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I   IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 

1. NOME DO PROGRAMA / PROJETO 
Projeto Edificando o Controle Interno - ECI (2017) e 2ª Etapa do Projeto 
Edificando o Controle Interno - ECI (2019)  
 
2. OBJETIVOS GERAIS 
. Promover as diretrizes da ação 02/2017 da ENCCLA para o 
desenvolvimento de ações de apoio à implementação de órgãos de 
controle interno. 
. Aplicar questionário nos órgãos de controle interno dos 92 municípios 
fluminenses para identificação de seus perfis e diagnóstico de suas 
deficiências. 
. Na 2ª etapa do ECI, foram acrescentados ao escopo do trabalho os 
órgãos de controle das autarquias municipais e estaduais e o órgão 
central de controle interno estadual - CGE/RJ (criada em 2018).  
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
. Apoiar a implementação/estruturação do Sistema de Controle Interno – 
SCI no âmbito do executivo municipal e suas macrofunções de ouvidoria, 
correição, controladoria, auditoria e transparência. 
. Identificar o atendimento à Lei de Acesso à Informação – Lei n. 
12.527/11; Lei anticorrupção – Lei n. 12.846/13; Lei de Defesa do Usuário 
de Serviços Públicos – Lei n. 13.460/17, e à existência das respectivas 
regulamentações municipais. 
. Analisar os perfis apresentados e classificá-los quanto à maturidade em 
relação à estrutura, desenvolvimento, regulamentação e atuação. 
 
4. ÓRGÃO RESPONSÁVEL NO MP 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela 
Coletiva da Cidadania - CAO CIDADANIA 
 
5. ÓRGÃOS / ENTIDADES PARCEIRAS (como palestrantes nos eventos 
realizados) 
. CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno 
. TCE/RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
. MPSC – Ministério Público de Santa Catarina  
. CGU/RJ – Controladoria Geral da União 
. Observatório Social do Rio de Janeiro 
. Rede de Controle da Gestão Pública 



 
6. ÁREA DE ATUAÇÃO  
 
( X ) TRANSPARÊNCIA  ( X) CONTROLE INTERNO           
( X ) GOVERNANÇA              ( X ) OUVIDORIA 
(   ) OUTROS 
 
7. LOGOMARCA 
 

 
 
8. SÍTIO ELETRÔNICO / ENDEREÇO ELETRÔNICO / CONTATO DO 
ÓRGÃO E DO GERENTE RESPONSÁVEL 
 
Projeto ECI  
http://apps.mprj.mp.br/sistema/eci/ 
 
2ª Etapa ECI 
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1180942/RelatorioECI1.html 
 
CAO CIDADANIA: (21) 2531-9728/2550-9298/2240-4653 
Coordenadora: Promotora de Justiça Dra. Marcela do Amaral Barreto de 
Jesus Amado 
 
II ORIGENS 
 
9.  DATA DE CRIAÇÃO 
Projeto Edificando o Controle Interno – Fevereiro/2017 
2ª etapa do ECI – Setembro/2019 
 
10. PROCURADOR-GERAL RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO 
Dr. José Eduardo Ciotola Gussem 
 
11. COORDENADOR / GERENTE RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO 



Dra. Patricia do Couto Villela (2017) 
Dra. Marcela do Amaral Barreto de Jesus Amado (2019) 
 
12. ÓRGÃOS INTERNOS ENVOLVIDOS 
CAO Cidadania/ MP em Mapas/ Coordenadoria de Comunicação Social 
do MPRJ/ Greência de Informática do MPRJ 
 
13. ÓRGÃOS EXTERNOS ENVOLVIDOS 
Controles Internos do Poder Executivo dos municípios fluminenses 
Na 2ª Etapa ECI, também se envolveram, além dos Controles Internos do 
Poder Executivo dos municípios fluminenses, as autarquias municipais e 
estaduais e a CGE/RJ.  
 
14. VINCULAÇÃO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO / PLANO DE 
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL (detalhar) 
Por determinação da Administração Superior do MPRJ, o presente projeto 
foi descontinuado em junho de 2021. 
 
15. DURAÇÃO 
De Fevereiro de 2017 a Fevereiro de 2021. 
 
16. PÚBLICO-ALVO 
Gestores municipais, membros e servidores do MP, sociedade civil 
fluminense. 
 
17. EMENTA DO PROJETO 
Desenvolver ações que permitam apoiar a implementação do Sistema de 
Controle Interno - SCI nos municípios fluminenses, a partir de um 
diagnóstico geral resultante de questionário respondido pelos 
responsáveis pelo controle interno e gestores públicos, que, após análise 
dos aspectos de maturidade em relação à estrutura, desenvolvimento, 
regulamentação e atuação, culmina em um ranking geral dos órgãos e 
entidades de controle interno, divulgado no site do MPRJ. 
 
19. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
Os Sistemas de Controle Interno dos entes, sobretudo na esfera 
municipal, deveriam agregar e executar as funções de auditoria, 
ouvidoria, correição, controladoria, transparência e apoio ao controle 
externo, no entanto, na maioria das vezes, apresentam desempenho 
insuficiente, muito aquém da missão que lhes foi confiada pela 
Constituição Federal, carecendo de estrutura, autonomia e capacitação. 



Um SCI possui múltiplas funcionalidades: previne a ocorrência de 
irregularidades no âmbito da própria entidade administrativa, possibilita a 
correção de eventuais erros de modo mais célere do que através de 
medidas judiciais, proporciona o planejamento de sindicância e auditorias, 
que verificam a ocorrência de indícios de crimes ou atos de improbidade 
administrativa, os quais uma vez detectados, deverão ser comunicados à 
Promotoria de Justiça local para adoção de medidas cabíveis. 
Neste cenário, o CAO Cidadania, representante do MPRJ junto à 
ENCCLA, idealizou o projeto com vistas a colaborar na edificação dos 
sistemas de controle interno dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
disponibilizando aos órgãos, pela internet, cartilha de orientação aos 
gestores, juntamente com os formulários digitais para preenchimento 
eletrônico das questões, a fim de que se tornasse possível conhecer a 
realidade distinta de cada órgão para, então, facilitar a atuação ministerial 
em suas deficiências.  
 
 
III ATIVIDADES E METODOLOGIA 
 
 
20. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO 
1ª Fase 2017/2019: 
.Elaboração de questionário eletrônico; 
.Envio do questionário aos responsáveis pelo controle interno dos 
municípios fluminenses; 
.Consolidação das respostas recebidas; 
.Criação de ranking; 
.Divulgação dos resultados e evento presencial (julho de 2017); 
.Análise dos resultados obtidos. 
 
2ª Fase 2019/2020: 
.Revisão e adequação do questionário, com inclusão de autarquias;  
.Realização de evento para divulgação (“Todos pela Transparência”); 
.Disponibilização dos questionários e material de apoio; 
.Recebimento e tabulação das respostas; 
.Consultas aos sites e Portais de Transparência para validações; 
.Análises e classificação dos resultados; 
.Criação do ranking; 
.Divulgação dos Diagnósticos dos Controles Internos do RJ no Portal do 
MPRJ; 



.Elaboração de Relatórios dos Executivos, por Município, encaminhados 
às Promotorias. 
  
21. ETAPAS / FASES DO PROGRAMA / PROJETO (descrever) 
1) pesquisa bibliográfica sobre a temática; 2) levantamento das normas 
aplicáveis; 3) formulação de quesitos para diagnóstico; 4) 
desenvolvimento de plataforma digital para coleta de dados; 5) envio de 
ofícios para obtenção/confirmação de contatos e nominata de prefeitos, 
controles internos, presidentes de autarquias; 6) envio dos formulários 
para respostas aos 92 municípios e Estado mais suas respectivas 
autarquias; 7) elaboração de orientações de preenchimento; 8) 
desenvolvimento de sítio virtual para disponibilização de dados; 9) 
organização de evento institucional para apresentação do projeto; 10) 
elaboração de material de auxílio aos Promotores de Justiça com 
atribuição para defesa da cidadania: ofícios, portarias de IC, 
recomendação, TAC; 11) edição de material complementar – Cartilha - 
para gestores, contendo conceitos e legislações acerca dos temas 
pertinentes ao Sistema de Controle Interno. 
 

 
22. FATORES INTERNOS 
(Atributos das Unidade Ministerial com repercussão sobre a iniciativa) 
 
 22.1 Pontos Fortes 
. Forte apoio institucional  
. Equipe comprometida e motivada, composta por técnicos das áreas de 
estatística, contabilidade, direito e auditoria 
. Supervisão atuante e pró-ativa 
. Aprimoramento institucional no tema e fortalecimento da atividade 
extrajudicial ministerial. 
 
 
 22.2 Pontos Fracos 
. Mudanças internas na área de informática que inviabilizaram a 
continuidade do aplicativo em ambiente web que apresentava o ranking 
do controle interno de municípios 
. Alteração total da equipe que realizou a primeira fase do projeto gerando 
a necessidade de mudanças na metodologia para melhor atendimento à 
demanda do momento 
. Alterações no planejamento de eventos e calendários a partir de março 
de 2020, tendo em vista a pandemia da Covid-19. 



 
 
23. FATORES EXTERNOS 
(Características da realidade fática que afetaram a iniciativa 
 
 23.1 Oportunidades  
.Aprovação, por parte dos gestores municipais, da realização de ranking 
que gera uma salutar competição em busca de melhores resultados 
.Divulgação, nos sites dos municípios com melhores classificações, dos 
resultados do Projeto ECI, ampliando as notícias para a sociedade civil 
.Possibilidade de a sociedade conhecer os resultados e se manifestar por 
meio da lei de acesso e/ou ouvidorias  
.Evento de apresentação dos resultados realizado online na plataforma 
do YouTube, que permite acesso permanente às palestras. 
 
 23.2 Ameaças 
. Dificuldade de realizar contato com os órgãos devido à desatualização 
de telefones e informações nos sites e Portais da Transparência 
. Demora na apresentação das respostas aos questionários, por parte dos 
gestores públicos, contendo respostas incorretas ou incongruentes   
. Pandemia da Covid-19 que gerou a necessidade de afastamento da 
equipe, que, passando ao teletrabalho, impactou no desenvolvimento das 
tarefas. 
 
 
24. HOUVE DIAGNÓSTICO PRÉVIO DA REALIDADE A SER 
ENFRENTADA? COMO FOI REALIZADO?  
 
 

Na 2ª etapa do ECI tivemos por base a experiência da primeira fase, tendo 
sido possível redimensionar o questionário a ser aplicado, reduzindo o 
quantitativo de perguntas e incluindo novas questões passíveis de 
verificação nos Portais da Transparência.  
Foram reduzidos alguns eixos temáticos e alterado o cálculo para 
pontuação dos itens para classificação no ranking. 
 

25. OS DADOS DO DIAGNÓSTICO FORAM COMPARTILHADOS COM 
OUTROS ÓRGÃOS?  
 

Foram divulgados no evento online de apresentação de resultados 
realizado pelo YouTube em julho de 2020, mantendo-se disponível em:  
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1180942/RelatorioECI1.html 



 

O evento com palestras da Coordenadora do CAO Cidadania, Dra. 
Marcela do Amaral, do Promotor de Justiça de Santa Catarina, Dr. 
Fabricio Weinblen e do Presidente do CONACI, Dr. Leonardo Ferraz 
encontra-se em IERBB/MPRJ - CONECTA:  Edificando o  Controle Interno 

 

 
26. HOUVE A PRODUÇÃO DE ESTUDOS BÁSICOS REFERENTES AO 
TEMA? QUAL ÓRGÃO RESPONSÁVEL?  
Os estudos foram realizados pela equipe  do CAO Cidadania, resultando 
na edição do Material Complementar disponível em: 
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1180942/eci_materialcomplem
entar.pdf 
 
27. HOUVE AÇÕES ESPECÍFICAS DE COMUNICAÇÃO / 
DIVULGAÇÃO RELACIONADAS AO PROJETO?  
. Evento de apresentação da 2ª etapa ECI, em 11/09/2019: 
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/76509 
 

. Divulgação do projeto aos gestores públicos, por meio de ofícios e 
convites para participação, elaborados pelo CAO Cidadania. 
 

. Disponibilização dos materiais e formulários aos entes: 
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1180942/eci_materialcomplem
entar.pdf 
 

28. A INICIATIVA PRODUZIU PEÇAS, MODELOS OU GUIAS DE 



ATUAÇÃO, RELACIONADOS À ATUAÇÃO FINALÍSTICA DO MP? 
ESPECIFICAR 
 

Foram elaboradas Recomendações para auxílio aos Promotores de 
Justiça na regulamentação municipal das Leis de Acesso à Informação 
(12.527/11), Defesa do Usuário do Serviço Público (13.460/17) e Lei 
Anticorrupção (12.846/13). 
Como forma de auxiliar as Promotorias de Justiça, foram disponibilizados 
na intranet do MPRJ modelos diversos no “Banco de Peças” e feito envio 
de kits de atuação ministerial, material auxiliar, modelos e legislações de 
programa de integridade para atuação na implementação da Lei 
Anticorrupção e do Sistema de Controle Interno. 
 

29. COMO SE DEU O ENVOLVIMENTO DOS MEMBROS DA 
INSTITUIÇÃO NO PROJETO / PROGRAMA? HOUVE ESTÍMULO PARA 
ADOÇÃO DA INICIATIVA EM CADA UNIDADE TERRITORIAL? 
 

Para ciência do resultado do trabalho, os Promotores de Justiça de Tutela 
Coletiva de Defesa da Cidadania receberam relatórios individualizados, 
elaborados pela equipe responsável pela condução do projeto, contendo 
as falhas observadas e possibilidades de melhorias em cada município, 
destacando-se principalmente a inexistência de regulamentação do 
Controle Interno e necessidades de adequação à norma constitucional; 
ausências de regulamentação de leis no âmbito municipal; inadequação 
dos Portais de Transparência. 
 
 
30. A INICIATIVA PROMOVEU A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E 
SEMINÁRIOS? DE QUE TIPO? INFORMAR, SE POSSÍVEL, FORMATO 
DO EVENTO, DATAS E PÚBLICO PARTICIPANTE. 
 

Sim. Palestras ministradas por representantes de diversos órgãos de 
controle CONACI; TCE/RJ; MPSC; CGU/RJ; Observatório Social do Rio 
de Janeiro; Rede de Controle da Gestão Pública, como poderá ser 
observado, acessando os links a seguir: 
 

.Evento no auditório da Sede do MPRJ para apresentação dos resultados 
ECI 2017, realizado em 19/06/2017, com público de 177 pessoas, 
representantes de 70 municípios, e presença de 22 prefeitos: 
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/42613 
 

.Evento de apresentação da 2ª etapa ECI, em 11/09/2019, com público 



aproximado de 250 participantes: 
https://seguro.mprj.mp.br/web/intranet/cao_cidadania/cursos_seminarios
/todos-pela-transparencia/video 
 Video completo com as palestras proferidas por Marcelo Paluma-CGU/RJ, Marcio Henrique – TCE/RJ;Marcio 
Pacheco –TCU; Andreia Silva-Observatorio Social do RJ 
 

.Evento virtual de apresentação dos resultados da 2ª etapa ECI, em 
18/06/2020, através da plataforma YouTube e no Teams: 
  
Debate com o Presidente do CONACI, Leonardo Ferraz e o Promotor de Justiça do MP de Santa Catarina, Fabricio 
Weinblen, e a Promotora de Justiça e Coordenadora do CAO Cidadania, Marcela do Amaral Barreto de Jesus 
Amado, apresentando diversas questões relevantes sobre o tema Controle Interno. 
 

 IERBB/MPRJ - CONECTA: Edificando o Controle Interno 
572 visualizações 
Transmitido ao vivo em 18 de jun. de 2020 
45 
 

 
IV RESULTADOS 
 
31. QUAIS OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO 
PROJETO / PROGRAMA? 
 

O objetivo de elaborar um diagnóstico dos sistemas de controle interno 
dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, detectando-se falhas e 
hipóteses de melhorias foi alcançado. 
Foram geradas informações detalhadas às Promotorias de Justiça com 
atribuição de defesa da cidadania, para a adoção de medidas 
saneadoras. 
Contribuiu-se para difundir a importância da regulamentação das 
estruturas de CI e mostrar o engajamento do MPRJ junto aos 
controladores, observando-se avanços na realização de concursos 
públicos para a área em 8 municípios, nos exercícios de 2018 e 2019, e 
promovidas as regulamentações municipais da Lei Anticorrupção, em 13 
municípios, no período de 2017 a 2019. 
 
 
32. FOI POSSÍVEL APURAR A MUDANÇA DA REALIDADE 
INICIALMENTE DIAGNOSTICADA? QUAIS INDICADORES ATESTAM 
TAL TRANSFORMAÇÃO? 
 
Não houve acompanhamento sistemático dos resultados e 
desdobramentos, tendo em vista mudanças na metodologia que se 



encontra disponibilizada em: 
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1180942/RelatorioECI1.html 
 

No entanto, foi possível observar a movimentação de municípios na busca 
de avanços, apresentando ao CAO Cidadania seus planos de ação e 
informando sobre atualizações e projetos de regulamentações, como 
ocorreu com o município de Niterói, São José de Ubá e Três Rios. 
 
33. O PROJETO / PROGRAMA PRODUZIU RESULTADOS 
MENSURÁVEIS NO TOCANTE À ATIVIDADE FINALÍSTICA DO MPSC? 
SE POSSÍVEL, INFORMAR NúMERO DE INQÚERITOS CIVIS, 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TERMOS DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA, RECOMENDAÇÕES E AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS 
NO CURSO DA INICIATIVA. 
 
Não houve acompanhamento sistemático dos resultados e 
desdobramentos das ações resultantes dos Relatórios elaborados pela 
equipe do CAO Cidadania e encaminhados às Promotorias de Justiça.  
A partir do projeto, foram instaurados inquéritos civis e procedimentos 
administrativos para corrigir irregularidades e acompanhar o 
desenvolvimento do Sistema de Controle Interno, em Aperibé e São João 
da Barra; houve adoção, ainda, de providências pelos Núcleos de Duque 
de Caxias, Itaperuna, Macaé, Niterói e Nova Friburgo após acusarem o 
recebimento dos relatórios e, ainda, houve demanda da Promotoria de 
Justiça do Núcleo de Resende, para auxílio na adequação do Projeto de 
Lei de criação do Controle Interno de Porto Real. 
 

34. QUAIS FORAM OS RECURSOS CONSUMIDOS PELA INICIATIVA? 
 
Recursos humanos disponíveis no CAO Cidadania e colaboração 
intelectual dos palestrantes de forma não onerosa nos eventos 
presenciais e online. 
 
35. AÇÕES RELACIONADAS AO PROJETO/PROGRAMA 
REDUNDARAM EM OUTRAS INICIATIVAS MOVIDAS PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO? 
 
O projeto foi descontinuado na atual gestão. 
 
 
 
 



Identificação do Responsável pelo Preenchimento: 
Izabel Christina de Alcantara Figueiredo Pimenta  
Matricula: 8005363 
Data e Local:15/07/2021 
 
 
 
Obs: no questionário foi observada a ausência da numeração 18, 
passando da questão 17 para 19 
 
OBRIGADO 


