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Time Brasil – para Estados e Municípios

Intensificar a união de forças de forma estratégica

• para Melhoria da gestão pública;

• prevenção e fortalecimento do combate à corrupção e 

• aumento da confiança nos governos

Site Time Brasil
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/time-brasil

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/time-brasil


Linhas gerais do Time Brasil

O autoconhecimento como passo inicial

Adesão voluntária por estados e municípios;

Compromisso de implementação das metas pactuadas através 
de um Plano de Ação;

Apoio da CGU e de parceiros na execução do Plano de Ação;

Monitoramento dos compromissos em página na internet;

Envolvimento da sociedade e de parceiros locais.



Plano de Ação
Elaborado com auxílio 

da CGU

Autodiagnóstico
Percepção do gestor

Matriz TIP - Transparência,  Integridade e Participação



Time Brasil – para Estados e Municípios

Matriz TIP - Transparência,  Integridade e Participação

Integridade pública

refere-se ao alinhamento consistente e

à adesão de valores, princípios e

normas éticas comuns para sustentar e

priorizar o interesse público sobre os

interesses privados no setor público.

Integridade
Corrupção



Time Brasil – para Estados e Municípios

93 itens:
- 44 de Transparência 
- 26 de Integridade
- 23 de Participação

Níveis:
 graus crescentes de complexidade (porte do município)
deveres legais, recomendações e boas práticas) 

Matriz TIP - Transparência,  Integrigade e Participação





Plano de Ação
Elaborado com auxílio 

da CGU

Autodiagnóstico
Percepção do gestor

Termo de 
Adesão ao 
TIME Brasil

Matriz TIP - Transparência,  Integridade e Participação



Materiais para auxiliar o alcance dos objetivos estipulados nos 
Planos de Ação dos estados e municípios que aderiram ao Time 
Brasil. 

Reúnem cursos EAD, cartilhas, manuais, modelos, instruções, 
sistemas, check-lists, etc. 

Conteúdo validado por um grupo da CGU, formado por 
representantes de todas as secretarias do órgão

Fomento a elaboração de novos produtos;

Trilhas TIP (Transparência, Integridade e Participação)

Auxílio para execução dos planos de Ação



www.rededecontrole.gov.br/estrategia
-nacional-de-prevencao-a-corrupcao/

http://www.rededecontrole.gov.br/estrategia-nacional-de-prevencao-a-corrupcao/






https://youtu.be/IYqIZMri6Og

www.rededecontrole.gov.br/estrategia-nacional-de-prevencao-a-corrupcao/

https://youtu.be/IYqIZMri6Og
http://www.rededecontrole.gov.br/estrategia-nacional-de-prevencao-a-corrupcao/


Prefeituras e governos estaduais

Todas as organizações públicas do país 



 Trabalho em rede (parceiros 
locais e nacionais) para a 
implementação dos planos

 Promoção de capacitações 
periódicas sobre os temas 
do Plano de Ação

 Identificação e divulgação de 
boas práticas e casos de 
sucesso encontrados durante a 
execução dos Planos de Ação

Prefeituras e governos estaduais

CONSTRUÇÃO 
VOLUNTÁRIA DE UM 
PLANO DE AÇÃO 
ADAPTADO ÀS 
CAPACIDADES E 
NECESSIDADES DE 
CADA ENTE



SC  2021
• CGE/SC 
• BALNEÁRIO PIÇARRAS
• BIGUAÇU
• BLUMENAU

• CANELINHAS
• HERVAL D’OESTE
• JARAGUÁ DO SUL
• JOAÇABA

• NAVEGANTES
• POMERODE 



Auxílio para execução dos planos de Ação
EX: Eixo: Integridade Item: Auditoria: Subitem: Auditoria interna do–-
Capacitar servidores que atuam nas atividades de auditoria. 

 Nível Teórico: Aulas síncronas expositivas 10h 

 Nível Prático: Aulas síncronas e assíncronas 

expositivas com atividades práticas 30h

Trilhas TIP



Para participar acesse:  https://abre.ai/cQtm

Objetivo Geral: Fomentar a padronização e a utilização de técnicas e

conceitos internacionais para a realização das auditorias governamentais,

para planejamento e execução das auditorias individuais de avaliação.



TIME Brasil
www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/time-brasil

PNPC
www.rededecontrole.gov.br/estratégia-nacional-de-prevencao-a-corrupção/

Contato – NAOP/SC
cgusc-nap@cgu.gov.br
cgusc@cgu.gov.br
rosemar.inocencio@cgu.gov.br

Mais informações:

Obrigada!
Rosemary Zucareli

Auditora Federal de Finanças e Controle
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