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Transparência
possibilidade de acesso a 

todas as informações relativas 
à organização pública, sendo 
um dos requisitos de controle 
do Estado pela sociedade civil. 

A adequada transparência 
resulta em um clima de 

confiança, tanto internamente 
quanto nas relações de órgãos 

e entidades com terceiros. 

Referencial Básico de Governança do TCU



Transparência
• prevenção e combate 

à corrupção
• ferramenta de 
melhoria da gestão

A transparência é 
essencial para o 
exercício de uma 
boa governança, 
pois possibilita o 
controle social



A boa 
governança 

no setor 
público
permite:

International Federation of Accountants (IFAC, 2013) 

garantir a entrega 
de benefícios 
econômicos, 

sociais e 
ambientais para 

os cidadãos;

garantir que a 
organização 

seja, e pareça, 
responsável
para com os 

cidadãos;

ter clareza acerca 
de quais são os 

produtos e serviços 
efetivamente 

prestados para 
cidadãos e usuários, 

e manter o foco 
nesse propósito;

ser transparente, 
mantendo a 
sociedade

informada acerca 
das decisões 

tomadas e dos 
riscos envolvidos;

garantir a 
qualidade e a 

efetividade dos 
serviços 

prestados aos 
cidadãos.



Governança Transparência



Transparência 
ativa

Transparência 
passiva



Levantamento Nacional de Governança e 
Gestão em Saúde 

(iGG Saúde AC 1130/2017-P e 1840/2017-P)



52%

41%

7%

Capacidade de Gestão 
em Saúde

Inicial
Intermediária
Aprimorada

Participantes: 27 SESs

74%

26% 22%
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26%

67% 70%

30%
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ATENÇÃO DE MÉDIA E/OU ALTA 
COMPLEXIDADES (MAC)

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AF) VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VS) APOIO AOS MUNICÍPIOS (AM)

Capacidade em Gestão da Atenção à Saúde, por componentes

41% 41% 41%
30%

70%
93%

56% 48% 48%
59%

30%
7%4% 11% 11% 11%

0% 0%

PLANOS (PL) PROCESSOS DE APOIO-
AQUISIÇÕES (PRAQ)

PROCESSOS DE APOIO-
ACORDOS COM 

TERCEIROS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE (PRCTT)

PROCESSOS DE APOIO-
ORÇAMENTO E FINANÇAS 

(PROF)

PESSOAS (PE) INFORMAÇÃO E 
CONHECIMENTO (IC)

Capacidade em Gestão Administrativa, por componentes

iGEST Saúde – Secretarias Estaduais



Gestão das Secretarias 
Municipais de Saúde



Amostra: 4.356 SMS e 27 SES

Controle
C1.2 Realizar gestão de risco

C1.3 Monitorar a gestão

C2.1 Estabelecer a função de 
auditoria interna

C3.1 Dar transparência às partes 
interessadas, admitindo-se o 
sigilo como exceção, nos termos 
da lei

C3.2 Prestar contas da 
implementação e dos resultados 
do Plano de Saúde

C3.4 Garantir que sejam 
apurados, de ofício, indícios de 
irregularidades, promovendo a 
responsabilização em caso de 
comprovação





Cumprimento da LAI pelos 
Conselhos de Fiscalização Profissional

Motivação: 

dar tratamento uniforme a demandas 
crescentes junto ao TCU quanto a baixa 

transparência na divulgação das ações dos 
conselhos profissionais

Critérios:

a) relativos aos atributos da informação e do 
sítio eletrônico;
b) relativos ao conteúdo mínimo a ser 
disponibilizado pelo órgão/entidade, por 
determinação legal, independentemente de 
solicitação – transparência ativa;
c) relativos à organização de serviço de 
informação ao cidadão - SIC - transparência 
passiva

Acórdão
96/2016 
Plenário



Acórdão
96/2016 
Plenário

Cumprimento da LAI pelos 
Conselhos de fiscalização profissional

Principais 
achados

Baixa divulgação 
das principais 

metas de 
programas/ações 
no sítio eletrônico

Achado Efeito / Consequência

• Dificuldade em 
acompanhar o grau 
de atingimento dos 
programas e ações 

• Possíveis falhas no 
planejamento das 
atividades, além de 
impedir o 
acompanhamento 
das ações pela 
sociedade



Grau de aderência dos portais 
na internet à LAI

Foram avaliados os portais 
eletrônicos de 135 organizações, 
na esfera federal, combinadas em 

quatro grupos:
Judiciário, Legislativo, Ministério 

Público e Estatais

Acórdão
1832/2018
Plenário



Acórdão
1832/2018 
Plenário

Grau de aderência dos portais 
na internet à LAI

Principais 
achados

Falha na divulgação 
de informações 

públicas exigidas 
pela legislação de 
transparência e 
recomendadas 

pelas boas práticas

Achado



Acórdão
1832/2018 
Plenário

Grau de aderência dos portais 
na internet à LAI

Principais 
achados

A divulgação de 
instrumentos para 
acompanhamento 

das atividades 
finalísticas ainda é 

deficiente

Achado Ação necessária

Divulgar 
indicadores de 
desempenho, 

metas e resultados; 
programas, ações, 
projetos e obras

(Art. 7º, VII, “a”, Art. 8º, 
§ 1º, V, LAI)



Transparência

Recursos 
públicos



Boa Prática – Estado de SP

http://www.portaldatransparenc
ia.saude.sp.gov.br/principal.php



http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/gestao-de-riscos-
avaliacao-da-maturidade.htm

Gestão de Risco

http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/gestao-de-riscos-avaliacao-da-maturidade.htm


CONQUISTE

CONFIANÇA
SENDO

TRANSPARENTE











Obrigado! Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex Saúde)

 secexsaude@tcu.gov.br

 (61) 3316-7334
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