
  

SEMINÁRIO DE CONTROLE, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO
Aspectos Administrativos, Técnicos e Jurídicos

Reflexão:
Aprimorar a Administração Pública em benefício da 

sociedade por meio do controle  interno e externo e do 
controle social. Missão, desafio ou sonho?



  

- Espécie de desvio de conduta humana.
- Predisposição do carácter do administrador à corrupção. 
- Falta de sentimento emotivo humano e social. Transtorno 
Psicopático - DSM IV e CID F60.2
- Incapacidade de incorporar valores de empatia, remorso e 
sentimentos de compaixão.
- Descaso e/ou Inexistência da Cultura do Controle e da 
Qualidade
- Falta de Planejamento das Ações da Administração
- Desqualificação dos Cidadãos para a Administração Pública, 
com Desconhecimento dos Princípios, Normas e Boas Práticas
- Acordos Escusos Pré-eleitorais
Corrói a gestão governamental e frustra os resultados e os Corrói a gestão governamental e frustra os resultados e os 
benefícios que deveriam servir à sociedade.benefícios que deveriam servir à sociedade.

CORRUPÇÃOCORRUPÇÃO



  

Lei nº 7.492/86, - Define os crimes contra o sistema 
financeiro nacional.

Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor 
paralelamente à contabilidade exigida pela 
legislação: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 
e multa.

1) Crime de gestão 
temerária.



  

 
Lei 10.836/2004: “será de acesso público a relação dos 
beneficiários e dos respectivos benefícios do Programa.”

Decreto 5.209/2004: “a relação de beneficiários do 
Programa Bolsa Família deverá ser amplamente divulgada 
pelo Poder Público municipal”.

2 - Publicidade Obrigatória de listas de 
Beneficiários do Programa Bolsa Família, em 
locais públicos e de fácil acesso em website oficial.



  

3.1 Pagamento de serviços ou bens não prestados ou 
entregues.
Caso dos garrafões d'agua. Emissoras de notas frias.

3 Participação em licitação e contratação 3 Participação em licitação e contratação 
de empresas de fachadade empresas de fachada

3.2 Descumprimento de Cláusulas Contratuais
“Via Bahia deverá instalar equipamentos de detecção e 
sensoriamento de pista; painéis fixos e móveis de 
mensagens variáveis; sensoriamento meteorológico; 
circuito fechado de TV; detectores de altura; sistema de 
controle de velocidade; e sistema de pesagem nos postos 
de pesagem fixos e através de balanças móveis.”. 
“Fiscal de contrato”. Sistema de Fiscalização é cláusula 
necessária em todo contrato.



  

- O representante da Administração anotará em registro anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do 
contratocontrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados.

- As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas a deverão ser solicitadas a 
seus superiores em tempo hábilseus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.
 

Da Execução dos ContratosDa Execução dos Contratos
 Art. 67 da Lei n° 8.66/93 Art. 67 da Lei n° 8.66/93
Art. 127 da Lei nº 9.433/05. Art. 127 da Lei nº 9.433/05. 



  

4 Uso do Elemento de Despesa 36 – Pessoa Física para contratação 
indireta de pessoal (13º Sal.)
Nepotismo, controle de frequência, acúmulo de cargo.

4.1 Excesso de cargos em comissão em desproporção ao número de 
servidores subordinados
4.2 Contratação REDA fora dos casos previstos em LEI.

4.3 Uso de Convênios com ONGs para contratação indireta de 
pessoal sem concurso, com acúmulo de cargo, emprego ou função 
pública e nepotismo.

4.3.1 São considerados cargos, empregos ou funções públicas todos aqueles 
exercidos na administração direta, em autarquias, empresas públicas, 

sociedade de economia mista, suas subsidiárias, ou fundações da União, 
Estados ou Municípios, quer seja no regime estatutário ou no regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



  

5 Patrimônio Imobiliário sem nº de matrícula, registro, 
escritura pública. (art. 176 da Lei de Registros Públicos)
5.1 Falta de manutenção preventiva e de conservação 
caracterizando abandono e degradação do patrimonio 
público.
5.1 Falta de contabilização de imóveis e da depreciação 
econômicas desses bens.
- Doações ilegais e grilagem de terras públicas Doações ilegais e grilagem de terras públicas

6 Participação de servidores e agentes políticos em congressos e 
conclaves, sem a comprovação de presença e Descompasso entre o 
objeto dos eventos e a função dos agentes participantes

7 Confecção de material eleitoral na forma de cartões de visita ou 
outro material a ser distribuído aos eleitores.



  

“A meditação frequente e intensa não tem 
outro fim senão revelar em nós a presença de 

Deus. A Sua presença nutre nossa 
consciência” 

Muito obrigado!

Daniel Gomes Arruda
daniel@tce.ba.gov.br
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