
P A C O T E

A G O R A  É  

L E I  
Conheça o pacote de medidas de gestão, 
fiscalização e combate à corrupção nas 
contratações públicas em Porto Alegre.



Fruto da experiência vivida na Secretaria de Serviços Urbanos.

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

Torna mais dinâmico e inovador o processo.

Confere segurança jurídica aos contratados e à administração.

PÉS NO CHÃO, 
OLHOS NO FUTURO



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.

REGRAS 
+ CLARAS 



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.

GESTÃO 
+ EFICIENTE



Uso de tecnologia aumenta transparência e o controle na ponta.

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.

PLANEJAMENTO 
+ EFETIVO



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. 

FORNECEDORES 
+ ÍNTEGROS



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

Delação Premiada.

Processo sem interferência política.

Foco na verdade, com provas objetivas.

INVESTIGAÇÃO 
+ SEGURA



Sugestão de Fundo Anticorrupção para que as multas 
oriundas da fiscalização de contratos sejam revertida para 
a controladoria, aumentando a capacidade de fiscalização.

INVESTIR 
+ NA PREVENÇÃO



51 9806.45678 ramirorosario.com.br

curtaramiro ramirorosario

Baixe o conteúdo completo do pacote no site: 
ramirorosario.com.br/contracorrupcao


