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A Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM) avalia semestralmente o 
desempenho dos órgãos da Administração Pública Direta Municipal em termos de 
gestão, integridade, ouvidoria e transparência, por meio do Índice de Integridade, ferra-
menta que constitui a meta da CGM no Programa de Metas da PMSP 2021-2024 (Meta 
75).

Em janeiro de 2023, foi realizada pela CGM a mensuração do Índice de Integridade no 
qual a Prefeitura de São Paulo obteve a média de 7,94. Esse foi o melhor resultado 
desde a criação do mecanismo, em 2017. Na mensuração de julho de 2022, a Prefeitura 
havia alcançado a média de 7,43, um crescimento de mais de meio ponto em apenas 6 
meses, resultado especialmente das atividades de sensibilização pela CGM junto à Alta 
Administração e aos agentes públicos encarregados de lidar com as atividades de con-
trole interno em suas organizações.
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Conforme podemos ver no gráfico abaixo, são 9 os indicadores mensurados pelo Índice 
de Integridade, dentre eles apresentam melhor desempenho os indicadores de Pre-
gões Eletrônicos “9,95”, Contratos Emergenciais “9,40”, Transparência Ativa ”9,34” e 
Transparência Passiva "9,17". Como um mecanismo de governança em estado de cons-
tante aprimoramento, foi realizado ao final de 2022, a remodelagem da metodologia de 
três indicadores do Índice de Integridade. São eles: os Indicadores de Cargos Comissio-
nados, Recomendações de Auditoria e Reclamações. A remodelagem teve o objetivo 
de se adequar a legislação em vigor e permitir análises mais coesas acerca destes indi-
cadores.
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Importante destacar a importância desse resultado para o Programa de Metas da 
PMSP 2021-2024, que prevê em sua meta 75 “Alcançar 7,37 pontos no Índice de Integri-
dade da Administração Direta da PMSP” até 2024. Isso significa que a CGM, ainda no 1º 
semestre de 2022, cumpriu com a sua meta e na mensuração atual teve seu maior cres-
cimento, de forma a consolidar o cumprimento da meta, já que a tendência indica esta-
bilidade do Índice de Integridade em manter nota acima da média prevista.
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O último período mensurado consolida o cumprimento do PdM no que se refere a 
meta 75, visto que 76,78% das pastas da administração municipal direta alcançaram a 
média do Índice de Integridade de 7,37.
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