1ª Semana Municipal de Transparência e Combate à Corrupção - Ações em celebração ao
Dia Internacional Contra à Corrupção em Santa Catarina – 2018

Painéis:

1ª Semana Municipal de Transparência e Combate à Corrupção - Ações em celebração ao
Dia Internacional Contra a Corrupção em Santa Catarina - 2018
Detalhamento dos painéis:
Painel: Ouvidoria Ativa - Dia 4/dez (das 8h30 às 17h)
Tendas e urnas serão montadas em pontos específicos para que ouvidores e servidores do Município de
Navegantes/SC recebam manifestações dos cidadãos, incluindo sugestões, críticas, reclamações e
denúncias, sobre a aplicação do dinheiro público na cidade. Além disso, durante esse período serão
distribuídos materiais orientativos com intuito de ampliar a participação social para melhoraria da
qualidade dos serviços públicos prestados pelo município.
Painel: Sistema de Controle Interno Municipal - Dia 4/dez (das 13h30 às 17h)
Temas/atividades:
• Normatização, formas de atuação e desenvolvimento das atividades de auditoria interna
Público alvo:
• gestores, controladores setoriais e servidores públicos em geral
Painel: Integridade - Dia 4/dez (das 19h às 22h)
19h15’ – Composição de mesa e Abertura
20h – Palestra “O Combate à Corrupção: Programas de Integridade na Gestão Pública e nas Empresas
Privadas.”
21h15 - Lançamento do Plano Municipal de Integridade.
Público alvo:
• Rede de Controle da Gestão Pública de SC
• Conselhos Municipais de Políticas Públicas
• Conselheiros profissionais
• Observatórios Sociais
• Gestores Municipais
• Ouvidores Municipal, Estadual, Federal
• Representantes da sociedade civil
Painel: Ouvidoria- Dia 5/dez (das 8h30 às 12h)
Temas/atividades:
• Normas, funcionamento, responsabilidades e boas práticas de ouvidoria
Público alvo:
• Ouvidores Municipal, Estadual, Federal
• Servidores Municipais
Painel: "Um por todos e todos por um! Pela Ética e Cidadania!”- Dia 5/dez (das 13h30 às 17h)
Temas/atividades:
• Apresentação dos resultados do Programa "Um por todos e todos por um! Pela Ética e
Cidadania!”
• Premiação do 10º Concurso de Desenho e Redação (se houver vencedores de SC)
Público alvo:
• Escolas municipais envolvidas no Programa "Um por todos e todos por um! Pela Ética e
Cidadania!”
• Familiares das crianças envolvidas no Programa "Um por todos e todos por um! Pela Ética
e Cidadania!”
• Cidadãos em geral

Painel: Controle Social - Conselhos de Políticas Públicas - Dia 5/dez (das 19h às 22h)
Temas:
• Direitos e Deveres do Conselho
• Formas de interação com o gestor público (LAI e Ouvidorias)
• Roteiro prático para atuação do conselho
Público alvo:
• Conselhos Municipais de Políticas Públicas
• Observatórios Sociais
• Cidadãos em geral
Painel: Fiscalização de contratos - Dia 6/dez (das 8h30 às 12h)
Temas/atividades:
• Deveres e operacionalização das atividades de acompanhamento da execução dos contratos;
• O controle social atuando em conjunto com o fiscal de contrato
• Atividade em grupo: mapeamento dos processos e identificação de riscos na atividade do fiscal de
contratos
Público alvo:
• Gestores e servidores municipais
Painel: Responsabilização de Servidores e de Pessoas Jurídicas - Dia 6/dez (das 13h30 às 17h30)
Temas/atividades:
• das 13h30 às 15h30 – Palestra CGU
o Normas Gerais sobre Processos de Responsabilização de Servidores
o Normas Gerais sobre Processos de Responsabilização de Pessoas Jurídicas
o Utilização dos cadastros nacionais CNEP, CEIS e CEPIM.
• Das 15h45 às 16h15 - Apresentação de proposta de consórcio entre municípios como resposta a
desafios para operacionalização de processos de responsabilização nos municípios.
• Das 16h15 às 17h30 - Mesa de discussões para análise da proposta apresentada com participação
dos órgãos que integram a Rede de Controle da Gestão Pública de SC.
Público alvo:
• Gestores municipais, Controladores Municipais / Procuradores Municipais / Servidores
que atuam em processos de apuração de responsabilidade
• Representantes das Associações de Municípios
Painel: Controle Social, Transparência e Acesso à Informação - Dia 6/dez (19h às 22h)
19h15’ – Abertura: Contextualização do Dia Internacional Contra a Corrupção
19h20 - Palestra “A Transparência como instrumento de Combate à Corrupção e Melhoria da Gestão
Pública” - Apresentação do novo Portal da Transparência
20h10 – Palestra "O Jornalismo independente baseado em dados públicos"
20h30 - "Transparência pública a serviço da notícia: como o jornalismo combate a desinformação"
21h10 - Premiação do concurso "Todo Cidadão é um agente de transformação"
Público alvo:
• Rede de Controle da Gestão Pública de SC
• Conselhos Municipais de Políticas Públicas
• Observatórios Sociais
• Gestores Municipais e Controladores Municipais
• Ouvidores Municipal, Estadual, Federal
• Acadêmicos de Jornalismo, de Contabilidade e outros cursos
• Representantes da sociedade civil

