
Pacote Anticorrupção

Pacote de medidas de gestão, fiscalização e combate 
à corrupção nas contratações públicas em Porto Alegre.

Vereador



Fruto da experiência vivida na Secretaria de 
Serviços Urbanos de Porto Alegre entre 
2017-2020.

Corrige falhas encontradas nos processos de 
gestão e fiscalização de contratos;

Potencializa a gestão de riscos nos contratos 
públicos;

Torna mais dinâmico e inovador o processo;

Confere segurança jurídica aos contratados e 
à administração;

Deixa um legado para a cidade.

Pés no chão, 
olhos no futuro



Regras + claras 

Ausência de regras abre espaços para a 
corrupção.

Regras claras para o processo de fiscalização 
de contratos;

Prazos legais para autuar, responder e julgar 
processos;

Segurança jurídica para todos.



Controle e gestão de contratos para aumentar 
serviços públicos e evitar desperdícios de 
recursos.

Criação do Gestor de Contratos, responsável 
por mapear todos os contratos dos órgãos;

Fiscais de contrato e de serviços obrigatório 
por força de lei e com delimitação

Gestão + eficiente



Uso de tecnologia aumenta 
transparência e o controle na ponta.

Obrigação de constar nos contratos 
públicos uso de sistemas de 
monitoramento remoto de obras e 
serviços;

Obrigação de ter GPS em equipes, 
máquinas e veículos;

Obrigação de fotos do antes e 
depois;

Obrigação de disponibilização de 
informações ao público.

Fiscalização 
+ inovadora



Planejar obras por mais tempo, executar em menos e 
gastar pouco.

Obrigação de constar no Edital os custos de 
manutenção das obras públicas pelo prazo de 10 anos;

- Informar o que será necessário para manutenção;
- Informar como será feita;
- Informar quanto irá custar.

Planejamento + efetivo



Criação do Fundo Anticorrupção para 
que as multas e receitas oriundas da 
fiscalização de contratos seja revertida 
no controle interno preventivo da 
Controladoria Municipal.

Impede que os valores das multas e 
sanções virem receitas ordinárias;

Cria um sistema de fiscalização forte, 
sustentável e independente.

Investir + na 
prevenção



Fornecedores + íntegros

Exigir Programa de Integridade dos fornecedores diminui 
o risco da corrupção nos contratos.

Contratos acima de R$ 5 milhões;

Protege 75% do valor investido em contratos;

Fiscaliza apenas 7% dos contratos firmados. 



Investigação + segura

Regulamentar a Lei Anticorrupção por Lei aumenta a 
segurança na sua aplicação.

Responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas;

Delação Premiada;

Processo sem interferência política;

Foco na verdade, com provas objetivas.
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