
Ofício 20/2022                       Curitiba, data da assinatura digital.

Ref. Adesão ao PNPC

Senhor Controlador-Geral:

Com meus cordiais cumprimentos, levo ao conhecimento de Vossa

Excelência  que  a  Rede  de  Controle  da  Gestão  Pública  do  Paraná apoia  o

Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). Trata-se de uma ação

nacional  em que  todos  os  municípios  e  órgãos  públicos  do  Brasil  estão  sendo

convidados a participar.

Vale  destacar  que,  conforme  princípios  insertos  no  Programa,  a

ação pretende, a partir de um processo de autoavaliação (plataforma e-Prevenção),

que  as  organizações  públicas  desenvolvam  suas  próprias  ferramentas  de  boa

gestão  e  prevenção  à  corrupção,  considerando  que  investir  em  controles

preventivos  apresenta  melhor  custo-benefício  se  comparado  aos  valores  gastos

com medidas corretivas e punitivas adotadas, reativamente, após a ocorrência de

desvio de recursos.

Ainda segundo os propósitos do Programa, não se trata  de uma

ação de fiscalização ou de auditorias e não será feito ranking entre os participantes.

Os  relatórios  gerados  e  o  Roteiro  de  Atuação  são  individualizados,  e  as

organizações participantes terão acesso apenas aos seus relatórios, que deverão

ser  usados,  de  acordo  com as  avaliações  de  conveniência  e  oportunidade  das

próprias organizações.

É  importante  que  esta  Controladoria-Geral  faça  a  adesão  e

responda o questionário  do  e-Prevenção  com brevidade,  já  que o  processo  de

adesão se iniciou no ano passado, estando programados para 2022 várias ações de

capacitação para as organizações participantes. 



Reiteramos  que  as  informações  não  serão  utilizadas  para

fiscalizações,  mas  apenas  para  auxiliar  as  organizações  a  melhorarem

continuamente seus mecanismos de prevenção.

Para receber o  link  de acesso ao  e-Prevenção,  ou ainda,  caso

precise de mais instruções, favor contatar o auditor do Tribunal de Contas da União

no Estado do Paraná, Luciano Cássio de Souza,  pelo e-mail  secex-pr@tcu.gov.br

ou  pelo  telefone/whatsapp  (41)  98893-6902  que  lhe  serão  passadas  todas  as

informações necessárias para a adesão.

Colho a oportunidade para reiterar-lhe manifestação de estima e

distinta consideração, na certeza de que o caminho para a boa gestão e prestação

de um serviço público de excelência passa por uma postura proativa de adoção das

melhores ferramentas e processos de trabalho.

Maurício Kalache
Procurador de Justiça do MPPR
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Excelentíssimo Senhor Doutor DANIEL CONDE FALCÃO 
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