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A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas 

atribuições legais, previstas nos arts. 31, 70 e 74, IV, § 1° da Constituição 

Federal/1988, arts. 76 e 80 da Lei 4320/1964, arts. 73, § 1°, 74 e 81 da Constituição do 

Estado de Minas Gerais, arts. 63 e seguintes da Lei Complementar Estadual n° 

33/1994, art. 58 da Lei Orgânica Municipal de Santa Luzia /MG, art. 33 da Lei 

Complementar 3.123/2010, art. 2° da Lei 4057/2019,  informa: 

 

 

 

 

A CGM da Prefeitura Municipal de Santa Luzia vem atuando em prol de 

capacitações dos servidores públicos municipais, objetivando o aprimoramento e 

aquisição de novas aprendizagens do servidor público, a fim de que se possa buscar 

mais eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos.  

 

No dia 16 de junho de 2021 iniciou-se a capacitação junto aos servidores 

públicos designados para exercerem a função de fiscais de contratos e, devido a 

pandemia da Covid-19, está sendo realizada ‘’online’’ na modalidade à distância, 
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sendo ministrada pela Controladora Geral Lorena da Veiga. 

 

A primeira turma que concluiu o treinamento dos dois módulos de capacitação 

de Fiscalização e Gestão de Contratos foi a dos fiscais de contratos da Secretaria de 

Obras. Até o momento já foram capacitados os fiscais de contratos das respectivas 

Secretarias: Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e 

Abastecimento, Procuradoria, Secretaria de Finanças,  Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte.  

 

 

A capacitação está sendo realizada em dois módulos, contando com material 

didático de apoio desenvolvido pela Controladora Geral, contendo orientações 

sobre os principais procedimentos inerentes a fiscalização de contratos 

administrativos. Os participantes irão receber certificado de Conclusão de 

Capacitação. 
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O principal objetivo desta capacitação é oferecer orientações e subsídios aos 

fiscais de contratos, a fim de gerir o papel de fiscalização de maneira prudente e 

satisfatória, cumprindo suas funções com eficiência e probidade, evitando e 

prevenindo erros que possam resultar em desperdício de recursos públicos e/ou 

penalizações, garantindo o desejado grau de eficiência administrativa na 

consecução do interesse público.  
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 Você servidor que foi nomeado a exercer a função de fiscal de 
contrato e ainda não participou da capacitação de Fiscalização e 
Gestão de Contratos, por gentileza encaminhe e-mail a 
controladoria@santaluzia.mg.gov.br  , solicitando a sua 

capacitação.   
 
 
 

 Ao Exmo (a) Secretário (a) que ainda não nomeou os fiscais de 
contratos, por gentileza nomeie os fiscais mediante portaria de 
designação e encaminhe a CGM 
controladoria@santaluzia.mg.gov.br  ,  para ciência e realização 

da capacitação  de Fiscalização e Gestão de Contratos .  
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Nos dias 16, 17, 22 e 24 de Junho de 2021, os auditores da Controladoria Geral do 

Município, Fabrício Santos e Camila Martins, juntamente com a Controladora Interna 

Fernanda Romanelli, participaram do Curso de Instrumentos de Auditoria: 

‘’Planejamento e execução dos trabalhos individuais’’, promovido pela Controladoria 

Geral da União. O objetivo do curso foi fomentar a padronização e a utilização de 

técnicas e conceitos internacionais para a realização das auditorias governamentais, 

com foco na utilização da metodologia utilizada pela CGU.  

                    

mailto:controladoria@santaluzia.mg.gov.br


Avenida VIII, nº 50 — Carreira Comprida — CEP 33.045-090 — Santa Luzia/MG 
controladoria@santaluzia.mg.gov.br 

7 

 

 

 

 

No dia 25 de junho de 2021, o servidor da Secretaria de Educação, Christian 

Andrade, juntamente com a Controladora Interna, Fernanda Romanelli, participaram 

da apresentação do ‘’Programa Um por Todos e Todos por Um’’, que é uma iniciativa 

da CGU em parceria com o Instituto Maurício de Sousa. O Programa faz parte de um 

conjunto de ações de capacitação e gestão do conhecimento, voltadas para o 

público infanto juvenil, conhecido como “Educação Cidadã”.  

Trata-se de programa que visa a propor experiências de aprendizagem 

relacionadas à ética e à cidadania, despertando o interesse de estudantes e a 

participação de toda a comunidade escolar no desenvolvimento das ações, 

proporcionando, assim, um processo de ensino-aprendizagem colaborativo. 

As experiências são desenvolvidas em sala de aula com a participação do 

professor, que pode contar com uma capacitação no formato EAD para melhor 

conhecer o Programa.  O material aborda de forma lúdica os temas relacionados à 

ética e cidadania, alinhados aos objetivos gerais e específicos da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC. 
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 Atualmente conta com a produção de Revistas em Quadrinhos, inclusive no 

formato digital por meio de aplicativos (Play e Apple Store), acompanhadas de Guias 

do Professor, Bancos de Atividades, Tirinhas e Histórias em Quadrinhos e ainda, Vídeos 

de Animação, com a participação dos personagens da Turma da Mônica. 

 

 

 ‘’Capacitar-se, essa é a melhor forma de alcançar seus resultados com maestria. ”                                                                                              

Henrique Manteco 
 

 

 

 

 

 

Santa Luzia/MG, 02 de Julho de 2021 

 

 

 

 

 

 
Lorena da Veiga 

Controladora Geral do Município
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