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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

Abreviatura / Sigla Descrição 

BCB Banco Central do Brasil 

BI Business intelligence 

BNB Banco do Nordeste Brasileiro 

BPMS Business Process Management Suite or System 

CGE Controladoria Geral do Estado do Estado do Ceará 

CGM Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 

CONACI Conselho Nacional de Controle Interno 

CRM Customer Relationship Management 

e-Gov Governo eletrônico 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

PIB Produto Interno Bruto 

PIB per capita Produto Interno Bruto por habitante 

PMS Prefeitura Municipal de Sobral 

PPP Parceria público-privada 

RH Recursos humanos 

SOA Service Oriented Architecture 

TCE Tribunal de Contas do Estado do Ceará 

TI Tecnologia da Informação 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 

VoIP Voice over Internet Protocol 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento traz a atualização do Planejamento Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Ge-
ral do Município – CGM para o período 2021-2024, constituindo-se num importante instrumento de ges-
tão para fazer frente aos novos desafios que se impõem para o controle interno no Município de Sobral, 
na medida em que estabelece cenários, objetivos e projetos estratégicos que irão permitir o alcance da 
sua missão institucional e tornar realidade a visão de futuro proposta para a organização. 

Seu conteúdo reflete o resultado de um processo de construção coletiva com a participação da equipe da 
CGM, através de pesquisas de boas práticas em órgãos públicos que realizaram planejamentos estratégi-
cos, dos conhecimentos obtidos com as auditorias internas e das adequações aos cenários do Município 
de Sobral, buscando traçar da maneira mais objetiva possível o direcionamento da instituição. 

O planejamento estratégico ora apresentado está ancorado na definição de cenários econômico, político, 
sociocultural e tecnológico, cabendo destacar a sustentabilidade ambiental, a transparência e a participa-
ção social. 

A análise do ambiente interno da organização permitiu a identificação de seus pontos fortes e fracos, 
considerando os elos da cadeia de valor, que foi estabelecida de modo a prever todas as atividades de 
apoio e atividades primárias que hoje estão previstas como competências legais da CGM. 

De outra parte, a análise do ambiente externo identificou as oportunidades e ameaças para cada uma das 
tendências definidas para a organização, cabendo destacar dentre estas o fortalecimento da governança, 
a atuação em rede, a gestão de riscos e resultados e o fortalecimento do controle social. 

Dentre os desafios a serem vencidos pela CGM, cabe destacar a consolidação do controle interno preven-
tivo baseado na gestão por processos, a educação para o controle social, o fortalecimento da ética e da 
transparência e a estruturação e disponibilização de informações estratégicas para a tomada de decisão. 

Assim, com a missão de “assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, contribuindo para uma 
gestão ética e transparente e para a oferta de serviços públicos com qualidade”, a Controladoria e Ouvi-
doria Geral do Município – CGM estabeleceu 06 (seis) objetivos estratégicos para o período 2021-2024, 
os quais serão atingidos por meio da execução de 21 (vinte e um) projetos estratégicos. 

Como visão de futuro a CGM espera “ser reconhecida pela sociedade sobralense como instituição que 
assegura a adequada aplicação dos recursos e contribui para a entrega de serviços públicos com quali-
dade”. 
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2. CENÁRIOS 

2.1. ECONÔMICO 

Tabela 1: Cenário Econômico. 

Unidade 
geográfica 

PIB per capta (em R$) 

2014 2015 2016 2017 

Brasil 28.500 29.322 30.411 31.834 

Nordeste 14.329 15.002 15.779 16.648 

Ceará 14.255 14.669 15.438 16.395 

Sobral 18.993 20.224 20.258 21.679 

Fonte: BNB, IBGE e Anuário do Ceará 2020-2021. 

2.2. POLÍTICO 

Tabela 2: Cenário Político. 

Sustentabilidade ambiental 

Transparência 

Prestação de Contas (Accountability) 

Participação social 

Superação da crise de representatividade 

Fortalecimento da governança (incluindo TIC) 

Grandes projetos de infraestrutura 

PPPs 

Fonte: BNB, IBGE e Anuário do Ceará 2020-2021. 

2.3. SOCIOCULTURAL 

Tabela 3: Cenário Sociocultural. 

Crescimento da população com 60 anos 

Redução da população até 9 anos 

Aumento da expectativa de vida (2020: 76 anos) 

Redução da desigualdade (2022: Gini 0,49 a 0,51) 
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Aumento da escolaridade (2020: 10,11 anos) 

Fonte: BNB, IBGE e Anuário do Ceará 2020-2021. 

2.4. TECNOLÓGICO 

Tabela 4: Cenário Tecnológico. 

BI - Business Intelligence Big data 

Data analytics Gestão do conhecimento 

Mobilidade TI Verde 

BPMS - Sistemas de Gestão de Processos de Ne-
gócio 

Gerenciamento de Projetos 

Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente 
(CRM) 

Redução dos ativos de TI (computação em nu-
vem) 

Impressão em 3D Comunicação unificada – VoIP 

Web 3.0 - rede semântica 
 

Fonte: BNB, IBGE e Anuário do Ceará 2020-2021. 
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3. CADEIA DE VALOR 

 

Figura 1: Cadeia de valor 
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4. AMBIENTE INTERNO 

Tabela 5: Diagnóstico organizacional por elo da cadeia de valor. 

Elos da cadeia de valor Pontos fortes Pontos fracos 

Governança: 

• Gestão participativa; 

• Gestão da qualidade. 

• Elaboração do PAINT; 

• Participação da CGM na 
REDE Estadual de Con-
trole Interno; 

• Criação da Rede de Con-
trole Interno municipal 
(REDE). 

• Falta de um sistema in-
formatizado de audito-
rias; 

• Ausência de indicadores 
de monitoramento, pro-
dutos e resultados; 

• Pequena quantidade de 
encontros da REDE Esta-
dual; 

• Participação insuficiente 
dos membros da REDE 
municipal na definição 
do planejamento anual; 

• Ausência de comunica-
ção dos órgãos quando 
da substituição de mem-
bros da REDE municipal; 

• Falta de modelo estabe-
lecendo bônus pelo 
atendimento e sanção 
pelo descumprimento 
das determinações do 
controle interno. 



 

 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM 

 

 
Planejamento Estratégico CGM – 2021 a 2024 | 7 

Elos da cadeia de valor Pontos fortes Pontos fracos 

Desenvolvimento Institucional: 

• Planejamento setorial; 

• Desenvolvimento de 
pessoas; 

• Monitoramento e avalia-
ção de resultados; 

• Comunicação interna; 

• Comunicação externa. 

• Elaboração participativa 
do planejamento pelos 
membros dos órgãos da 
Prefeitura; 

• Compartilhamento de 
servidores da Gestão 
para apoiar as audito-
rias; 

• Definição dos requisitos 
de qualificação e plano 
de capacitação; 

• Acompanhamento de re-
sultados (planejamento x 
execução); 

• Comunicação eficaz in-
terna e junto aos órgãos 
e entidades, por meio de 
e-mail institucional e 
aplicativos de comunica-
ção. 

• Compartilhamento insu-
ficiente e baixa utilização 
de informações e resul-
tados entre as áreas; 

• Ausência de plano de 
qualificação e capacita-
ção; 

• Ausência de sistemática 
de acompanhamento do 
planejamento estraté-
gico; 

• Deficiência na comunica-
ção das ações e resulta-
dos da CGM junto à soci-
edade; 

• Ausência de estrutura-
ção das informações ge-
renciais. 

Gestão de pessoas: 

• Gerenciamento de pes-
soas; 

• Avaliação de desempe-
nho. 

• Perfil adequado de com-
petências (conheci-
mento, habilidade e ati-
tude) da equipe; 

• Ambiência institucional 
adequada; 

• Controle de frequência e 
horários. 

• Quadro de servidores in-
suficiente e incompleto; 

• Ausência de servidores 
com formação técnica 
para auditorias em 
obras; 

• Ausência de servidores 
com formação em TIC 
nos quadros da CGM. 
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Elos da cadeia de valor Pontos fortes Pontos fracos 

Fomento ao Controle Social 

• Atendimento em Ouvi-
doria; 

• Acesso à Informação; 

• Transparência; 

• Ética. 

• Amplos canais de atendi-
mento à população (nú-
meros de telefones, 
WhatsApp, E-mail, Sis-
tema de Ouvidoria, 
Atendimento Presencial, 
quando possível); 

• Busca ativa de deman-
das diretamente com a 
população (Ex.: Projeto 
Ouvidoria na Comuni-
dade); 

• Disponibilização de Ser-
viços Públicos de forma 
descentralizada (Vapt-
Vupt). 

• Necessidade de maior di-
vulgação dos canais de 
atendimento da ouvido-
ria; 

• Demora, por parte de 
outras secretarias, em 
enviar respostas às ma-
nifestações que lhes fo-
ram direcionadas; 

• Carência de cursos para 
capacitar Servidores. 

Controle interno preventivo: 

• Orientação técnica e 
normativa; 

• Monitoramento de pro-
cessos organizacionais; 

• Gestão de risco de pro-
cessos organizacionais. 

• Atuação descentralizada 
do controle interno pre-
ventivo; 

• Metodologia de identifi-
cação e classificação dos 
riscos; 

• Consolidação da audito-
ria preventiva com foco 
em risco. 

• Divulgação insuficiente 
das orientações técnicas 
e normativas; 

• Normatização insufici-
ente para a atuação do 
articulador de controle 
interno preventivo. 

Auditoria Interna: 

• Auditoria orçamentária, 
financeira e patrimonial; 

• Auditoria de obras; 

• Auditoria de TIC; 

• Auditorias de Desempe-
nho. 

• Matriz de risco, como 
subsídio à elaboração do 
plano anual de auditoria; 

• Auditor com formação 
especializada nas áreas 
orçamentária, financeira 
e patrimonial. 

• Falta de auditores com 
formação em áreas es-
pecializadas de Obras e 
TIC; 

• Inconstância nas respos-
tas às auditorias por 
parte dos órgãos (ex. Ór-
gão não responde, ou 
não responde no prazo 
estipulado). 
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Elos da cadeia de valor Pontos fortes Pontos fracos 

Ações Estratégicas: 

• Monitoramento e acom-
panhamento da Gestão 
Fiscal; 

• Monitoramento e acom-
panhamento das Contas 
de Governo; 

• Ações de inteligência e 
informações estratégi-
cas; 

• Inovação e aperfeiçoa-
mento do controle in-
terno. 

• Atuação integrada com 
os órgãos da PMS; 

• Capacidade de articula-
ção com os servidores 
dos órgãos. 

• Ausência de normativo 
para relatório anual de 
contas de governo; 

• Insuficiência de ações 
para sanar as fragilida-
des apontadas pelo TCE 
nas contas de governo; 

• Dificuldade para obter 
apoio no desenvolvi-
mento de tecnologias 
para inovação e aperfei-
çoamento do controle 
interno. 

 

5. AMBIENTE EXTERNO 

Tabela 6: Avaliação do ambiente externo. 

Tendência Prob. 
(A/M/B) 

Oportunidades Ameaças 

Fortalecimento 
da governança 

A • Apoio de instituições mul-
tilaterais na implantação 
de modelos de gover-
nança. 

• Falta de cultura de planeja-
mento estratégico governa-
mental com visão de médio 
e longo prazo; 

• Falta de profissionalismo na 
administração pública; 

• Descontinuidade da gestão; 

• Ausência de legislação or-
gânica que estabeleça os li-
mites de atuação da CGM 
quanto aos aspectos téc-
nico, jurídico e político. 
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Tendência Prob. 
(A/M/B) 

Oportunidades Ameaças 

Sustentabili-
dade da organi-
zação (quali-
dade, meio am-
biente, saúde e 
segurança ocu-
pacional e res-
ponsabilidade 
social) 

A • Demanda mundial por mo-
delos de gestão sustentá-
veis. 

• Cultura do desperdício; 

• Falta de política de susten-
tabilidade nas organizações 
públicas. 

Excelência em 
gestão 

A • Crescente exigência dos cli-
entes (órgãos e entidades 
municipais); 

• Adoção de práticas de ges-
tão do conhecimento, ges-
tão por competência e ava-
liação 360 graus pela admi-
nistração pública; 

• Sustentabilidade da organi-
zação (qualidade, meio 
ambiente, saúde e segu-
rança ocupacional e res-
ponsabilidade social). 

• Resistência a mudanças; 

• Falta de cultura de gestão 
por processo. 

Fortalecimento 
do aspecto pre-
ventivo da audi-
toria 

A • Demanda do cliente por 
ações para sanar fragilida-
des. 

• Falta de patrocínio da ges-
tão superior. 

Atuação preven-
tiva com foco 
em risco 

A • Existência de processos or-
ganizacionais críticos e que 
apresentam riscos para o 
resultado da gestão. 

• Resistência a mudanças; 

• Falta de cultura de gestão 
por processo; 

• Insuficiência de capital hu-
mano qualificado; 

• Inexistência de soluções 
tecnológicas aplicáveis ao 
modelo de gestão pública. 
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Tendência Prob. 
(A/M/B) 

Oportunidades Ameaças 

Fortalecimento 
da auditoria in-
terna como ins-
trumento de 
apoio à gestão 

A • Crescimento das auditorias 
especializadas e de desem-
penho; 

• Crescimento da utilização 
do modelo de auditoria 
contínua; 

• Diretrizes do CONACI; 

• Atuação da Controladoria 
Geral da União em termos 
de auditoria de desempe-
nho (avaliação de progra-
mas). 

• Limitação da visão dos ges-
tores em relação à atuação 
do controle interno; 

• Bases de dados inconsisten-
tes. 

Atuação em 
rede 

A • Tendência mundial para 
gestão em rede 

• Cultura da retenção de in-
formação como forma de 
poder. 

Integração das 
informações  es-
tratégicas para a 
tomada de deci-
são 

M • Demanda por informações 
estratégicas para tomada 
de decisão. 

• Tomada de decisão sem a 
utilização da informação es-
tratégica disponibilizada. 

Fortalecimento 
da ética e do 
controle social 

A • Maior exigência da socie-
dade pelos direitos e por 
transparência; 

• Crescimento da adoção do 
conceito de e-Gov (Go-
verno Aberto). 

• Falta de patrocínio da ges-
tão superior; 

• Pouco conhecimento do ci-
dadão para o acesso e o 
exercício da Cidadania; 

• Descrédito da população 
em relação à gestão pú-
blica; 

• Planejamento governamen-
tal não reflete as demandas 
sociais. 

Fortalecimento 
da gestão de ris-
cos e resultados 

M • Necessidade da sociedade 
por maior efetividade na 
prestação dos serviços pú-
blicos. 

• Falta de cultura de gestão 
de riscos e resultados; 

• Insuficiência de profissio-
nais qualificados. 
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Tendência Prob. 
(A/M/B) 

Oportunidades Ameaças 

Integração de 
dados e infor-
mações para o 
controle interno 

M • Existência de bases de da-
dos. 

• Bases de dados Inconsisten-
tes; 

• Grande dependência de ou-
tros órgãos e entidades na 
disponibilidade de informa-
ções e de cadastramento 
requeridos. 

Governança de 
TIC 

A • Crescentes demandas por 
informações estratégicas, 
agregação de valores e ge-
rência de risco. 

• Falta de cultura de planeja-
mento estratégico governa-
mental com visão de médio 
e longo prazo; 

• Falta de profissionalismo na 
administração pública; 

• Ausência de política ade-
quada de gestão de RH de 
TIC; 

• Descontinuidade da Ges-
tão. 

 

6. CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

 

 

Negócio 
Controle Interno do Poder Executivo e fomento ao 
Controle Social 

Missão 

Assegurar a adequada aplicação dos recursos públi-
cos, contribuindo para uma gestão ética e transpa-
rente para a oferta dos serviços 
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Clientes 

Sociedade 
Prefeito 
Órgãos e entidades do poder executivo municipal 
Tribunal de contas do Estado 
Câmara dos Vereadores 

Valores 

Cooperação Compromisso 
Ética Confiabilidade 
Excelência Imparcialidade 
Transparência Responsabilidade 
 socioambiental 

Visão 

Ser reconhecida pela sociedade sobralense como a 
instituição que assegura a adequada aplicação dos 
recursos e contribui para a entrega dos serviços pú-
blicos com qualidade. 

Proposição de 
valores aos cli-

entes 

Qualidade Utilidade 
Confiabilidade Acessibilidade 
Objetividade Sustentabilidade 
Tempestividade 

Fortalecer a tomada de decisão pelos gestores, com base na atuação do 
controle interno como suporte à gestão. 

Implantar as auditorias com abordagens qualitativas e baseadas em ris-
cos e processos. 
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8. PROJETOS ESTRATÉGICOS 

Tabela 7: Projetos estratégicos. 

Objetivos 
estratégicos 

Projetos 
Prioridade 

Alta Média Baixa 

Fortalecer a to-
mada de decisão 
pelos gestores, 
com base na atua-
ção do controle 
interno como su-

porte à gestão. 

Mapear e elaborar os manuais dos processos da 
CGM. ●   
Criação de indicadores de monitoramento, produ-
tos e resultados. ●   
Desenvolvimento do Sistema de Auditorias. 

 ●  
Implantar as audi-
torias com abor-
dagens qualitati-
vas e baseadas em 
riscos e processos. 

Implantação da auditoria de desempenho em pro-
gramas de governo. ●   
Implantação da auditoria de processo com foco 
em riscos. ●   
Implantação das auditorias especiais de obras pú-
blicas. ●   

Implantar o Controle Interno Preventivo baseado na gestão por proces-
sos. 

Consolidar o modelo de gestão da CGM, provendo os recursos organizaci-
onais necessários para melhorar a atuação na prevenção de riscos, a au-

ditoria interna e a ouvidoria. 

Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para 
consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa. 

Difundir a atuação da CGM junto à sociedade e fortalecer o desenvolvi-
mento da cidadania, para o exercício do controle social. 
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Objetivos 
estratégicos 

Projetos 
Prioridade 

Alta Média Baixa 

Implantação da auditoria de tecnologia da infor-
mação e comunicação. ●   

Implantar o Con-
trole Interno Pre-
ventivo baseado 
na gestão por pro-
cessos. 

Implantação do Controle Interno Preventivo base-
ado na gestão por processos.  ●  

Consolidar o mo-
delo de gestão da 
CGM, provendo 
os recursos orga-
nizacionais neces-
sários para melho-
rar a atuação na 
prevenção de ris-
cos 

Fortalecimento da gestão estratégica da CGM. 
●   

Consolidação da gestão da qualidade. 
●   

Disseminação de conhecimento sobre controle in-
terno. ●   
Certificação dos profissionais do controle interno. 

 ●  
Modernização da gestão documental. 

●   
Fortalecer a ouvi-
doria e o acesso à 
informação como 
instrumentos para 
consolidar a ges-
tão ética, transpa-
rente, democrá-
tica e participa-
tiva. 

Criação de sítio eletrônico específico para a Con-
troladoria Geral do Município – CGM, com trans-
parência e informações (frequentemente atualiza-
das). 

●   

Aprimorar o sistema de buscas do Portal da Trans-
parência. ●   
Criação de Manuais para serem disponibilizados 
no sítio eletrônico da CGM, com vídeos explicati-
vos acerca do conteúdo dos normativos.  

●   

Criação de páginas nas redes sociais para divulgar 
os serviços da ouvidoria e da controladoria.  ●  
Realização de cursos e capacitações para treinar 
pessoal e incentivar o desenvolvimento da força 
de trabalho para melhor atender à população. 

 ●  

Criação de App para registro de manifestações di-
retamente pela População. ●   

Difundir a atuação 
da CGM junto à 

Institucionalização da política de comunicação da 
CGM.  ●  
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Objetivos 
estratégicos 

Projetos 
Prioridade 

Alta Média Baixa 

sociedade e forta-
lecer o desenvol-
vimento da cida-
dania, para o 
exercício do con-
trole social. 

Educação para o controle social. 
 ●  
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