
vistas no plano de trabalho;

• Assunção da responsabilidade pelos servidores envolvidos na 
execução dos Termos de Colaboração; 
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PRODUTO(S)

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Modelos dos documentos dos Termos de Colaboração (Relatório 
Simplificado de Execução do Objeto e Relatório Simplificado de 
Execução Financeira) e Modelos dos Termos de Responsabili-
dade.

Gestão de Contratos. Termos de Colaboração. Termos de Res-
ponsabilidade.

CONTATOS DA UCI

Sandra Carla Leal Santos (Titular da UCI)

E-mail: controleinterno@spvd.pe.gov.br

Telefone: Contato: (81) 98705-0614

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR0P51r5gmhB3nItYoTLvGUB5DK_12AENuauffeA0N_UBpO-s-UgrrAB1ic
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR0P51r5gmhB3nItYoTLvGUB5DK_12AENuauffeA0N_UBpO-s-UgrrAB1ic
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR0P51r5gmhB3nItYoTLvGUB5DK_12AENuauffeA0N_UBpO-s-UgrrAB1ic
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-2/?fbclid=IwAR0P51r5gmhB3nItYoTLvGUB5DK_12AENuauffeA0N_UBpO-s-UgrrAB1ic
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Elaboração de fluxogramas dos 
Processos de Tomada de Contas 
Especiais / UCI: SETUR

BOA PRÁTICA 3:

• Padronizar os Processos de Tomada de Contas Especiais

OBJETIVO(S)

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Após a identificação de irregularidades no dever de prestar con-
tas, bem como não comprovação da utilização de recursos re-
passados pela Secretaria, a Unidade de Controle Interno (UCI) 
percebeu a necessidade de elaboração dos fluxogramas dos 
Processos de Tomada de Contas Especiais relacionados a seguir:

• Instauração da Tomada de Contas Especial (TCEsp);

• Julgamento da Tomada de Contas Especial pelo TCE;

• Formalização do Termo de Constituição de Crédito Não Tribu-
tário (TCC)

02 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-3/?fbclid=IwAR3Rl6n6XYmVc3W0Pp2jaunDpJODXdYxAd0jRbCh3nLpi0hUSS_hto27adI
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-3/?fbclid=IwAR3Rl6n6XYmVc3W0Pp2jaunDpJODXdYxAd0jRbCh3nLpi0hUSS_hto27adI
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-3/?fbclid=IwAR3Rl6n6XYmVc3W0Pp2jaunDpJODXdYxAd0jRbCh3nLpi0hUSS_hto27adI
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-3/?fbclid=IwAR3Rl6n6XYmVc3W0Pp2jaunDpJODXdYxAd0jRbCh3nLpi0hUSS_hto27adI
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1. Realização de estudo da legislação sobre Tomada de Con-
tas Especiais e Constituição de Crédito Não Tributário pela 
Unidade de Controle Interno (UCI);

2. Elaboração de fluxogramas dos Processos de Tomada de 
Contas Especiais pela UCI;

3. Realização de reunião da UCI com as áreas envolvidas nos 
Processos de Tomada de Contas Especiais (Contabilidade 
e Jurídico) para discutir as sugestões para possíveis ajustes 
nos fluxogramas;

4. Realização de envio dos fluxogramas para as áreas envolvi-
das nos  Processos de Tomada de Contas Especiais;

5. Aprovação dos fluxogramas pelas áreas envolvidas;

6. Publicação dos fluxogramas no site institucional da Secreta-
ria, com divulgação no SEI.

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Formalização dos Processos de Tomada de Contas Especiais;

• Redução de tempo para execução das atividades associadas 
aos processos;

• Aumento da devolução de recursos orçamentários.

PRODUTO(S)

Fluxogramas

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-3/?fbclid=IwAR0sSGdjcvcz5JFNspBMrCIyib1ilSRor03Mggbomh9h_i9qhTFU4CCOxVo
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TEMÁTICAS RELACIONADAS

Controle Interno. Crédito Não Tributário. Despesa Orçamentária. 
Tomada de Contas Especiais.

CONTATOS DA UCI

Maria Carolina Rattacaso (Titular da UCI)
e Renata Magalhães (Adjunta da UCI)
E-mail: controleinterno@setur.pe.gov.br
Telefone: Contato: (81) 3182-7924
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Implantação da metodologia 
“Due Dilligence de terceiros” 
/ UCI: SUAPE

BOA PRÁTICA 4:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Surgiu da necessidade da efetivação da Política da Contratação 
de Terceiros que determina o estabelecimento das diretrizes e 
dos procedimentos de avaliação dos fornecedores e dos presta-
dores de serviços do Complexo Industrial Portuário Governador 
Eraldo Gueiros (Suape).

• Avaliar a integridade dos fornecedores e dos prestadores de 
serviços de Suape, com o objetivo de obter mais segurança 
nas contratações;

• Propiciar ferramentas para avaliar as contratações;

• Subsidiar os Gestores e os Diretores, por meio da emissão de 
Nota Orientativa e Declaração de Ciência de Gestão de Con-
trato com Risco Alto ou Muito Alto;

• Capacitar os gestores solicitantes da contratação.

OBJETIVO(S)

06 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-4/?fbclid=IwAR019EbAH4cBAl-faj2NyrRIQ3yCL0DiliHE2ga8IG8t9jhTuYSrQt46VBA
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-4/?fbclid=IwAR019EbAH4cBAl-faj2NyrRIQ3yCL0DiliHE2ga8IG8t9jhTuYSrQt46VBA
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-4/?fbclid=IwAR019EbAH4cBAl-faj2NyrRIQ3yCL0DiliHE2ga8IG8t9jhTuYSrQt46VBA
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-4/?fbclid=IwAR019EbAH4cBAl-faj2NyrRIQ3yCL0DiliHE2ga8IG8t9jhTuYSrQt46VBA
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de reuniões para revisão da Política de Contrata-
ção de Terceiros, contida no Programa de Integridade, pelo 
grupo de trabalho formado pelas seguintes áreas: Coorde-
nadoria de Compliance, Auditoria interna, Comissão Perma-
nente de Licitação, Conselho de Ética e Assessoria Jurídica;

2. Aprovação da minuta de revisão da Política de Contratação 
de Terceiros pela Diretoria Executiva;

3. Aprovação da minuta de revisão da Política de Contratação 
de Terceiros pelo Conselho de Administração;

4. Publicação da Política de Contratação de Terceiros no site 
e na intranet da Estatal, após ajustes realizados pelo grupo 
de trabalho;

5. Divulgação do Questionário de Diligência no site e na intra-
net;

6. Criação do Mapa de Riscos de Terceiros pelo grupo de tra-
balho;

7. Publicação do Edital de Licitação com a exigência do preen-
chimento  do Questionário de Diligência pela Contratante 
na fase de habilitação;

8. Homologação da Licitação pelo Diretor Presidente;

9. Definições dos temas a serem divulgados pelo grupo de 
trabalho;

10. Elaboração do planejamento trimestral pelo grupo de tra-
balho;

11.  Realização de envio do Questionário de Diligência pela 
Comissão Permanente de Licitação para Unidade de Com-
pliance;
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12.  Realização de análise do Questionário de Diligência pela 
Unidade de Compliance; 

13.  Classificação do “terceiro” de acordo com o grupo de risco 
estabelecido na Política de Contratação de Terceiros pela 
Unidade de Compliance;

14.  Realização de pesquisa de reputação e cadastro em banco 
de dados, caso o terceiro seja classificado nos grupos de 
risco alto ou muito alto pela Unidade de Compliance;

15.  Emissão de Nota Orientativa pela Unidade de Compliance;

16.  Emissão da Declaração de Ciência de Gestão de Contrato 
com Risco Alto ou Muito Alto, caso o terceiros seja classifi-
cado nos grupos de risco alto ou muito alto pela Unidade 
de Compliance;

17.  Realização de cadastro de terceiro no Mapa de Riscos de 
Terceiros pela Unidade de Compliance;

18.  Realização de envio do processo para área solicitante da 
contratação, caso o terceiro seja classificado nos grupos de 
risco alto ou muito alto, esse processo será encaminhado, 
também, para o Diretor da área solicitante da contratação e 
para o Diretor Presidente;

19.  Emissão de assinatura do Diretor da área solicitante da De-
claração de Ciência de Gestão de Contrato com Risco Alto 
ou Muito Alto, caso o terceiros seja classificado nos grupos 
de risco alto ou muito alto;

20. Realização de monitoramento do terceiro contratado pelo 
Gestor solicitante da Contratação.
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PRODUTO(S)

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Política de Contratação de Terceiros, Questionário de diligência 
de terceiro, Pesquisa de Reputação, Nota Orientativa, Declaração 
de Ciência de Gestão de Contrato com Risco Alto ou Muito Alto e 
Mapa de Riscos de Terceiros.

Compliance. Contratação. Controle Interno. Due Diligence. 
Gestão de Riscos. Integridade.

CONTATOS DA UCI

Fabiana Maranhão Cavalcanti Sobral (Titular da UCI), Eduar-
do Carvalho Beltrão (Adjunto da UCI) e Flávia Lima dos San-
tos (Membro da UCI)
E-mail: controleinterno@suape.pe.gov.br
Telefone: (81) 3527-5065

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Implementação de ferramentas para avaliação e controle dos 
terceiros;

• Disseminação da cultura de integridade e de compliance para 
os colaboradores da Estatal e seus terceiros;

• Mitigação da exposição da empresa a riscos identificáveis no 
que tange à contratação de terceiros.

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-4/?fbclid=IwAR2sz_DOKYMXadlzw-mYWIkoQPc4S8lPJJPMVCMpTkF3xLX92vX_EDcsvrg
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-4/?fbclid=IwAR2sz_DOKYMXadlzw-mYWIkoQPc4S8lPJJPMVCMpTkF3xLX92vX_EDcsvrg
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-4/?fbclid=IwAR2sz_DOKYMXadlzw-mYWIkoQPc4S8lPJJPMVCMpTkF3xLX92vX_EDcsvrg
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-4/?fbclid=IwAR2sz_DOKYMXadlzw-mYWIkoQPc4S8lPJJPMVCMpTkF3xLX92vX_EDcsvrg
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Padronização do Processo de 
Formalização de Contratos de Gestão 
e Termos de Parceria / UCI: SDSCJ

BOA PRÁTICA 5:

• Mapear o fluxo de Formalização de Contratos de Gestão e 
Termos de Parceria, aprimorando-o e identificando a necessi-
dade de implementar novos pontos de controle;

• Eliminar o retrabalho;

• Segregar funções;

• Gerir os riscos do processo; 

• Aumentar a eficiência, eficácia e segurança; 

• Disseminar informação do processo para todos os envolvidos;

OBJETIVO(S)

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Essa prática foi proposta pela Unidade de Controle Interno (UCI) 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 
(SDSCJ) e consiste em: 

• Mapear o processo de Formalização de Contratos de Gestão 
e Termos de Parceria. 

A prioridade emprestada a essa atividade deu-se em razão do 
tema “Contratos de Gestão e Termos de Parceria” ter sido objeto 
de auditorias dos órgãos estaduais de controle nos últimos anos.

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-5/?fbclid=IwAR1K_9DVY9t4FWWyiQlF-BatjYYeUHE6xLVotiXrPe7X5r_SZO2EnPlGBCU
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-5/?fbclid=IwAR1K_9DVY9t4FWWyiQlF-BatjYYeUHE6xLVotiXrPe7X5r_SZO2EnPlGBCU
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-5/?fbclid=IwAR1K_9DVY9t4FWWyiQlF-BatjYYeUHE6xLVotiXrPe7X5r_SZO2EnPlGBCU
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-5/?fbclid=IwAR1K_9DVY9t4FWWyiQlF-BatjYYeUHE6xLVotiXrPe7X5r_SZO2EnPlGBCU
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06 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

• Elaborar modelos de documentos gerados no processo, con-
templando as regras postas nas normas vigentes afetas ao 
tema e disponibilizando-os no site da Secretaria e no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI), quando for o caso;

• Normatizar o processo de Formalização de Contratos de Ges-
tão e Termos de Parceria, por meio de portaria

1. Realização de identificação dos problemas apontados nos 
relatórios de auditoria dos órgãos de controle interno e ex-
terno pela Unidade de Controle Interno (UCI) e demais en-
volvidos (Gestores e fiscais dos contratos, Gerência Geral de 
Assuntos Jurídicos (GGAJU), Coordenação de Prestação de 
Contas (CODPC), Comissão Permanente de Licitações (CPL), 
Subunidade de Compras, Gerência de Orçamento, Gerên-
cias Financeiras da SDSCJ e do Fundo Estadual de Assistên-
cia Social (FEAS), Assessoria Técnico-Jurídica da Secretaria 
Executiva de Segmentos Socias (SESES) e  Agência de Re-
gulação dos Serviços Delegados do Estado de Pernambuco 
(ARPE);

2. Realização de estudo da legislação sobre o tema pela UCI;

3. Identificação dos principais atores envolvidos no processo;

4. Realização de análise do fluxo de formalização já existente, 
bem como dos documentos gerados durante o processo;

5. Realização de entrevistas da UCI com envolvidos acerca das 
suas sugestões de alteração do fluxo vigente e dos docu-
mentos;
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6. Elaboração do fluxograma (modelar o processo) pela UCI;

7. Identificação dos documentos gerados no decorrer do pro-
cesso;

8. Proposição da padronização de documentos;

9. Realização de reuniões da UCI com os envolvidos para apre-
sentação do fluxo e dos documentos padronizados;

10. Realização de alterações propostas pelos envolvidos no flu-
xo e/ou nos documentos padronizados, quando necessário;

11.  Realização de revisão final;

12.  Aprovação da minuta da portaria pelo Dirigente Máximo;

13.  Publicação da portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) e 
no Boletim Interno da Secretaria (BIS), com divulgação em 
Comunicação Interna Circular;

14.  Disponibilização da documentação produzida nos canais 
acessíveis aos envolvidos (Rede informatizada, Site e Siste-
ma Eletrônico de Informações) da Secretaria;

15.  Realização de acompanhamento da implementação do 
novo fluxo e da utilização dos modelos padronizados;

16.  Consolidação e análise das manifestações dos envolvidos 
sobre a etapa anterior, recebidas durante a execução da 
prática;

17.  Proposição de alterações no fluxo e/ou nos documentos 
padronizados pela UCI, quando necessário;

18.  Implementação das alterações solicitadas pelos envolvidos 
e validadas pela UCI;

19.  Substituição do fluxo e anexos nos repositórios após alte-
rações realizadas (Rede Informatizada, Site e Sistema Ele-
trônico de Informações) da Secretaria.
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PRODUTO(S)

Fluxograma, Descrição do Processo e Portaria

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Auditoria. Conformidade. Contratos de Gestão. Controle Interno. 
Gestão de Riscos. Termos de Parceria. 

CONTATOS DA UCI

Silvia Lins (Titular da UCI)
E-mail: controleinterno@sdscj.pe.gov.br
Telefone: (81) 3183-3093

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Cumprimento do prazo estabelecido na legislação vigente de 
formalização de Contratos de Gestão e Termos de Parceria;

• Melhoria contínua do processo de Formalização de Contratos 
de Gestão e Termos de Parceria,

• Reflexo positivo no processo de Fiscalização da Execução de 
Contratos de Gestão e Termos de Parceria;

• Redução das inconformidades na Prestação de Contas da 
Parceria e nas demais apontadas nos relatórios de auditoria 
dos órgãos de controle interno e externo;

• Redução do número de processos de Tomadas de Contas Es-
peciais que decorram das inconformidades ocorridas na fase 
de formalização. 

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-5/?fbclid=IwAR38Hz9xQI-c1a0GYXZOSHKPx_S405CNUM86zALnLRaRJhRhZaKMn2SAQv8
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Projeto de 
Implementação da 
LGPD / UCI: SJDH

BOA PRÁTICA 6:

• Elaborar o projeto de implementação das obrigações da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no âmbito da 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.

OBJETIVO(S)

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Diante dos desafios resultantes das obrigações da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais  (LGPD) ao Poder Público, a Uni-
dade de Controle Interno (UCI), tendo em vista especialmente 
o estabelecido no art. 6º do Decreto Estadual nº 49.265/2020, 
tomou a iniciativa de promover o projeto de implementação das 
obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âm-
bito da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

06 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-6/?fbclid=IwAR3vH0OeaKkY4vOcLHefzCma_4SbqmvqGvLEu4kuDbYCm3xgz4h8IZC-zaM
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-6/?fbclid=IwAR3vH0OeaKkY4vOcLHefzCma_4SbqmvqGvLEu4kuDbYCm3xgz4h8IZC-zaM
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-6/?fbclid=IwAR3vH0OeaKkY4vOcLHefzCma_4SbqmvqGvLEu4kuDbYCm3xgz4h8IZC-zaM
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-6/?fbclid=IwAR3vH0OeaKkY4vOcLHefzCma_4SbqmvqGvLEu4kuDbYCm3xgz4h8IZC-zaM
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de capacitações da equipe da Unidade de Con-
trole Interno, a partir do estudo das legislações aplicáveis, 
dos boletins emitidos pela SCGE e da realização de cursos, 
tais como os disponibilizados pela Escola Nacional de Admi-
nistração (ENAP), Escola de Controle Interno (ECI), Centro de 
Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado 
de PE (CEFOSPE);

2. Realização de reunião de sensibilização com a Alta Gestão, 
quanto às responsabilidades das organizações no que se re-
fere à LGPD, em especial, dar ciência do conteúdo do Bole-
tim SCGE nº 17/2021 - Principais Obrigações da LGPD para o 
Poder Público.

3. Pactuação de plano de ação para implementação da LGPD 
com a Alta Gestão, contemplando as seguintes ações: de-
signação do encarregado e equipe de apoio; designação 
dos pontos focais para tratamento de temas relacionados à 
LGPD nas diretorias/gerências/coordenações; elaboração e 
aprovação do projeto; agendamento das reuniões; e publi-
cação da PEPDP.

4. Elaboração do projeto para implementação das obrigações 
da LGPD para o Poder Executivo Estadual, considerando es-
pecialmente o Decreto Estadual nº 49.265/2020:

a. Desenvolver ferramentas para a operacionalização do in-
ventário de dados e do Plano de Implementação de Controles, 
adotando a metodologia de gestão de riscos;

b. Elaborar projeto;

c. Apresentar e solicitar a colaboração do encarregado, da ou-
vidoria, da assessoria jurídica e da gestão de TI; e

d.   Submeter à aprovação da Alta Gestão.
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5. Realização de reunião da UCI com os gestores envolvidos 
com a temática para apresentação do projeto de implemen-
tação das obrigações da LGPD;

6. Disponibilização da Planilha Eletrônica de Inventário de Da-
dos e da Planilha Eletrônica de Plano de Implementação de 
Controles para preenchimento pelas unidades vinculadas;

7. Realização de monitoramento da execução do projeto pela 
UCI.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Formalização do encarregado, através da publicação da por-
taria de designação;

• Cumprimento das obrigações da LGPD para o Poder Executi-
vo Estadual.

PRODUTO(S)

Projeto de implementação das obrigações da LGPD, Inventário 
de dados e Plano de Implementação de Controles

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Controle Interno. Gestão de Riscos. Lei Geral de 
Proteção de Dados.

CONTATOS DA UCI

José Roberto (Titular da UCI)
E-mail: controleinterno.sjdh@gmail.com
Telefone: 3182-7632

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-6/?fbclid=IwAR3PHyLNnOBZA-aE8ggU3NrkpbaaPuVvIE95-m7VoXjdyUSLrH6Bv0MS88Y
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-6/?fbclid=IwAR3PHyLNnOBZA-aE8ggU3NrkpbaaPuVvIE95-m7VoXjdyUSLrH6Bv0MS88Y
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Relatório de Análise de Pontos
de Controle Interno em Contratos 
Administrativos / UCI: SEDUH

BOA PRÁTICA 7:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Durante a realização da atividade de monitoramento da Unidade 
de Controle Interno (UCI) no tocante à Gestão e Fiscalização de 
Contratos Administrativos, verificou-se a necessidade de imple-
mentação de pontos de controle nos contratos administrativos 
da Secretaria Executiva de Governança e Articulação (SEGOA).

• Orientar os gestores no desenvolvimento, implantação e cor-
reção de controles internos, no tocante a Gestão e Fiscaliza-
ção de Contratos Administrativos, propondo medidas correti-
vas quando os controles forem inexistentes ou se revelarem 
vulneráveis.

OBJETIVO(S)

02 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de estudo sobre a temática (capacitações e leitu-
ra das legislações pertinentes);

2. Seleção dos contratos administrativos da Secretaria Execu-
tiva de Governança e Articulação (SEGOA) pela Unidade de 

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-7/?fbclid=IwAR281eClzenJibjJlF6Kw7aaRWZcFtA4UENC--tksuWIEbUaXtc8PKwW0-g
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-7/?fbclid=IwAR281eClzenJibjJlF6Kw7aaRWZcFtA4UENC--tksuWIEbUaXtc8PKwW0-g
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-7/?fbclid=IwAR281eClzenJibjJlF6Kw7aaRWZcFtA4UENC--tksuWIEbUaXtc8PKwW0-g
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-7/?fbclid=IwAR281eClzenJibjJlF6Kw7aaRWZcFtA4UENC--tksuWIEbUaXtc8PKwW0-g
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Controle Interno (UCI), considerando os critérios de relevân-
cia e materialidade;

3. Solicitação das documentações necessárias junto à SEGOA, 
através de Comunicação Interna expedida pela UCI;

4. Realização da análise da Gestão e Fiscalização dos Contra-
tos Administrativos, com base nos pontos de controle esta-
belecidos pela UCI;

5. Elaboração do Relatório de Análise de Pontos de Controle 
Interno em Contratos Administrativos pela UCI;

6. Realização de envio do relatório para o Dirigente Máximo e 
a SEGOA, via SEI.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Melhoria da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos celebrados pela Secretaria.

PRODUTO(S)

Relatório

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Controle Interno. Gestão e Fiscalização de Contra-
tos. Obras Públicas.

CONTATOS DA UCI

Julieny Siqueira (Titular da UCI), Rogaciano (Adjunto da UCI), 
Joel Fernandes, Joseane Lourenço e Luis Henrique Luna 
(Membros da UCI).
E-mail: controleinterno@seduh.pe.gov.br
Telefone: (81) 3181-3353

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-7/?fbclid=IwAR31CEFYyyXEF99bgbfzgFEC41h6C_Hiq1r4o8oSGHBTzXwk5kd5vtbihTM
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3.3. TEMÁTICA: MONITORAMENTO

Avaliação do Programa 
de Integridade, Gestão de 
Riscos e Controles Internos / 
UCI: SUAPE

BOA PRÁTICA 8:

• Realizar, anualmente, a avaliação do Programa de Integrida-
de, Gestão de Riscos e Controles Internos;

• Identificar a percepção dos colaboradores sobre as propo-
sições relacionadas ao Programa de Integridade, Gestão de 
Riscos e Controles Internos;

• Avaliar os pontos de melhorias e os pontos fortes do Progra-
ma de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos da 
estatal;

• Realizar treinamentos para os colaboradores sobre temáticas 
relacionadas ao Programa de Integridade, Gestão de Riscos e 
Controles Internos;

• Revisar as políticas constantes no Programa de Integridade, 
Gestão de Riscos e Controles Internos.

OBJETIVO(S)

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Surgiu da necessidade de atendimento ao Programa de Integri-
dade, Gestão de Riscos e Controles Internos, que estabelece a 
realização de avaliação desse programa pelos colaboradores da 
estatal.

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-8/?fbclid=IwAR2GKx_PvfSsoqb6HrRyRqd0gTzbgbnu2VXKSsDASZhnO07SajZoJMAe9Xw
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-8/?fbclid=IwAR2GKx_PvfSsoqb6HrRyRqd0gTzbgbnu2VXKSsDASZhnO07SajZoJMAe9Xw
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-8/?fbclid=IwAR2GKx_PvfSsoqb6HrRyRqd0gTzbgbnu2VXKSsDASZhnO07SajZoJMAe9Xw
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-8/?fbclid=IwAR2GKx_PvfSsoqb6HrRyRqd0gTzbgbnu2VXKSsDASZhnO07SajZoJMAe9Xw
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-8/?fbclid=IwAR2GKx_PvfSsoqb6HrRyRqd0gTzbgbnu2VXKSsDASZhnO07SajZoJMAe9Xw
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de reuniões para análise do Programa de Inte-
gridade, Gestão de Riscos e Controles Internos pelo grupo 
de trabalho formado pelas seguintes áreas; Coordenadoria 
de Compliance, Coordenadoria de Comunicação, Auditoria 
interna e Conselho Permanente de Ética;

2. Elaboração do questionário de Avaliação do Programa de 
Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos;

3. Criação do questionário do Google Forms pela Coordena-
doria de Compliance;

4. Aprovação da Avaliação do Programa de Integridade, Ges-
tão de Riscos e Controles Internos pelo grupo de trabalho;

5. Elaboração da arte dos informes (Cards) pela Coordenadoria 
de Comunicação;

6. Aprovação dos informes pela Coordenadoria de Compliance;

7. Divulgação da avaliação pela Coordenadoria de Comunica-
ção, via e-mail institucional, whatsapp, quadro de aviso da 
instituição e fundo de tela do computador;

8. Realização da avaliação pelos colaboradores, conforme eta-
pas estabelecidas pelo grupo de trabalho.

9. Elaboração de relatório da avaliação do Programa de Inte-
gridade pela Coordenadoria de Compliance;

10. Realização de análise das respostas com objetivo de identi-
ficar possíveis melhorias;

11. Realização de report pela Unidade de Compliance junto ao 
Dirigente Máximo.

04 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO
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RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Melhoria contínua do Programa de Integridade, Gestão de 
Riscos e Controles Internos da estatal;

• Avaliação Anual do Programa de Integridade, Gestão de Ris-
cos e Controles Internos, de forma objetiva, periódica e aces-
sível;

• Sensibilização junto aos colaboradores das temáticas do pro-
grama, de forma contínua, simples e com baixo custo;

• Disseminação das políticas e da cultura de integridade e de 
compliance na organização.

PRODUTO(S)

Informes (Cards), Relatório e Apresentação da Avaliação do Pro-
grama de Integridade,  por meio da plataforma “Microsoft Pow-
er BI”

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Comunicação. Controle Interno. Ética. Gestão de 
Riscos. Governança. Programa de Integridade.

CONTATOS DA UCI

Fabiana Maranhão Cavalcanti Sobral (Titular da UCI), Eduar-
do Carvalho Beltrão (Adjunto da UCI) e Flávia Lima dos San-
tos (Membro da UCI)
E-mail: controleinterno@suape.pe.gov.br
Telefone: (81) 3527-5065

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-8/?fbclid=IwAR3ljhypPsubyMVYCCPhl5Gv24SJEDZqSVifEyFJitnjyY-VCnIDdNO43-I
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-8/?fbclid=IwAR3ljhypPsubyMVYCCPhl5Gv24SJEDZqSVifEyFJitnjyY-VCnIDdNO43-I
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-8/?fbclid=IwAR3ljhypPsubyMVYCCPhl5Gv24SJEDZqSVifEyFJitnjyY-VCnIDdNO43-I
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Elaboração do Calendário 
de Obrigações Anuais / 
UCI: SCGE

BOA PRÁTICA 9:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Surgiu da necessidade de obtenção de informações sobre as 
obrigações atribuídas à SCGE/PE, por força de leis, decretos 
e normas, adstritas àquelas que apresentam prazos, às partes 
envolvidas (atuais e futuras) e atuação da UCI, no exercício de 
2022, no sentido de subsidiar o adimplemento dessas obriga-
ções, afastando imputação de penalidades, a partir do monito-
ramento dos vencimentos dos prazos estabelecidos para cada 
obrigação.

• Elencar as obrigações, com seus respectivos prazos e respon-
sáveis;

• Atuar, por meio do monitoramento, realizando ações prévias, 
para o adimplemento, de forma tempestiva, das obrigações.

OBJETIVO(S)

03 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-9/?fbclid=IwAR2mWw-Tzgp05CVlXac6OOQFFd8O6NZHHxPq5QfGqKH2Q1yTYaa2ded4wN0
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-9/?fbclid=IwAR2mWw-Tzgp05CVlXac6OOQFFd8O6NZHHxPq5QfGqKH2Q1yTYaa2ded4wN0
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-9/?fbclid=IwAR2mWw-Tzgp05CVlXac6OOQFFd8O6NZHHxPq5QfGqKH2Q1yTYaa2ded4wN0
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-9/?fbclid=IwAR2mWw-Tzgp05CVlXac6OOQFFd8O6NZHHxPq5QfGqKH2Q1yTYaa2ded4wN0
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Identificação de todas as obrigações anuais junto aos órgãos 
de controle e a outros órgãos/entidades que estabeleçam 
obrigações anuais à SCGE/PE, na condição de Unidade Ges-
tora (UG) e, também, de Unidade Central de Controle Inter-
no do Poder Executivo Estadual pela Unidade de Controle 
Interno (UCI); 

2. Realização de registro das informações referentes às obriga-
ções, como: mês do cumprimento, prazo, nomenclatura, pe-
riodicidade dentro do exercício, dispositivo legal de atribui-
ção, status e responsáveis pela atribuição do cumprimento 
da obrigação dentro da SCGE/PE;

3. Elaboração do Calendário Anual, em planilha eletrônica, 
contendo as informações levantadas pela UCI;

4. Aprovação do Calendário Anual pelo Dirigente Máximo;

5. Disponibilização do Calendário Anual para as áreas envolvi-
das; 

6. Divulgação de Calendário Anual, via SEI, para ciência e ob-
servância das obrigações pelos responsáveis de cada área;

7. Realização das ações de monitoramento do cumprimento 
do  Calendário Anual pela UCI junto às áreas envolvidas.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Atender, de forma tempestiva, as obrigações atribuídas à 
SCGE, por força de leis, decretos e normas; 

• Evitar imputação de penalidades à Secretaria.
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PRODUTO(S)

Calendário de Obrigações Anuais

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Controle Interno. Demandas de Órgãos Externos. 
Gestão de Riscos. Normativos.

CONTATOS DA UCI

Daniela Gonzaga da Motta (Titular da UCI) / Emanuella 
Francklin Cordeiro de Sousa Pereira (Adjunta da UCI)
E-mail: controleinterno@cge.pe.gov.br
Telefone: 3183-0934

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-9/?fbclid=IwAR1zWeVBzuxpvC-n3-r5-eXuEnRPo9_GrGhSTUeL2NMcVHkEKlBCLppU4ZM
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3.4. TEMÁTICA: NORMATIZAÇÃO

Elaboração de normativos 
dos Processos relativos ao 
Patrimônio / UCI: SEDUH

BOA PRÁTICA 10:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Após a identificação da necessidade de melhoria dos controles 
existentes nos Processos relativos ao Patrimônio, a Unidade de 
Controle Interno (UCI) elaborou as normatizações dos seguintes 
processos:

• Desfazimento de bens móveis;

• Movimentação de bens móveis;

• Administração de almoxarifado;

• Recebimento de bens móveis;

• Inventário de bens móveis.

• Disciplinar os Processos relativos ao Patrimônio, facilitando a 
compreensão desses processos pelas áreas envolvidas.

OBJETIVO(S)

02 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-10/?fbclid=IwAR0uDlHd4JAoLZddxO0U0xZkbc7jGt3tH7mZVgrAVXhnp6UkubmLwbRkNGE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-10/?fbclid=IwAR0uDlHd4JAoLZddxO0U0xZkbc7jGt3tH7mZVgrAVXhnp6UkubmLwbRkNGE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-10/?fbclid=IwAR0uDlHd4JAoLZddxO0U0xZkbc7jGt3tH7mZVgrAVXhnp6UkubmLwbRkNGE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-10/?fbclid=IwAR0uDlHd4JAoLZddxO0U0xZkbc7jGt3tH7mZVgrAVXhnp6UkubmLwbRkNGE
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RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Normatização dos Processos relativos ao Patrimônio;

• Eliminação dos gargalos existentes.

PRODUTO(S)

Normativos

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de estudo da Portaria SAD/SEFAZ nº 152/2016 e 
Portaria SAD nº 505/2017 pela Unidade de Controle Inter-
no (UCI);

2. Realização de entrevista da UCI com a Unidade de Patri-
mônio (UA) para levantamento das informações sobre os 
Processos relativos ao Patrimônio;

3. Elaboração das minutas dos normativos de seguintes pro-
cessos: Desfazimento de Bens Móveis, Movimentação de 
Bens Móveis, Administração de Almoxarifado, Inventário 
de bens móveis e Recebimento de Bens Móveis;

4. Revisão das minutas dos normativos pela Unidade de Pa-
trimônio;

5. Realização de ajustes nas minutas pela UCI;

6. Validação das minutas dos normativos pela Gerência Ge-
ral Administrativa Financeira e pela Unidade de Patrimônio, 
através de assinatura no SEI;

7. Divulgação dos normativos para conhecimento das áreas, 
via SEI.

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-10/?fbclid=IwAR0pfO9gZo1-idvvOlKH5DDvIRAd2y-LLV6imGK8jNMsLXQwkZjTJBV2y88
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TEMÁTICAS RELACIONADAS

Almoxarifado. Bens Móveis. Controle Interno. Inventário. Patri-
mônio.

CONTATOS DA UCI

Julieny Siqueira (Titular da UCI), Rogaciano (Adjunto da UCI), 
Joel Fernandes, Joseane Lourenço e Luis Henrique Luna 
(Membros da UCI).
E-mail: controleinterno@seduh.pe.gov.br
Telefone: (81) 3181-3353
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Instrução Normativa referente 
ao Processo de Prestação 
de Contas da Despesa 
Orçamentária / UCI: SETUR

BOA PRÁTICA 11:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Em 2020, a Unidade de Controle Interno (UCI) desenhou os flu-
xogramas relacionados ao Processo de Prestação de Contas de 
Despesas Orçamentárias (recebimento, análise e arquivamen-
to). Baseado nessa atividade e em uma auditoria realizada pela 
SCGE relacionada ao tema, surgiu a necessidade da UCI elabo-
rar uma Instrução Normativa sobre essa temática.

• Institucionalizar as práticas a serem utilizadas na Prestação de 
Contas de Despesas Orçamentárias da Secretaria;

• Regulamentar as etapas do processo de prestação de contas 
da despesa normal, dos suprimentos, dos convênios de des-
pesa e dos contratos de repasse, levando em consideração os 
sistemas e-Fisco, SEI e Plataforma +Brasil (antigo Siconv)

OBJETIVO(S)

06 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-11/?fbclid=IwAR0Weciat6_Paou8zgECdsDJCJQWZCXpwibh3OE-PxcueO8dh6fnGrETd4I
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-11/?fbclid=IwAR0Weciat6_Paou8zgECdsDJCJQWZCXpwibh3OE-PxcueO8dh6fnGrETd4I
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-11/?fbclid=IwAR0Weciat6_Paou8zgECdsDJCJQWZCXpwibh3OE-PxcueO8dh6fnGrETd4I
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-11/?fbclid=IwAR0Weciat6_Paou8zgECdsDJCJQWZCXpwibh3OE-PxcueO8dh6fnGrETd4I
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-11/?fbclid=IwAR0Weciat6_Paou8zgECdsDJCJQWZCXpwibh3OE-PxcueO8dh6fnGrETd4I
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Levantamento dos pontos de melhoria a serem implemen-
tados pela SETUR no processo e arquivamento da Prestação 
de Contas apontados na auditoria realizada pela SCGE;

2. Participação de membro da UCI no curso ministrado pela 
SCGE sobre Prestação de Contas Eletrônica, através do SEI 
Pernambuco;

3. Realização de estudo do Decreto Estadual nº 49.919/2020 
pela UCI;

4. Elaboração da minuta da Instrução Normativa contendo a 
atualização dos processos e o novo formato das Prestação 
de Contas de Despesas Orçamentárias pela UCI;

5. Realização de reunião da UCI com as áreas envolvidas no 
Processo de Prestação de Contas (Financeiro, Contabilidade, 
Contratos e Convênios) para discutir as sugestões para pos-
síveis ajustes na minuta da Instrução Normativa;

6. Realização de envio da minuta para as áreas envolvidas no 
processo de Prestação de Contas de Despesas Orçamentá-
rias;

7. Aprovação da minuta pelas áreas envolvidas;

8. Publicação da Instrução Normativa SETUR nº 001/2021 no 
site institucional da Secretaria, com divulgação no SEI e no 
e-mail institucional.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Implantação do processo eletrônico de Prestação de Contas 
via SEI;
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PRODUTO(S)

Instrução Normativa

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Auditoria. Compliance. Controle Interno. Contratos. Convênios. 
Despesas Orçamentárias. Prestação de Contas. Suprimentos.

• Adequação dos trâmites de Prestação de Contas de Despesas 
Orçamentárias à nova legislação;

• Redução de retrabalho no Processo de Prestação de Contas 
de Despesas Orçamentárias.

CONTATOS DA UCI

Maria Carolina Rattacaso (Titular da UCI) e Renata Magalhães 
(Adjunta da UCI)
E-mail: controleinterno@setur.pe.gov.br
Telefone: (81) 3182-7924

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-11/?fbclid=IwAR3GN3sSoCUohE8ZLwBKq4bHRS5mK_BwGCk2LWBBmwIUhNmNMM82Do8n9_s
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Norma Interna 
para Procedimento 
Administrativo Disciplinar 
(PAD) / UCI: LAFEPE

BOA PRÁTICA 12:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Com a reformulação das normas, políticas e código do Labo-
ratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador 
Miguel Arraes (LAFEPE), observou-se a necessidade de norma 
interna para dar transparência ao Procedimento Administrativo 
Disciplinar (PAD) no que tange aos direitos do administrado, pra-
zos legais, ampla defesa e penalidades. Isto porque a Comissão 
Permanente de Apuração e Aplicação de Penalidades (CPAAP) 
julgava os processos, para fins de definição do rito processual, 
de acordo com a Lei Estadual nº 6.123/1968 (Estatuto dos Servi-
dores Públicos do Estado de Pernambuco). No entanto, os em-
pregados do LAFEPE não são vinculados a esse normativo, mas, 
sim, ao Decreto Federal nº 5.452/1943.

Ademais, com a publicação da Lei Federal nº 11.781/2000, que 
disciplina o PAD no âmbito da Administração Pública Indireta do 
Estado de Pernambuco, identificou-se, também, a necessidade 
de publicação de norma interna para disciplinar o PAD, com ob-
jetivo de adequar o procedimento à legislação vigente.

• Criar normativo para auxiliar os membros da Comissão Per-
manente de Apuração e Aplicação de Penalidades (CPAAP);

OBJETIVO(S)

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-12/?fbclid=IwAR2HvnVzXmiysshaL7l39rKZu-Ssp7ZixjjhWq3EflLclQERpRbf-Y8IgKE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-12/?fbclid=IwAR2HvnVzXmiysshaL7l39rKZu-Ssp7ZixjjhWq3EflLclQERpRbf-Y8IgKE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-12/?fbclid=IwAR2HvnVzXmiysshaL7l39rKZu-Ssp7ZixjjhWq3EflLclQERpRbf-Y8IgKE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-12/?fbclid=IwAR2HvnVzXmiysshaL7l39rKZu-Ssp7ZixjjhWq3EflLclQERpRbf-Y8IgKE
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-12/?fbclid=IwAR2HvnVzXmiysshaL7l39rKZu-Ssp7ZixjjhWq3EflLclQERpRbf-Y8IgKE
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de estudo de como é realizado o Procedimento 
Administrativo Disciplinar (PAD) no LAFEPE e de legislações 
correlatas sobre essa matéria pela Unidade de Controle In-
terno (UCI);

2. Identificação das principais falhas no processo de execução 
do PAD pela UCI;

3. Reunião da UCI com Assessoria Jurídica especializada em di-
reito do trabalho e administrativo para apresentação das fa-
lhas identificadas e alinhamento sobre a elaboração da nor-
ma interna. Na ocasião, a assessoria apresentou um modelo 
de norma interna que serviu como subsídio para produção 
desse normativo pela UCI;

4. Elaboração de minuta de norma interna para PAD pela UCI;

5. Validação da minuta do PAD pelos escritórios que prestam 
assessoria jurídica trabalhista e administrativa para a Estatal;

04 meses.

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

• Atribuir competências aos chefes de divisão, coordenadores e 
diretores para aplicação de penalidades;

• Estabelecer diretrizes, orientar e padronizar o Procedimento 
Administrativo Disciplinar;

• Mitigar o risco de não ser resguardado ao investigado o devi-
do processo legal;

• Promover a transparência da gestão junto aos seus colabora-
dores, demonstrando a quem se aplica os prazos e as respon-
sabilidades.
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RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Adequação do Procedimento Administrativo Disciplinar do 
LAFEPE com a legislação vigente;

• Orientação, de forma sistemática, para instauração do PAD;

• Melhoria de comunicação dos PADs ao Diretor Presidente.

PRODUTO(S)

Normativo

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Comissão. Compliance. Gestão de Riscos. Procedimento Admin-
istrativo Disciplinar. Transparência.

6. Aprovação da Norma Interna para Procedimento Adminis-
trativo Disciplinar (PAD) pela Diretoria Executiva;

7. Publicação da Portaria nº 41/2022 que dispõe sobre Proce-
dimento Administrativo Disciplinar (PAD);

8. Divulgação da portaria no site eletrônico institucional da Es-
tatal. 

CONTATOS DA UCI

Ana Luíza Costa (Titular da UCI), Filipe Petrus (Adjunto da 
UCI) e Roberta Pacheco (Membro da UCI)
E-mail: controleinterno@lafepe.pe.gov.br
Telefone: Telefone: (81) 3183-1243

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-12/?fbclid=IwAR0iKQSCz6RbBZWQ6w9x409jF---HnhzM99mAveiQhIUDGG7YCqZ1lidtr4
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3.5. TEMÁTICA: ORIENTAÇÃO

Cartilha de Convênios de 
Despesa / UCI: SEDUH

BOA PRÁTICA 13:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

A partir da necessidade de orientar os entes públicos acerca da 
formalização de convênios, foi elaborada a Cartilha de Convênio 
de Despesa pela Secretaria Executiva de Governança e Articu-
lação (SEGOA) em parceria com a Unidade de Controle Interno 
(UCI)

• Orientar os municípios convenentes a respeito da formaliza-
ção dos Convênios de Despesa. 

OBJETIVO(S)

02 meses 

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-13/?fbclid=IwAR06cIk105T0oU5jYzjztrthZR3UihoXsnFd8zQ4PVpYDDF8eo8kqj195xQ
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-13/?fbclid=IwAR06cIk105T0oU5jYzjztrthZR3UihoXsnFd8zQ4PVpYDDF8eo8kqj195xQ
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-13/?fbclid=IwAR06cIk105T0oU5jYzjztrthZR3UihoXsnFd8zQ4PVpYDDF8eo8kqj195xQ
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de pesquisa sobre a temática, tendo como refe-
rência o “Manual de Convênios para Transferência Voluntária 
para os Municípios” e o “Checklist de transferências voluntá-
rias entre o Estado de Pernambuco e os Municípios” disponi-
bilizados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE);

2. Realização de reunião da Unidade de Controle Interno (UCI) 
com a Secretaria Executiva de Governança e Articulação (SE-
GOA) para definição do escopo da cartilha;

3. Realização de levantamento da legislação pertinente sobre 
a matéria pela UCI;

4. Elaboração da minuta da cartilha pela SEGOA;

5. Revisão da minuta da cartilha pela UCI;

6. Diagramação da cartilha pela Gerência de Imprensa;

7. Validação do conteúdo da cartilha pelo Dirigente Máximo;

8. Divulgação da Cartilha Convênios de Despesa, via e-mail 
institucional para os convenentes.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Melhoria das documentações apresentadas pelos Municípios 
para a formalização dos Convênios de Despesa;

• Redução das pendências para a formalização dos instrumen-
tos;

• Melhoria do nível de conhecimento dos servidores envolvidos 
acerca dos normativos pertinentes.
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PRODUTO(S)

Cartilha 

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Convênios. Despesa.Transferência Voluntária. 

CONTATOS DA UCI

Julieny Siqueira (Titular da UCI), Rogaciano (Adjunto da UCI), 
Joel Fernandes, Joseane Lourenço e Luis Henrique Luna 
(Membros da UCI).
E-mail: controleinterno@seduh.pe.gov.br
Telefone: (81) 3181-3353

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-13/?fbclid=IwAR0XmOBPF8YTiW0ovs0c14hQjdO69E01fWtJ1wLkuLFuypKu4zGRgcCAaAU


48

Cartilha de Prevenção de 
Ilícitos Administrativos / 
UCI: SEE

BOA PRÁTICA 14:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Os servidores públicos do Estado de Pernambuco detêm diver-
sos direitos, deveres e proibições estabelecidos na Lei Estadual 
nº 6.123/68. Ocorre que no dia-a-dia dos trabalhos desenvolvi-
dos pela área de correição, observou-se a carência do conheci-
mento de deveres básicos e de proibições por parte de alguns 
servidores, motivo que os levaram a cometer ilícitos administra-
tivos em razão do desconhecimento da lei, situação esta que 
demanda atualmente um total de 821 processos para abertura 
de investigação na Secretaria de Educação e Esportes.

Diante disso, a área de Correição, vinculada à Gerência de Con-
trole Interno e Correição, elaborou uma cartilha com o propósito 
de orientar os servidores públicos das Escolas da Rede Estadual 
acerca das responsabilidades, deveres e proibições dos funcio-
nários públicos, buscando esclarecer dúvidas recorrentes identi-
ficadas durante as apurações dos processos disciplinares.

• Promover ação preventiva de ilícitos administrativos nas Es-
colas da Rede Estadual de Pernambuco com a finalidade de 
redução dos mesmos, garantindo que o servidor tenha infor-
mações mínimas e de fácil acesso acerca da matéria;

OBJETIVO(S)

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-14/?fbclid=IwAR2CzdLwGHniHQICVPrzBKpGWgltcKpbx1PXtQ9kLw5_b_6JGFBlbzlAWE8
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-14/?fbclid=IwAR2CzdLwGHniHQICVPrzBKpGWgltcKpbx1PXtQ9kLw5_b_6JGFBlbzlAWE8
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-14/?fbclid=IwAR2CzdLwGHniHQICVPrzBKpGWgltcKpbx1PXtQ9kLw5_b_6JGFBlbzlAWE8
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-14/?fbclid=IwAR2CzdLwGHniHQICVPrzBKpGWgltcKpbx1PXtQ9kLw5_b_6JGFBlbzlAWE8
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização do diagnóstico do quantitativo de processos exis-
tentes pela área de Correição vinculada à Gerência de Con-
trole Interno e Correição;

2. Realização de reuniões da equipe de Correição para defini-
ção do escopo e conteúdo da cartilha;

3. Elaboração da cartilha pela Gerência de Controle Interno e 
Correição;

4. Diagramação da cartilha pela Gerência de Imprensa;

5. Validação  do conteúdo da cartilha pelo Dirigente Máximo;

6. Realização de reunião da Gerência de Controle Interno e 
Correição com as Gerências Regionais para apresentação da 
cartilha;

7. Divulgação da Cartilha de Prevenção de Ilícitos Administrati-
vos no site institucional da Secretaria.

01 ano.

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

• Disponibilizar orientações e informações aos servidores que 
atuam nas Escolas da Rede Estadual de Pernambuco, acerca 
do regime disciplinar, deveres, proibições, responsabilidades;

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Redução do número de ilícitos administrativos, bem como das 
representações encaminhadas à Secretaria de Educação e Es-
portes para abertura de Processos Administrativo Disciplinar 
(PAD);
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• Promoção do conhecimento para os servidores públicos do 
Estado de Pernambuco no que tange aos seus direitos, deve-
res e proibições estabelecidos pela Lei Estadual nº 6.123/68.

PRODUTO(S)

Cartilha 

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Controle Interno. Correição. Ilícitos Administrativos. 
Integridade. Processo Administrativo Disciplinar. 

CONTATOS DA UCI

Roberta Tolentino (Titular da UCI), Cristiana Neves (Adjunta 
da UCI), Carolina Queiroz Soares Quintas, Heitor Marques, 
Hitalo Silva, Neuma Lemos e Shirleide de Mendonça da Silva 
(Membros da UCI).
E-mail: controleinterno@educacao.pe.gov.br
Telefone: (81) 3183-9023 / 3183-9854

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-14/?fbclid=IwAR2lLHfteiKrk2Qnje-LjSIZC5WaFlYKpoQjlnV19n9Dn_Kl4o6eM2jSZnQ
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BOA PRÁTICA 15:

Cartilha “10 passos para a 
Boa Governança Pública” 
/ UCI: SEDUH

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

A partir da necessidade de promover orientação junto aos servi-
dores da SEDUH e de suas vinculadas (DETRAN, CONDEPE FI-
DEM, CTM e EPTI), foi elaborada a  Cartilha “10 passos para a 
Boa Governança Pública” pela Unidade Controle Interno (UCI). 

• Contribuir para o aprimoramento da governança pública;

• Assegurar a todos os servidores que suas ações estão, de 
fato, direcionadas para objetivos alinhados aos interesses e 
anseios da sociedade, buscando sempre a excelência na pres-
tação dos serviços públicos.

OBJETIVO(S)

01 mês.

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-15/?fbclid=IwAR3zotoNWnjryrFQiO-VhARxz0G6eqTx4sGK9X3gEgrHjKmAKakUiwGtwzU
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-15/?fbclid=IwAR3zotoNWnjryrFQiO-VhARxz0G6eqTx4sGK9X3gEgrHjKmAKakUiwGtwzU
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-15/?fbclid=IwAR3zotoNWnjryrFQiO-VhARxz0G6eqTx4sGK9X3gEgrHjKmAKakUiwGtwzU
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-15/?fbclid=IwAR3zotoNWnjryrFQiO-VhARxz0G6eqTx4sGK9X3gEgrHjKmAKakUiwGtwzU
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de pesquisa sobre a temática pela UCI;

2. Elaboração da minuta da cartilha;

3. Diagramação da cartilha pela Gerência de Imprensa;

4. Validação do conteúdo da cartilha pelo Dirigente Máximo;

5. Divulgação da Cartilha “10 passos para a Boa Governança 
Pública”, via e-mail institucional.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Melhoria do ambiente de governança da SEDUH e de suas 
vinculadas.

PRODUTO(S)

Cartilha 

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Ética. Governança Pública. Integridade.

CONTATOS DA UCI

Julieny Siqueira (Titular da UCI), Rogaciano (Adjunto da UCI), 
Joel Fernandes, Joseane Lourenço e Luis Henrique Luna 
(Membros da UCI).
E-mail: controleinterno@seduh.pe.gov.br
Telefone: (81) 3181-3353

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-15/?fbclid=IwAR0f4AZGqcOk1ab142fxp5oeTVIUgo8rztIOHOMm9LZqTFn4pnKJo90riiQ
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De Olho no Compliance / 
UCI: PORTO DO RECIFE

BOA PRÁTICA 16:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

O projeto denominado “De Olho no Compliance” surgiu a partir 
das discussões realizadas sobre a implementação do Programa 
de Integridade pelos membros da Unidade de Controle Interno 
(UCI). Nesta ocasião, verificou-se a necessidade de, em paralelo 
com a criação do Programa de Integridade da Porto do Recife 
S/A, disseminar a cultura do Compliance na Estatal, por meio de 
palestras ministradas pelos integrantes da UCI, bem como por 
palestrantes convidados com experiência e conhecimento sobre 
Controles Internos e Compliance.

• Conscientizar os colaboradores sobre as Políticas do Progra-
ma de Integridade e demais assuntos relacionados ao Com-
pliance, de forma didática e acessível.

OBJETIVO(S)

01 mês.

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-16/?fbclid=IwAR1byUlIQIfdrfVqOV7RqNnRgFsr4fQ7faV649O-Yd07Eq3WGVSA3iU7LK4
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-16/?fbclid=IwAR1byUlIQIfdrfVqOV7RqNnRgFsr4fQ7faV649O-Yd07Eq3WGVSA3iU7LK4
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-16/?fbclid=IwAR1byUlIQIfdrfVqOV7RqNnRgFsr4fQ7faV649O-Yd07Eq3WGVSA3iU7LK4
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de reuniões para análise do Programa de Inte-
gridade e para a definição da estratégia a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação interna pelos membros da Uni-
dade de Controle Interno (UCI);

2. Definição dos temas a serem abordados nas palestras do 
projeto “De Olho no Compliance” pela UCI;

3. Elaboração da agenda bimestral das palestras pela UCI;

4. Validação da agenda bimestral pela Diretoria da Presidência;

5. Elaboração das artes dos comunicados/convites relaciona-
dos a cada palestra;

6. Divulgação das palestras pelo setor de Recursos Huma-
nos, através dos seguintes meios de comunicação: intranet, 
e-mail institucional e whatsapp;

7. Realizações de palestras para os colaboradores;

8. Divulgação das palestras realizadas pela Coordenadoria de 
Imprensa, através dos seguintes meios de comunicação: site 
institucional e instagram da Estatal

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Divulgação do Programa de Integridade de forma didática, 
periódica e acessível;

• Sensibilização dos colaboradores sobre as temáticas do pro-
grama, de forma contínua, simples e com baixo custo;

• Disseminação da cultura de integridade e de compliance na 
organização.
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PRODUTO(S)

Palestras

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Controle Interno. Ética. Governança. Programa de 
Integridade.

CONTATOS DA UCI

Stella Beatriz Alice de Deus (Titular da UCI), Maria Eduarda 
Ziemkiewicz Castro Mattoso (Adjunta da UCI).
E-mail: controleinterno@portodorecife.pe.gov.br
Telefone: (81) 3183-1909

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-16/?fbclid=IwAR0iKQSCz6RbBZWQ6w9x409jF---HnhzM99mAveiQhIUDGG7YCqZ1lidtr4
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Manual de Boas Práticas 
à Proteção de Dados 
Pessoais / UCI: COMPESA

BOA PRÁTICA 17:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

A ideia de elaborar um manual surgiu pelo Comitê Gestor da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) com o propósito 
de orientar ao público interno sobre as determinações e as exi-
gências da LGPD, de modo a contribuir com ações e práticas de 
prevenção de vazamento de dados.

• Apresentar as necessidades de adequação trazidas pela Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); 

• Orientar os gestores quanto às suas responsabilidades na con-
dução ou manipulação dos dados pessoais pela sua equipe;

• Fomentar a importância da mudança cultural em relação à 
proteção de dados pessoais;

• Incutir nos colaboradores a autorresponsabilidade  no quesito 
da proteção e tratamento de dados pessoais;

• Promover a conscientização contínua acerca da importância 
da proteção de dados pessoais e segurança da informação 
no dia a dia das atividades.

OBJETIVO(S)

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-17/?fbclid=IwAR3fAK_PKQ2UIEiRiVeG1QohFGpu2vaShUhnV5gyZZCGmPdwLVftQ3g3634
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-17/?fbclid=IwAR3fAK_PKQ2UIEiRiVeG1QohFGpu2vaShUhnV5gyZZCGmPdwLVftQ3g3634
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-17/?fbclid=IwAR3fAK_PKQ2UIEiRiVeG1QohFGpu2vaShUhnV5gyZZCGmPdwLVftQ3g3634
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-17/?fbclid=IwAR3fAK_PKQ2UIEiRiVeG1QohFGpu2vaShUhnV5gyZZCGmPdwLVftQ3g3634
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02 meses.

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de pesquisa de conteúdo relacionado à LGPD, 
prevenção de dados e segurança da informação pela Unida-
de de Controle Interno (UCI);

2. Elaboração da minuta da cartilha, contendo  informações 
sobre Tratamento de Dados Pessoais e a Boa Gestão de Da-
dos;

3. Revisão do texto pela área de TI referente à segurança da 
informação;

4. Revisão da minuta do manual pelo departamento jurídico; 

5. Aprovação da minuta pelo Comitê Gestor da LGPD ou Auto-
ridade máxima; 

6. Diagramação do manual pela área de design e comunica-
ção; 

7. Divulgação e publicação do manual, via intranet e e-mail 
institucional para os colaboradores;

8. Confecção de exemplares do manual para distribuição nas 
áreas/setores da Estatal.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Redução das fragilidades relacionadas ao vazamento de da-
dos;

• Fortalecimento do Compliance na adequação das recomen-
dações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 
e da LGPD;
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• Disseminação, de forma clara e objetiva, ao  público interno 
sobre as determinações e exigências da LGPD.

PRODUTO(S)

Manual

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Controle Interno. Gerenciamento de Riscos. Manual. 
Proteção de Dados Pessoais. Recursos Humanos. Tecnologia da 
informação.

CONTATOS DA UCI

Luciana Nogueira Rebouças Campelo (Titular da UCI), Adjar-
do Pinto de Farias (Adjunto da UCI) e Allan Rodrigo Nasci-
mento Souza (Membro da UCI).
E-mail: controleinterno@compesa.com.br
Telefone: (81) 3412-9098

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-17/?fbclid=IwAR0pbgSLaleQqRioNzuExHJ-vklqs7uTCaPuKZGZBbUfV0BF9xTqJmuWZOY
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Manual de Prestação de 
Contas Anual da Gestão / 
UCI: SEINFRA

BOA PRÁTICA 18:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Surgiu da necessidade de orientar os gestores e os servidores 
envolvidos no processo de Prestação de Contas Anual da Gestão 
acerca do atendimento da  Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco (Lei nº 12.600/2004) e das resoluções 
publicadas anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (TCE/PE) que regulamentam essa temática.

• Atender às exigências estabelecidas pelas resoluções do TCE/
PE que regulamentam a Prestação de Contas Anual da Ges-
tão;

• Identificar os responsáveis pela Prestação de Contas Anual da 
Gestão das Unidades Gestoras (UGs) vinculadas à SEINFRA.

• Orientar, em caráter de consulta, os departamentos integran-
tes da Secretaria acerca da composição dos processos de 
Prestação de Contas Anual da Gestão;

• Padronizar os documentos que devem integrar a Prestação 
de Contas Anual de Gestão, que não forem definidos pelas 
resoluções.

OBJETIVO(S)

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-18/?fbclid=IwAR1dieoVJ4fZc0hs-HJiZsWYMrHQN4k-McZ-KfFalqoxPU6dVoS9E1tnsxg
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-18/?fbclid=IwAR1dieoVJ4fZc0hs-HJiZsWYMrHQN4k-McZ-KfFalqoxPU6dVoS9E1tnsxg
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-18/?fbclid=IwAR1dieoVJ4fZc0hs-HJiZsWYMrHQN4k-McZ-KfFalqoxPU6dVoS9E1tnsxg
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-18/?fbclid=IwAR1dieoVJ4fZc0hs-HJiZsWYMrHQN4k-McZ-KfFalqoxPU6dVoS9E1tnsxg
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02 meses.

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de estudo das resoluções do TCE/PE que tratam 
sobre a Prestação de Contas Anual da Gestão pela UCI;

2. Realização de reuniões da UCI com Unidades Gestoras (UGs) 
vinculadas à SEINFRA para a identificação dos responsáveis 
pela prestação de contas;

3. Identificação dos documentos necessários para a Prestação 
de Contas Anual de Gestão junto às áreas envolvidas;

4. Elaboração dos modelos dos documentos constantes na 
Prestação de Contas, que não foram definidos nas resolu-
ções anuais do TCE/PE;

5. Elaboração da minuta do manual pela UCI;

6. Validação do Manual de Prestação de Contas Anual da Ges-
tão pelo Dirigente Máximo;

7. Apresentação do manual para os Secretários Executivos res-
ponsáveis pelas UGs vinculadas à SEINFRA e para os ges-
tores e servidores envolvidos no processo da Prestação de 
Contas Anual da Gestão.

8. Publicação do Manual de Prestação de Contas Anual da Ges-
tão no site institucional da Secretaria, com divulgação no SEI 
e no e-mail institucional.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Melhoria da eficácia dos processos de Prestação de Contas 
Anual da Gestão;

• Maior agilidade na elaboração da Prestação de Contas Anual 
da Gestão.



61

PRODUTO(S)

Manual

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Controle Externo. Controle Interno. Prestação de 
Contas Anual da Gestão.

CONTATOS DA UCI

Daniela Cavalcanti (Titular da UCI), Leila Hermínio (Adjunta 
da UCI) e Lúcia Ferreira (Membro da UCI).
E-mail: controleinterno@seinfra.pe.gov.br
Telefone: (81) 3184-2521

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-18/?fbclid=IwAR1ZEQB4MGnqVv649n-rPRgNtl4TJbDnXH10frtsqYuXLI9zVn_odxMERDI
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Semana da Integridade 
“Comportamento ético faz toda 
a diferença” / UCI: SEDUH

BOA PRÁTICA 19:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

A Semana de Integridade foi proposta pelo Dirigente Máximo, 
com o intuito de reforçar a importância dos valores e comporta-
mentos éticos, durante a semana do servidor público.

• Fortalecer o conhecimento dos servidores sobre a ética, inte-
gridade, compliance, gestão de risco e transparência, trazen-
do questões relevantes para o exercício das funções no que 
se refere à atuação íntegra e em conformidade.

OBJETIVO(S)

01 mês.

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de pesquisa de material sobre integridade pela 
UCI;

2. Realização de reunião da UCI com a área de comunicação;

3. Elaboração da cartilha de integridade pela UCI;

4. Diagramação da cartilha pela área de comunicação;

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-19/?fbclid=IwAR1RANAMNS39qtcfVXkYOCiPB8zRxzXEWa2LRPYO1VIpgBM_jBsm2M-JkbA
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-19/?fbclid=IwAR1RANAMNS39qtcfVXkYOCiPB8zRxzXEWa2LRPYO1VIpgBM_jBsm2M-JkbA
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-19/?fbclid=IwAR1RANAMNS39qtcfVXkYOCiPB8zRxzXEWa2LRPYO1VIpgBM_jBsm2M-JkbA
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-19/?fbclid=IwAR1RANAMNS39qtcfVXkYOCiPB8zRxzXEWa2LRPYO1VIpgBM_jBsm2M-JkbA
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5. Preparação de 5 (cinco) cards, pela área de comunicação, a 
serem distribuídos durante a Semana de Integridade;

6. Realização de convite para o palestrante externo pela UCI;

7. Divulgação do evento, através dos seguintes meios de co-
municação: instagram e whatsapp;

8. Realização da Semana de Integridade com apresentação de 
palestra, divulgação dos cards e da cartilha de integridade.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Fortalecimento dos conceitos de ética e integridade para os 
servidores.

PRODUTO(S)

Palestra, Cards e Cartilha

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Compliance. Ética. Gestão de Riscos. Integridade.Transparência.

CONTATOS DA UCI

Julieny Siqueira (Titular da UCI), Rogaciano (Adjunto da UCI), 
Joel Fernandes, Joseane Lourenço e Luis Henrique Luna 
(Membros da UCI).
E-mail: controleinterno@seduh.pe.gov.br
Telefone: (81) 3181-3353

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-19/?fbclid=IwAR0iKQSCz6RbBZWQ6w9x409jF---HnhzM99mAveiQhIUDGG7YCqZ1lidtr4
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Seminários e Cartilha de Gestão 
e Fiscalização de Contratos / 
UCI: SEMAS

BOA PRÁTICA 20:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Surgiu da necessidade de disseminar informações sobre  as atri-
buições e as responsabilidades dos gestores e fiscais de con-
tratos, por meio da realização de seminários e distribuição de 
cartilhas para os servidores da SEMAS.

• Orientar a respeito da finalidade, métodos e obrigatoriedade 
da gestão e fiscalização dos contratos;

• Facilitar o entendimento da matéria para os gestores e os fis-
cais de contratos.

OBJETIVO(S)

04 meses.

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Identificação da necessidade de orientação a respeito da fis-
calização e gestão dos contratos aos servidores da SEMAS;

2. Realização de pesquisa nas legislações, manuais e cartilhas 
sobre a temática pela Unidade de Controle Interno (UCI);

3. Compilação dos materiais a serem utilizados na elaboração 
da cartilha e dos seminários;

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-20/?fbclid=IwAR06cIk105T0oU5jYzjztrthZR3UihoXsnFd8zQ4PVpYDDF8eo8kqj195xQ
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-20/?fbclid=IwAR06cIk105T0oU5jYzjztrthZR3UihoXsnFd8zQ4PVpYDDF8eo8kqj195xQ
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-20/?fbclid=IwAR06cIk105T0oU5jYzjztrthZR3UihoXsnFd8zQ4PVpYDDF8eo8kqj195xQ
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-20/?fbclid=IwAR06cIk105T0oU5jYzjztrthZR3UihoXsnFd8zQ4PVpYDDF8eo8kqj195xQ
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4. Elaboração da cartilha e da apresentação a ser utilizada nos 
seminários, de forma pedagógica, simples e objetiva pela 
UCI;

5. Validação da cartilha e dos seminários pelo Dirigente Máxi-
mo;

6. Divulgação, via SEI, das datas dos seminários a serem reali-
zados para os setores da Secretaria;

7. Realização dos seminários e posterior envio da cartilha para 
os servidores que participaram do evento.

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Criação de entendimento entre os servidores sobre as atri-
buições e as obrigatoriedades da fiscalização e gestão dos 
contratos;

• Melhoria da gestão e fiscalização dos contratos vigentes na 
Secretaria.

PRODUTO(S)

Seminários e cartilha

TEMÁTICAS RELACIONADAS

Cartilha. Compliance. Contrato. Controle Interno. Fiscalização. 
Gestão. Órgãos de Controle. Seminário.

CONTATOS DA UCI

Suey Cubits Capela (Titular da UCI) e Humberto de Jesus (Ad-
junto da UCI)
E-mail: controleinterno@semas.pe.gov.br
Telefone: (81) 99111-8505 / (81) 99634-8669

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-20/?fbclid=IwAR31CEFYyyXEF99bgbfzgFEC41h6C_Hiq1r4o8oSGHBTzXwk5kd5vtbihTM
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3.6. TEMÁTICA: SISTEMA INFORMATIZADO

Sistema de Informações 
Correicionais (SICOR) / 
UCI: SES

BOA PRÁTICA 21:

COMO SURGIU A BOA PRÁTICA?

Devido a concentração das atividades correicionais espalhadas 
pelos diversos setores da Secretaria Estadual de Saúde (SES), do 
grande quantitativo de processos atribuídos, além do controle 
que estava sendo realizado por meio de planilhas eletrônicas, 
identificou-se a necessidade de desenvolver sistema próprio 
para registro e acompanhamento desses processos, objetivando 
controle e eficiência das ações da Gerência de Correição vincu-
lada à Diretoria Geral de Controle Interno

• Congregar todas as informações dos processos correcionais 
realizados pela Secretaria Estadual de Saúde (PADs, PAAPs 
e TCEsps), além de possibilitar uma gestão eficiente desses 
processos. 

OBJETIVO(S)

08 meses

PRAZO SUGERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-21/?fbclid=IwAR2j9JhurUiM8bJUXM6LqLj3ZRxub9cjw4hWaeniKZ5s_5BBCugr7Xz4MYw
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-21/?fbclid=IwAR2j9JhurUiM8bJUXM6LqLj3ZRxub9cjw4hWaeniKZ5s_5BBCugr7Xz4MYw
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-21/?fbclid=IwAR2j9JhurUiM8bJUXM6LqLj3ZRxub9cjw4hWaeniKZ5s_5BBCugr7Xz4MYw
https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-21/?fbclid=IwAR2j9JhurUiM8bJUXM6LqLj3ZRxub9cjw4hWaeniKZ5s_5BBCugr7Xz4MYw
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Realização de pesquisa sobre os sistemas de informações 
correcionais utilizados no âmbito do Poder Executivo Esta-
dual;

2. Seleção do Sistema Integrado de Gestão de Processos Ad-
ministrativos  (SIGPAD) utilizado pela Secretaria de Defesa 
Social (SDS) como sistema a ser utilizado pela Gerência de 
Correição (GCO/SES);

3. Realização de reunião da Unidade de Controle Interno (SES) 
com  a Corregedoria (SDS) para realização de levantamentos 
iniciais sobre o SIGPAD; 

4. Definição de não implantação do SIGPAD pela UCI e área de 
TI, em virtude de incompatibilidade técnica identificada.  

5. Definição de criação de sistema próprio utilizando os recur-
sos da SES;

6. Realização de diversas reuniões da UCI com equipe de TI  
para tratar sobre o desenvolvimento do sistema;

7. Definição dos parâmetros do sistema pela UCI para que a 
área de TI pudesse desenvolvê-lo;

8. Realização de ajustes no sistema pela área de TI;

9. Disponibilização dos módulos do sistema SICOR pela área 
de TI.

10. Validação do sistema pela UCI;

11. Utilização do sistema pela UCI;

12. Divulgação interna sobre a implantação do Sistema de In-
formações Correicionais (SICOR), por meio do “Informa SES”;

13. Realização de melhorias no SICOR decorrente da necessi-
dade detectada pela equipe da Gerência de Correição (GCO) 
durante a sua utilização.
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TEMÁTICAS RELACIONADAS

Correição. PAAP. Processo Administrativo Disciplinar. Sistema. 
TCesp. Tecnologia da Informação.

CONTATOS DA UCI

Elton Rodolfo Assunção da Silva (Titular da UCI), Fauster 
Barbosa Ferreira (Adjunto da UCI) e Ana Carolina Souza 
Cavalcanti e Harany Reis Freire (Membros da UCI)
E-mail: gci.ses.pe@gmail.com
Telefone: (81) 3184-0530 / (81) 3184-0201

PRODUTO(S)

Sistema de Informações Correicionais (SICOR)

RESULTADOS (ESPERADOS OU ALCANÇADOS)

• Obter controle e gerenciamento da tramitação dos processos;

• Agilizar as TCesps, PAAPs e os PADs; 

• Recuperar valores para os cofres públicos.

https://www.scge.pe.gov.br/repositorio-de-boas-praticas/boa-pratica-21/?fbclid=IwAR0PHzcUXG78xiryfqR_34-HxN3fBaCXYTX-HNobE17PCwkgqQ9CqX5OF8w
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Estamos chegando ao fim da 2ª edição do Caderno, que apre-
sentou uma coletânea de boas práticas realizadas pelas Unida-
des de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. 

Destacamos a importância deste documento, considerando que 
as boas práticas de controle interno apresentadas na edição an-
terior foram replicadas por algumas das Unidades de Controle 
Interno.

A nossa expectativa é que essa nova edição mantenha o inter-
câmbio de conhecimentos técnicos entre essas unidades, bem 
como adicione valor para as organizações, através dos resulta-
dos obtidos na implementação das boas práticas de controle in-
terno.

Por fim, aproveitando a oportunidade, gostaríamos de agrade-
cer a todos integrantes das Unidades de Controle Interno que, 
de forma direta ou indireta, participaram desta edição e parabe-
nizá-los pelos trabalhos realizados em seus respectivos órgãos e 
entidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS4.
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Decreto Estadual nº 47.087, de 01 de fevereiro de 2019 - Dispõe 
sobre a instituição e o funcionamento das Unidades de Controle 
Interno, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo 
Estadual.
Disponível em: <https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.
aspx?id=41716&tipo=> 

Portaria  SCGE nº  11, de 06 de fevereiro de 2019 - Institui normas 
complementares às diretrizes estabelecidas no Decreto Estadual 
nº 47.087/2019, para instituição e funcionamento das Unidades 
de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Disponível em: <https://www.scge.pe.gov.br/sistema-de-
controle-interno/>

Modelo das Três Linhas do IIA 2020 - Uma Atualização das Três 
Linhas de Defesa - The Institute of Internal Auditors.
Disponível em: <https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/
editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHT-
ML-00000013-20072020131817.pdf>

REFERÊNCIAS5.

https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20072020131817.pdf
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20072020131817.pdf
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20072020131817.pdf

