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Segundo o relatório Brazil – Investment and Business e conforme 
dados da Forbes e FIESP, o impacto da corrupção na economia 
brasileira é estimado entre R$ 41,5 e R$ 69,1 bilhões por ano; 







Integridade – Conceito e Objetivos 

Integridade pública pode ser compreendida 
como “o conjunto de arranjos institucionais que 
visam a fazer com que a Administração Pública 
não se desvie de seu objetivo precípuo: 
entregar os resultados esperados pela 
população de forma adequada, imparcial e 
eficiente”, BRASIL. Controladoria-Geral da 
União. Guia de Integridade Pública.

Fomentar uma postura íntegra do corpo funcional de modo a promover 
impactos positivos, tendentes a perdurar no ambiente organizacional 
visando a construção de uma cultura de integridade e o aumento da 
credibilidade da instituição. 

Promover o alinhamento entre o 
comportamento dos servidores e o 
conjunto de valores da instituição. 



Integridade – REFERENCIAL E CASES

O TCU, a Controladoria-Geral da União e o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
formalizaram em maio deste ano a Instrução 
Normativa (IN) n° 001/2016, que traz uma série de 
medidas a serem adotadas pelos entes do Poder 
Público Federal para implementação de uma 
política de boa governança.

A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico - OCDE, em 2011 
realizou a Avaliação do Sistema de Integridade da 
Administração Pública Federal



Integridade – DIRETRIZES

Para a elaboração das diretrizes é necessária a atuação em diferentes 
frentes, abrangendo a criação de uma cultura de integridade dentro da 
organização o desenvolvimento de uma política de prevenção de conflitos 
de interesses e de uma gestão de riscos, bem como adesão aos 
instrumentos de transparência pública, garantindo o acesso à informação, 
imprescindível ao controle social.



Integridade – DIRETRIZES

O Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais - TCEMG 
publicou em 07/11/2016 a 
Decisão Normativa n° 002/2016

Projeto de Reestruturação Funcional da Controladoria-
Geral do Município (CGM), a partir do qual foram 
identificadas as principais dificuldades,vulnerabilidades e 
necessidades de melhoria de estrutura e carreira,  para 
proporcionar um Sistema de Controle Interno mais 
eficiente.

Fortalecimento dos mecanismos de controle interno

Ao reforçar os mecanismos de controle 
interno, o acompanhamento e fiscalização da 
gestão dos recursos públicos serão facilitados 
e os riscos de desvios de finalidade reduzidos.



Integridade – DIRETRIZES

 Em linhas gerais, a gestão de risco 
pode ser definida como a adoção de 
medidas que busquem o equilíbrio entre 
custos e benefícios. Comporta os 
processos de planejamento, 
organização, direção e controle dos 
recursos da instituição. 

Uma atividade pública que merece destaque e análise mais 
detida no tocante à gestão de riscos é o processo licitatório, o 
qual pode ser definido como um meio administrativo pelo qual o 
poder público viabiliza a aquisição de bens, obras e serviços 
públicos indispensáveis ao cumprimento de suas finalidades. 

Gestão de Riscos



Integridade – DIRETRIZES

Estabelecer um código de ética 
demonstra-se medida necessária 
para determinar  e internalizar os 
valores institucionais. Ética 
profissional é um conjunto de 
normas e valores de relacionamento 
e comportamento, que são adotados 
no ambiente de trabalho. Ética, em 
um sentido mais amplo, se refere à 
ciência da conduta

A constituição de uma 
Comissão de Ética também 
configura-se como outro meio 
de controle das condutas dos 
agentes públicos, enfatizando 
a relevância de tratar com 
seriedade as questões éticas 
no âmbito da Administração. 

Lei nº 12.813/2013 regula o conflito de 
interesse no âmbito do Poder Executivo 
Federal. A lei, ainda não regulamentada em 
Contagem, aborda as situações que 
configuram conflito de interesses durante e 
após o exercício do cargo ou emprego 
público; regras e obrigações para ocupantes 
de cargo ou emprego que tenham acesso a 
informações privilegiadas; competências de 
fiscalização, avaliação e prevenção de 
conflitos de interesses; e, sanções a 
servidores e empregados
 públicos que praticarem 
atos que se configurem 
como conflito de interesse.

Código de ética e Conflito de Interesse



Integridade – DIRETRIZES

“Todas as habilidades 
podem ser ensinadas e 
treinadas”

Em geral, para o ingresso no serviço público, 
avalia-se somente a capacidade técnica do 
servidor, não existindo uma preocupação em 
avaliar outras capacidades e habilidades que 
habilitam o indivíduo para exercer suas funções.

Capacitação e comprometimento dos servidores

A habilidade de se colocar no lugar do outro é o 
COMPORTAMENTO MAIS VISADO PELO MERCADO DE 
TRABALHO HOJE.



Integridade – DIRETRIZES

Além de ser necessário escolher 
indivíduos com formação e habilidades 
compatíveis com o cargo e funções a 
serem desempenhadas, é essencial que 
a Administração saiba capacitá-los para 
o exercício de liderança, de maneira a 
assegurar o comprometimento dos 
gestores na construção de uma cultura 
de integridade, controle e transparência.

Gestão Estratégica

Gestão por Resultados

Planejamento Estratégico

Gestão de Riscos e Integridade 

Pública

Gestão de Pessoas nas 

Organizações Contemporâneas

Capacitação e comprometimento dos servidores



Integridade – DIRETRIZES

Outra máxima a nortear o exercício das funções públicas 
diz respeito à transparência da gestão: é dever da 
Administração colocar à disposição dos cidadãos 
informações e dados sobre o gerenciamento dos recursos 
públicos e sobre a condução da coisa pública.

Transparência



Integridade – AÇÕES REALIZADAS 

Declaração de bens e 
acompanhamento patrimonial dos 
agentes públicos do município, 
baseada na entrega e atualizações 
periódicas da declaração 
disponibilizada por meio eletrônico. 

Esse novo método foi recentemente 
regulamentado através do Decreto nº 
1044, de 22 de novembro de 2016, e já 
foi instalado o Sistema de Controle de 
Bens Patrimoniais de Servidores 
Públicos (SISPATRI), que engloba sua 
integração e parametrização com o 
Sistema de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Contagem. 

CANAIS: E sic, ouvidoria



“Todos nós devemos ser coerentes com 
nosso próprio discurso.” Jack Welch.

“O conhecimento era um bem privado, associado 
ao verbo SABER. Agora, é um bem público ligado 
ao verbo FAZER.” Peter Drucker

"Todos temos luz e trevas dentro de nós. O 
que nos define é o lado com o qual 
escolhemos agir.“  Harry Potter
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