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PALAVRAS DO EMBAIXADOR DA 
REDE GOVERNANÇA BRASIL

Caros, 

Estamos em um grande esforço cívico nacional para 
desenhar um novo modelo de governança brasileiro, 
movimento esse que se une a um movimento global de 
países que fazem o seu dever de casa. 

Na América Latina, a Rede Governança Brasil 
iniciou o maior movimento de reconstrução da 
história mundial, em que desenhar um novo modelo 
de governança brasileiro exigirá a união de todo nosso 
conhecimento e experiência acumulada, desde a nossa 
fundação enquanto república, e exigirá unirmos os 
valores do nosso país e uma visão de reorganização da 
república.

Será fundamental unirmos todo nosso conhecimento técnico a favor do nosso país, união de todas 
as forças nacionais de garantia de nossa soberania, para apresentarmos ao mundo e, principalmente, à 
nossa sociedade, qual será o novo Brasil.

E, por isso, contamos com sua rica dedicação, já agradecendo sua liderança em apresentar o seu 
município na lista de cidades destacadas com essa iniciativa. Por certo, podemos ajudá-lo e queremos 
contar com sua competência, esforço e, acima de tudo, contar com seu valor humano de recriar, 
reinventar, gerenciar e inovar.

Muito mais do que simplesmente cumprir códigos de práticas e regras gerenciais de prestação de 
contas, a governança brasileira apresenta-se como uma solução de futuro, de viabilidade enquanto país 
e de viabilidade nacional. 

Fraterno abraço!

Augusto Nardes
(Ministro do Tribunal de Contas da União e Embaixador da Rede Governança Brasil)
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SOBRE ESTA CARTILHA

Esta cartilha tem, como objetivo, orientar as prefeituras quanto aos pontos relevantes sobre o 
tema e trazer demonstrações quanto à sua aplicabilidade, além de estabelecer conceitos e princípios 
aplicados e sugerir ações necessárias para criação de mecanismos de integridade. 

A presente cartilha não contempla soluções específicas e aprofundadas para a gestão de riscos, 
governança e gestão da integridade. Assim, recomenda-se que o o gestor público também insira, em 
sua trilha de conhecimento e capacitação, informações específicas e adicionais sobre gestão de riscos, 
governança e gestão da integridade. 

A identificação, a classificação, o tratamento dos riscos e a  gestão da integridade fazem parte de 
um conjunto valiosíssimo de fundamentos para a sustentação da governança de seu município.  

Por meio de iniciativas inspiradas na reformulação da cultura consciente que prime pela gestão 
da integridade, pela gestão de riscos e governança, os municípios brasileiros estarão contemplando 
aspectos significativos da implantação e integração de suas iniciativas, que envolvem, mas não se limitam 
a liderança, estratégia e controle. Com o aprimoramento continuado haverá preservação e proteção 
da integridade como valor maior para, inclusive, a sobrevivência do ente federal, estadual, distrital e 
municipal.

Tais mecanismos, quando efetivamente estabelecidos para atuação em conjunto, formam um 
poderoso aliado para a gestão de qualquer prefeitura, auxiliando na avaliação de resultados e tomada 
de decisões assertivas para o presente e para o futuro. Assim, sua gestão estará alicerçada em modernas 
técnicas de gestão, contribuindo, em muito, para a consecução dos projetos e para o fortalecimento e 
segurança das decisões importantes que virão.

Notadamente, o Brasil está avançando, uma vez que os programas de integridade e a gestão de 
riscos estão sendo impulsionados: por acordos internacionais em que o Brasil é signatário; pela intenção 
de adesão e participação junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); 
pela promulgação da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); pela Lei n. 12.813/2013 (Lei 
de Conflito de Interesses); pela Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); pela Lei n. 13.303/2016 (Lei 
das Estatais); pelo Decreto n. 9.203/2017; pela Lei n. 14.133/2021 (Lei de Licitações); pelo Decreto n. 
11.129/2022 e inúmeros outros instrumentos normativos.

Esta cartilha atende a uma expectativa nacional que envolve todos os atores da sociedade. A partir 
da experimentação do modelo que criarem, os senhores contemplarão os benefícios de eficácia de todos 
os resultados produzidos pelo seu município e a conquista dos níveis de estabilidade do presente e do 
futuro almejado.
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Saberemos também o grau evolutivo alcançado e o fortalecimento da soberania de seu município, 
como importante aliado do novo cenário global.

Ao atingir o almejado estado de integridade, com a superação dos riscos atualmente estudados, 
planejamento de um futuro assertivo e conquista de patamares satisfatórios de estabilidade, o seu 
município ingressará em uma nova era. Uma nova era da ciência aplicada da Administração Pública 
global.

O momento atual é de cocriação, adequação, eficiência, evolução e melhoria. Estamos preparando 
um futuro para o nosso país, que chegará. E estamos felizes em auxiliar as novas fases da maturidade 
em Administração Pública que já estão em andamento pelo mundo. Estaremos preparados para fases 
do futuro das nações, fases já pesquisadas e em andamento, como as fases da gestão de continuidade, da 
resiliência de cidades e países, e da gestão das inovações – todas integradas.

Caso seu município decida assumir a responsabilidade e o compromisso com a implementação da 
governança, gestão de riscos e integridade, conquistará grande maturidade administrativa. Por meio 
do conteúdo desta cartilha, com a constante busca por aprimoramento técnico, sua prefeitura obterá a 
gestão de resiliência, da conformidade e da continuidade. 

Ao estabelecer um projeto de longo prazo, com foco na implementação sistêmica continuada, 
o gestor público municipal terá um adequado modelo de governança, o qual contemplará, inclusive, 
novos preceitos mundiais nos aspectos ambientais, sociais e de governança. Adicionalmente, seu 
município será capaz de conduzir, de maneira atemporal, cenários de resiliência, garantindo a gestão de 
continuidade dos diversos programas de sua cidade, permitindo o acesso a investimentos, inovações, 
melhorias virtuosas e que estimulem o progresso previsível.

Agradecemos, de forma especial, aos membros e aos coordenadores do Comitê Anticorrupção da 
Rede Governança Brasil (RGB), que estão trabalhando arduamente na disseminação das boas práticas 
de governança pelo Brasil afora.

Além disso, agradecemos, de maneira muito especial, à equipe técnica e de doutrinadores desta 
obra, a qual servirá como um guia norteador aos primeiros e desbravadores passos para o progresso 
dos municípios em todo o Brasil. 

Esta a cartilha será o início para a estruturação de programas de integridade com foco em prefeituras, 
tornando-se um orientador para o caminho de reais avanços nesse novo modelo de governança das 
atividades e das ações, auxiliando na construção de um Brasil melhor.

Fraterno abraço!

Rede Governança Brasil
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1 GOVERNANÇA E INTEGRIDADE

1.1 PRINCÍPIOS E MECANISMOS

Senhor(a) prefeito(a), a presente cartilha foi elaborada com o intuito de incentivar as boas práticas 
de governança na Administração Pública municipal. Essas práticas direcionarão “o agir” do gestor 
público no sentido da ética, da transparência e da busca pela entrega de serviços públicos de excelência 
para a sociedade.

Nesse sentido, é importante desde já conceituar o termo “governança” apresentando o Decreto n.º 
9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional:

Art. 2º Para os efeitos do disposto neste Decreto considera-se: 

I – governança pública – conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução 
de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade; [...]

  

Assim, as atividades de governança envolverão a avaliação do cenário e dos ambientes públicos com 
o objetivo de direcionar as políticas e planos a serem executados, bem como com a finalidade de realizar 
o monitoramento dos resultados, verificando seu cumprimento em relação às metas estabelecidas.

  Relevante, também, esclarecer a diferença entre governança e gestão. Enquanto a primeira tem 
a função direcionadora, a segunda tem função realizadora. Ou seja, a governança, por meio dos seus 
mecanismos de liderança, estratégia e controle, é responsável por estabelecer a direção a ser seguida, 
para que, a partir daí, a gestão tenha o papel de planejar a melhor maneira de implementar as diretrizes 
estabelecidas, executar os planos e controlar os indicadores e os riscos. Em outras palavras, a governança 
auxilia o(a) prefeito(a) a organizar a gestão.

  Nessa linha, os arts 4.º e 5.º do referido decreto definem, respectivamente, as diretrizes da 
governança pública, bem como conceituam os mecanismos para o seu exercício:
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Art. 4º São diretrizes da governança pública:

I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções 
tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de 
prioridades;

II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a 
integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico;

III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados 
das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam 
observadas;

IV - articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os 
diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor 
público;

V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar 
o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições 
de seus órgãos e de suas entidades;

VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará 
ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores;

VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e 
de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios;

VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela 
qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;

IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela 
legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas 
públicas sempre que conveniente;

X - definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas 
e dos arranjos institucionais; e

XI - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos 
resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação.

Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública:

I - liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou 
comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para assegurar a 
existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam:

a) integridade;

b) competência;
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c) responsabilidade; e

d) motivação;

II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além 
de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para 
que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado 
pretendido; e

III - controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos 
com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, 
ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da 
legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos.

  

Ainda com base no referido decreto, a governança pública possui princípios específicos, quais 
sejam: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas, 
responsabilidade e transparência. Dentre os mencionados princípios, é possível destacar a integridade 
como um dos conceitos mais importantes da governança pública.

  Para a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), a integridade é o “conjunto 
de ações a serem desenvolvidas pelos órgãos e entidades com o intuito de promover a cultura da 
ética, integridade, transparência, accountability e o fortalecimento e aprimoramento da estrutura de 
governança, da gestão de riscos, da aplicação efetiva de códigos de conduta ética e da adoção de medidas 
de prevenção de atos ilícitos”. No Estado de Minas Gerais, a título de exemplo, foi implementado o 
programa de integridade, atualmente de implantação obrigatória nos órgãos da administração pública 
direta e indireta do Poder Executivo.

Já no Portal do Servidor do Governo Federal, a integridade voltada para o ente público consiste 
na adoção de um conjunto de medidas, princípios e normas éticas que têm a finalidade de evitar a 
ocorrência de casos de fraudes e irregularidades dentro de uma instituição. 

Importante destacar que, segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), a integridade permite 
a construção de ambientes íntegros e éticos, livres de atos de corrupção, sendo possível alcançar mais 
eficiência na gestão, além da aplicação mais adequada do dinheiro público, o que se converterá na 
melhoria da qualidade dos serviços entregues à sociedade.

Como visto acima, a integridade é um sistema que favorece o exercício da governança pública. Esse 
vocábulo advém do latim integritate, traduzindo as características de algum indivíduo ou algo que seja 
inteiro, que tenha conduta reta, brioso, ético, pundonoroso, cuja natureza de ação nos dá a presença 
e segurança. Os municípios, estados, Distrito Federal e União possuem preocupações que impactam 
diretamente o futuro dos cidadãos. Por isso, novas metodologias de gestão têm exigido a implementação 
de programas de integridade. 
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Assim, reforçamos que acordos e tratados internacionais buscam promover a consistente adesão 
de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os 
interesses privados no setor público. 

Em resumo, para que a prefeitura atue de acordo com as diretrizes das boas práticas de governança, 
deverá estar em conformidade com as leis e regulamentos sobre o tema. Entretanto, só a aderência 
normativa não é suficiente para estabelecer os avanços positivos na gestão pública. Assim, ao aplicar os 
preceitos de governança, o município estará instituindo, também, engrenagens para a implementação 
de um sistema de integridade. 

Por oportuno, implementar o programa de integridade significa, também, cumprir leis e regras na 
amplitude de todo o escopo no qual o município esteja envolvido; entretanto, trata-se de um conjunto 
de ferramentas que é capaz de fortalecer toda a estrutura administrativa e gerencial em âmbito público 
e privado. 

Entretanto, na gestão pública, há o estabelecimento de programas de integridade, os quais serão 
detalhados mais à frente, e que representam, também, afora adequação às normas referentes à temática 
anticorrupção, que é um avanço significativo na perenidade da administração pública.

1.2 PROGRAMAS DE INTEGRIDADE PARA FORTALECER MUNICÍPIOS

O programa de integridade é essencial para toda a gestão pública federal, estadual, municipal e 
distrital. 

Recentemente foi publicado o Decreto n. 11.129/2022, definindo que um programa de integridade 
é o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia 
de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com 
objetivo de: 

I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e 

II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional. 

O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com 
as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por 
sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, 
visando garantir sua efetividade
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Assim, ao se implementar o programa de integridade, além de instrumentos normativos, haverá 
ações a serem adotadas pela gestão pública municipal que ajudarão no desenvolvimento da cultura e na 
construção de um ambiente cada dia mais ético e íntegro, bem como no aprimoramento do processo de 
prevenção, detecção e tratamento de inconformidades.

Reforçamos que os programas de integridade atuam muito além do combate à corrupção, fraudes 
e aos desvios de conduta.

 São três as funções principais de um programa de integridade e compliance: prevenir, detectar 
e remediar.

• Prevenção – em que se deve investir mais recursos. Para prevenir que atos ilícitos sejam 
praticados, é imprescindível a elaboração de políticas e de um código de ética e conduta para os 
servidores, abrangendo padrões legais e morais de comportamento, bem como aspectos relevantes 
da instituição. Além disso, a capacitação dos servidores por meio de treinamentos, uma comunicação 
interna intensa e eficaz, aliados a uma análise periódica de riscos, são fundamentais para a implantação 
de uma cultura organizacional ética e transparente.

• Detecção – por meio de um monitoramento contínuo com o objetivo de se verificar a efetividade 
do programa é que poderão ser identificados eventuais riscos à integridade. Nesse sentido, tem-se a 
auditoria interna como um processo formal e independente de verificação de conformidade guiado por 
critérios específicos. Por sua vez, os controles internos são um conjunto de procedimentos utilizados de 
maneira interligada para assegurar que os objetivos do órgão sejam alcançados. Importante também a 
atuação das ouvidorias juntamente com os canais de denúncias, responsáveis por receber informações 
sobre irregularidades ou ações inadequadas dos servidores ou terceiros. 

• Remediação – no caso da ocorrência de desvios de conduta e descumprimentos de normas, as 
falhas devem ser corrigidas, melhorias devem ser implementadas, e as medidas disciplinares cabíveis 
aplicadas. Para isso, as investigações internas servem para trazer ao conhecimento essas irregularidades 
cometidas pelos agentes públicos ou terceiros, sendo dever do gestor garantir que os fatos sejam 
averiguados, as circunstâncias e os envolvidos sejam identificados, assim como se houve violação 
da lei. Nesse sentido, a condução dos processos deve ser realizada de maneira imparcial, rigorosa, 
independente e analítica, para que a punição correta seja devidamente aplicada. Essa ação correcional é 
necessária e tem efeito desmotivador para o cometimento de novas irregularidades dentro do órgão. As 
medidas disciplinares a serem promovidas envolvem basicamente a instauração e o acompanhamento de 
investigações preliminares, sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Por fim, importante 
mencionar que as denúncias apresentadas, os resultados de auditoria ou procedimentos disciplinares 
devem ser capazes de retroalimentar o sistema, devolvendo suas conclusões e sugestões de possíveis 
ações preventivas para o órgão.
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Todavia, para que os programas de integridade possam cumprir suas funções de prevenir, detectar 
e remediar, eles precisam ser estruturados com base em pilares, quais sejam:

1. comprometimento e apoio da alta administração – o comprometimento e o apoio da alta 
administração do órgão para o fomento de uma cultura ética, de respeito às leis e de implementação 
das políticas de integridade é condição indispensável para criação e funcionamento de um programa 
de integridade. O sucesso do programa ocorrerá somente com o irrestrito apoio da alta administração, 
gestores, prefeitos, secretários e todos os comitês constituídos. Todos com a observância do mesmo 
horizonte e estado futuro que se deseja chegar. Decisões, escolhas, projetos, caminhos a percorrer em 
conflito com os objetivos estabelecidos, rapidamente demonstrarão a sua ineficácia e ineficiência, para 
conquista de resultados;

2. existência de uma instância responsável – para que haja um desenvolvimento adequado do 
programa de integridade, deve existir uma instância responsável pelo acompanhamento, monitoramento 
e gestão das ações e medidas de integridade a serem implementadas. Essa alçada deve ser dotada de 
autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, financeiros e humanos necessários ao 
desempenho de suas atribuições funcionais, bem como deve ser garantido a ela o acesso ao mais alto 
nível hierárquico do município, departamento, secretaria ou subdivisão. Falaremos mais sobre isso no 
capítulo 3.

3. gestão de riscos – um programa de integridade deve ser guiado por uma contínua identificação, 
análise e avaliação dos riscos aos quais os órgãos e entidades públicas estejam vulneráveis. Apenas 
conhecendo suas áreas e processos mais sensíveis será possível criar controles ou adaptar os já 
existentes de forma efetiva. Por meio da análise de riscos, será possível identificar as vulnerabilidades 
da instituição, bem como saber quais áreas e processos estão mais suscetíveis à quebra de integridade;

4. monitoramento contínuo – no programa de integridade, faz-se necessário estabelecer uma 
política de monitoramento contínuo a fim de dar dinamismo e promover constante atualização de suas 
iniciativas, ajustando-as conforme novas necessidades, riscos e processos da instituição no decorrer do 
tempo. A partir daí, será possível a identificação de novos riscos, auxiliando na prevenção dos ilícitos e 
também verificando a eficácia das medidas mitigadoras.

A depender do tamanho da prefeitura, de sua maturidade e de sua estrutura, além do apoio efetivo 
da alta administração, da existência de uma instância responsável, da gestão de riscos e do contínuo 
monitoramento, há de se observar:

a) implementação de políticas e procedimentos;

b) estabelecimento de um código de conduta, se inexistente;
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c) controles internos;

d) canais de reporte;

e) investigações e procedimentos de apuração interna;

f) treinamento e capacitação continuados;

g) due dilligence (avaliação de terceiros) baseadas em risco; 

h) inovação;

i) respeito à inclusão e à diversidade.

Dessa forma, caberá ao(à) prefeito(a) observar as normas e os procedimentos aplicáveis, 
implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os 
princípios e diretrizes da governança pública e da integridade, com o objetivo de melhor atender aos 
interesses da sociedade.

Salientamos que alguns municípios, por já contemplarem uma estrutura de governança, gestão de 
riscos e de programa de integridade, também inseriram em seu escopo administrativo o compliance. 

Em resumo, o compliance no âmbito público é um conjunto de mecanismos utilizados para 
assegurar a conformidade e a aderência à legislação, porém vai muito além da mera conformidade 
normativa, atuando de forma preventiva para a consolidação de uma cultura institucional que mantenha 
a ética e a transparência.

1.3 DIFERENÇAS E COMPLEMENTARIEDADES ENTRE OS PROGRAMAS 
DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE 

  

O fomento da implementação de programas de integridade é importantíssimo para que os 
órgãos públicos e empresas privadas tenham posturas cada vez mais éticas, adotem boas práticas e 
implementem, efetivamente, a boa governança.

Caso o município já detenha sedimentação solidificada na implementação do programa de 
integridade, poderá dar um passo além. Poderá avançar ainda mais na busca pela continuidade de suas 
atividades, visando a melhores entregas aos cidadãos. Poderá, assim, implementar também o programa 
de compliance com foco na gestão pública.

Os programas de compliance e integridade, de maneira simplificada, podem ter objetivos 
semelhantes e, por esse motivo, muitos confundem os dois institutos. Para entender um pouco mais 
sobre eles, é necessário conceituar e estabelecer a diferença entre o compliance e a integridade.
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1.3.1 O programa de compliance em âmbito público

Para o bom entendimento do programa de compliance é fundamental a compreensão de que o 
compliance é essencial em uma gestão estratégica e na governança, independentemente do porte do 
município, pois assegura sustentabilidade em suas ações, estando em conformidade com o ordenamento 
jurídico, as regulações e as normas fundadas em padrões éticos e de responsabilidade social. A cultura 
de integridade deverá envolver os colaboradores, os cidadãos e suas partes interessadas de forma 
sincronizada, monitoradas e buscando sempre as melhores práticas. Assim, tem-se a garantia no 
gerenciamento dos riscos, sanções legais e administrativas, mitigando a responsabilização administrativa, 
civil e criminal de todas as partes interessadas.

A expressão compliance é originária do inglês, “To Comply”, e diz respeito a regras, normas e 
procedimentos, buscando o controle dos riscos e do desempenho organizacional e societário por meio 
de parâmetros, métodos e padrões definidos por entidades reguladoras. Assim, cabe aos diversos 
indivíduos a observância de políticas, regulamentos, abrangendo, mas não se limitando a riscos, políticas, 
procedimentos, código de conduta, código de ética etc.

Dessa maneira, a palavra compliance traduz, de maneira literal, o cumprimento de normas, regras 
e leis, todavia com a incorporação de mecanismos da Integridade ao seu sistema, seu significado é 
ampliado para instituir preceitos éticos, fomentando uma cultura que prima pelo “fazer certo”.

Dessa forma, os programas de compliance são um sistema organizacional responsável por 
operacionalizar a adequação de entes públicos e/ou privados às leis, normas e às boas práticas. É uma 
estrutura a qual tem como diretrizes atuar na prevenção, na detecção e na correção de eventuais desvios. 
Essa estrutura é responsável por implementar, fiscalizar, podendo, inclusive, sancionar, exemplificando, 
pessoas jurídicas, administrativamente, que não cumprirem determinadas normas, regras internas e 
determinações de órgãos de controle/ reguladores. 

Independentemente da abrangência e escopo adotado por sua localidade, seja no programa de 
integridade, seja no programa de compliance, seja no programa de integridade e compliance: é de suma 
importância que o município esteja preparado estruturalmente, em conformidade, por mais 
amplo e desafiador que seja, devendo, este, ser um objetivo a ser alcançado de forma incansável 
e permanente.

Organizações públicas e privadas que já possuem programa de compliance, ou seja, uma estrutura 
para o bom cumprimento de leis em geral, podem e devem buscar consolidar suas medidas anticorrupção 
internas para que contemplem o escopo dos programas de integridade. Independentemente da 
administração pública ou privada já aplicarem soluções dessa natureza, principalmente para contemplar 
e atender às legislações antissuborno e anticorrupção estrangeiras, precisam observar a possível 
necessidade de adaptação ao normativo brasileiro que se encontra em constante evolução, em especial 
para refletir e transmitir a preocupação com a ocorrência de fraudes em compras e contratos públicos, 
licitações e na execução desses contratos com o setor público. 
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Assim, salienta-se que o compliance é uma área bastante ampla, que pode ser dividida em outras 
menores para um trabalho mais específico.

Desse modo, uma das áreas é, justamente, a responsável pelo valor “integridade”, que garante 
que a instituição, pública ou privada, siga de forma adequada todos os procedimentos voltados para 
o combate à corrupção, já que passou a ser responsabilizada por atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira.

Comumente, chama-se o programa de integridade de programa de compliance, mudando apenas a 
terminologia, o que ocorre tendo em vista que o nome compliance, o qual é originário do idioma inglês, 
não é de fácil compreensão para muitos falantes do idioma português. Em alguns casos, o programa de 
integridade pode ser o próprio programa de compliance.

Assim, para melhor elucidar, a sua prefeitura poderá optar por adotar o programa de integridade, 
o programa de compliance voltado à atividade pública e/ou o programa de integridade e compliance, 
dependendo da maturidade e circunspeção de sua cidade. 

Buscar a conformidade legal, em todas as áreas da administração pública, com auxílio de códigos 
e cumprindo as exigências de órgãos reguladores, regulações profissionais, de setores, de legislações 
de funcionalismo, de prestação de contas e financeiros, deve ser um OBJETIVO INTEGRADO e AMPLO.

Para efeito de monitoramento e controle dos objetivos estratégicos, na implementação do sistema 
de compliance, há categorias, como por exemplo:

• conformidade com procedimentos operacionais internos;

• conformidade com legislações;

• conformidade com padrões profissionais (exemplo: condutas de administradores, auditores, 
advogados, médicos, enfermeiros etc.);

• conformidade de condutas comerciais em compras públicas;

• conformidade com desvio de conduta e improbidade;

• conformidade com padrão de qualidade esperado pela população;

• conformidade fiscal e tributária; 

• conformidade em contratações públicas de servidores concursados e não concursados; 

• conformidade em tecnologia da informação; 

• conformidade em saúde; 

• conformidade em segurança pública; 
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• conformidade ambiental e social;

• conformidade antitruste;

• conformidade com a produtividade do funcionalismo público e até

• conformidade com boas práticas de gestão pública, entre inúmeras outras.

Os exemplos citados acima têm o objetivo de orientar alguns tipos de assuntos que merecem 
atenção e que deverão ser monitorados pelos programas de compliance público.

O ente público ou privado que estiver em compliance, dessa maneira, estará em aderência com 
as leis e normas estabelecidas, fazendo com que seu programa de compliance favoreça o controle dos 
líderes sobre a organização, além de desenvolver planejamentos capazes de modificar a execução dos 
processos e alterar o comportamento dos colaboradores para melhor, tendo como objetivo a adequação 
às normas e melhores resultados à população brasileira.

Os municípios podem reforçar e estimular a visão positiva de sua imagem e reputação dentro e 
fora do país em direção a atividades e em todos os setores para que os cidadãos tenham segurança e 
confiança dos valores, princípios e propósitos constitucionais. 

O programa de compliance permitirá que sua localidade sistematize sua administração, com 
excelentes estruturas de planejamento, organização, direcionamento, controles, gerindo as atividades 
públicas, as pessoas, os recursos e tudo mais, com o objetivo de alcançar metas definidas, o que 
possibilitará conquistar resultados mais satisfatórios a toda população. 

Dessa forma, um programa de compliance no setor público servirá para auxiliar os líderes, 
colaboradores, cidadãos e todas as partes interessadas a seguirem um nível de atuação e a melhorarem 
cada vez mais seu reconhecimento no âmbito da administração pública.

1.3.2 O programa de integridade em âmbito público

Quando se fala em “integridade”, o raciocínio inicial é que ela seja uma maneira mais efetiva, na 
administração pública e privada, para o combate à corrupção, fraudes e demais ilicitudes contra o ente 
público. Porém, como dito alhures, a integridade vai muito além disso, pois tem em sua base a prevenção, 
a detecção e a correção. 

Para que um programa de integridade tenha seu real funcionamento em nível prático e tangível, 
é extremamente necessário o envolvimento amplo dos gestores, comunicação efetiva, transparência, 
treinamento para a força de trabalho, canal de denúncia efetivo, processo de apuração e políticas 
contínuas de boas práticas.
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Assim, os programas de integridade foram inicialmente apresentados pela Lei n. 12.846/2013, 
a qual dispõe sobre responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Sua primeira aparição num instrumento 
legislativo se dá no artigo 7.o, conforme segue: 

Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:

I - a gravidade da infração;

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

III - a consumação ou não da infração;

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;

V - o efeito negativo produzido pela infração;

VI - a situação econômica do infrator;

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos 
de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública 
lesados; e

X - (VETADO).

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos 
no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal 
(BRASIL, 2013, grifo nosso).

Posteriormente foi estabelecido o Decreto n. 8.420/2015, o qual foi revogado pelo Decreto n. 
11.129, de 11 de julho de 2022, esclarecendo alguns procedimentos elencados pela Lei n. 12.846/2013, 
comumente chamada de Lei da Empresa Limpa. Nesse decreto, a expressão “integridade” aparece mais 
de 20 vezes, inclusive, há um capítulo específico e destinado ao programa de integridade (capítulo V, 
artigo 56 do referido decreto) com o seguinte esclarecimento:

Art. 56. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no 
âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos 
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de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva 
de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de:

I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e

II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.

Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado 
de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, 
a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido 
programa, visando garantir sua efetividade.

Em resumo, cumpre destacar que a expressão programa de integridade é oriunda do Decreto 
n. 11.129/2022, sendo um conjunto de ferramentas que possibilitam prevenir, identificar e sanar 
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. Dessa maneira, o programa de integridade tem como foco medidas anticorrupção adotadas 
pela empresa, especialmente aquelas que visem à prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos 
contra a gestão pública nacional e estrangeira previstos na Lei n. 12.846/2013.

Para alguns doutrinadores do tema, o programa de integridade, na gestão pública, pode ser 
denominado de programa anticorrupção. De acordo com o escopo legal, ele estará pautado pela ética, 
transparência e integridade, em total consonância com as características e riscos atuais, por exemplo, 
da municipalidade e de suas atividades.

Contudo, a integridade é parte formadora de uma estrutura de compliance, que deve ser integral e 
sistêmica. A falta de integridade, o desvio de conduta, a corrupção, as fraudes, a prevaricação e qualquer 
outra ocorrência desvirtuante podem representar riscos identificados à atividade da máquina pública, 
que fragilizará a municipalidade, ensejando, em determinados casos, prejuízos sem precedentes e de 
difícil reparação.

Assim, o programa de integridade, pelo escopo legal em âmbito federal e pelas diretrizes da 
Controladoria-Geral da União (CGU), está voltado essencialmente para prevenção, detecção e remediação 
de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira previstos na Lei Anticorrupção, por 
meio de um sistema interno de apuração de fraudes, corrupção e demais atos ilícitos.

Pelo que foi exposto até o momento, pode-se constatar que a integridade, a ética e a transparência 
são elementos essenciais, os quais fazem parte da função de um programa de integridade e de um 
programa de compliance, tanto na esfera pública quanto na privada. O quadro comparativo a seguir, o 
qual fora elaborado pela doutrinadora do tema, Elise Brites, apresenta as diferenças básicas do programa 
de integridade e programa de compliance, no Brasil:
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Programa de Integridade Programa de Compliance
Estabelecido por lei. Exigido por legislação: Lei n. 
12.846/2013 (Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção); 
Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais); Lei n. 14.133/21 (Lei 
de Licitações, Decreto n. 11.129/2022, entre inúmeras 
outras normas municipais, estaduais, distritais e federais).

Normatização voluntária para estimular melhores práticas 
e adesão à padronização internacional. 

Uma instituição pode ser acreditada, por exemplo, pela ISO 
37301, que dispõe sobre o sistema de gestão de compliance.

Está relacionado com a prevenção e o combate à corrupção, 
com a busca incansável por ambientes organizacionais e de 
um país mais ético, integro, eficaz e transparente

Claro que não se limita apenas ao combate à corrupção, 
consistindo, também, em um conjunto de mecanismos 
e procedimentos internos de integridade, auditoria e 
incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação 
efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 
diretrizes, permitindo prevenir, detectar e corrigir desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira.

Em resumo, possibilita o fomento à cultura de integridade 
em ambiente organizacional. 

Abrange todas as diretrizes do programa de integridade e 
vai muito além dele. Trabalha-se cultura, conformidade, 
reputação, valores, ética, princípios. Cuida-se da organização 
(pública ou privada) e todo o seu contexto!

Crê-se que a implementação do compliance deva ser integral 
e sistêmica, para o alcance de sucesso a longo prazo. 

Por meio de um compliance integral e sistêmico, torna-
se plenamente possível o efetivo aprimoramento do 
planejamento, a ação, a verificação e aplicação de melhoria 
continuada para uma constante evolução.

Voltado especialmente à implementação de medidas 
anticorrupção

Quando efetivamente implementado de maneira sistêmica 
e integral, propicia muito mais que aderência normativa 
e legal, desenvolvendo estratégias eficientes, eficazes e 
efetivas para a execução de processos e procedimentos que 
são capazes de modificar positivamente o comportamento 
dos colaboradores, das partes interessas, de todos os atores 
direta e indiretamente envolvidos.

Estabelece políticas de códigos de conduta ética e integra.

Auxilia no planejamento do município.

Favorece o mapeamento de riscos com foco em sua gestão.

Atua com comprometimento, responsabilidade e 
transparência.

Mantém um ambiente agradável entre todos.

Auxilia na governança do município.

Previne, detecta e sana desvios, fraudes, irregularidades e 
atos ilícitos praticados contra a administração pública.

Fomenta e mantém uma cultura de integridade no ambiente 
organizacional.

Traz melhores resultados aos cidadãos, entre outros 
benefícios.

Estabelece políticas de códigos de conduta ética e integra. 

Gera o comprometimento em todos os níveis.

Gerencia as não conformidades e busca a melhoria contínua.

Busca fortalecer as competências e consciências, 
comunicação, treinamentos, operações, controles.

Dissemina e incentiva a mudança de cultura.

Auxilia a governança do município.

Favorece o mapeamento de riscos com foco em sua gestão.

Atua com comprometimento, responsabilidade e 
transparência.

Estimula as boas práticas e a mudança de postura.

Mantém um ambiente agradável entre todos.

Previne, detecta e sana desvios, fraudes, irregularidades 
e atos ilícitos praticados contra a administração pública 
e privada tendo em vista os compromissos internos de 
compliance que forem assumidos.

Fomenta e mantém a cultura de integridade e de compliance 
no ambiente organizacional.

Traz melhores resultados aos cidadãos, entre outros 
benefícios.
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Em suma, um programa de integridade, a depender do ponto de vista doutrinário, poderá estar 
contido dentro de um programa de compliance e ambos caminham juntos.

Nota-se, contudo, que para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou 
Econômico (OCDE), cujo objetivo principal é promover padrões internacionais para resolver possíveis 
problemas ou situações no setor econômico, financeiro, comercial, social e, até mesmo, ambiental, a 
integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas 
éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor 
público.

A relação entre Brasil e OCDE é mutuamente benéfica; por isso, utilizar as expressões e termos 
aplicados pela organização internacional auxilia na integração entre as mais diversas nações mundiais. 

Nesse sentido, a integridade pública tem como escopo trabalhar para evitar a desigualdade, a 
exclusão e a desilusão diante da corrupção, das fraudes e demais desvios. 

A OCDE recomenda que a integridade pública seja um vetor aos formuladores de políticas em uma 
visão de estratégia de integridade pública. O foco, nesse caso, estará nas políticas de integridade ad hoc 
para uma abordagem dependente do contexto, comportamental e baseada em risco, com ênfase em 
cultivar uma cultura de integridade em toda a sociedade.

Neste ponto, Elise Brites menciona que a integridade pública precisa, necessariamente envolver: 
toda sociedade; liderança; cultura; capacitação; gestão de riscos; cumprimento; fiscalização; participação 
de todos (sem exceção); prestação de contas; padrões; estratégia; responsabilidade; compromisso. 
Deve, assim, estar baseada no mérito e permitir abertura tornando-se um sistema na missão de ajudar 
aos governos municipais, estaduais, distritais e federais em todos os níveis.

1.3.3 Para concluir…

Para efeito desta, cartilha serão utilizados os termos mais comuns aos programas brasileiros na 
esfera pública.

Programas de integridade e/ou de compliance são aplicados no Brasil em entes públicos e privados. 
A título de exemplo, eventualmente, os programas de integridade podem incluir a conformidade 
legislativa, anticorrupção e antissuborno.

Os programas de integridade e os programas de compliance possuem o objetivo, também, de 
contribuir para a boa governança dos municípios em padrões nacionais e internacionais.

Caberá aos municípios planejar a implantação dos programas de maneira separada ou conjunta, 
simultânea ou independente, de acordo com:
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a) os prazos solicitados pelos órgãos de controle da atividade pública; 

b) sua capacidade de atender aos prazos assumidos;

c) aos compromissos assumidos junto a população de sua cidade;

d) urgência das melhorias identificadas;

e) entre outros.

Para melhor elucidação do tema, apresentamos abaixo duas ilustrações que demonstram a 
interação, congruência e influência entre integridade e compliance.
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Para alguns doutrinadores, como explanado anteriormente, o programa de integridade pode estar 
contido no programa de compliance, conforme ilustração a seguir:

Importante: caso haja a opção de implementação, também, de um programa de compliance, 
este deverá se ocupar do nível inicial da integridade, para conseguir sustentar seus programas futuros, 
demonstrando seu estado de compliance efetivo. De toda sorte, o município deve ponderar e privilegiar 
a aderência normativa em nível federal, estadual, distrital e municipal, buscando o aperfeiçoamento 
inicial e estruturante de seu programa de integridade. Somente depois, evidenciada a robustez de suas 
instâncias de integridade, governança e gestão de riscos, será possível que o ente público reflita sobre a 
implementação de um programa de compliance. 
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2 BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO 
DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE 

PELAS PREFEITURAS

Ao implementar um programa de integridade, o município terá vantagens diretas e indiretas 
oriundas das ferramentas de gestão aplicadas à administração pública. Dentre elas, podemos citar o 
fortalecimento da imagem e reputação em âmbito nacional e internacional; o atendimento aos requisitos 
legais; a melhoria do ambiente de labor e a mitigação de fraudes, corrupção e desvios de conduta; 
demonstração de postura ética, transparente e responsável, além de:  

• ampliar a cultura de prevenção e de  melhorias, com o desenvolvimento   de equipes para 
a eficiência operacional – quando seu município estiver empenhado e integrado com as rotinas de 
gestão de riscos e compliance, é natural que os agentes públicos venham a colocar como prioridade a 
observação de oportunidades, antecipando-se aos riscos. Essa cultura promoverá um ambiente saudá-
vel e contributivo;

• avaliar o estado de conformidade de toda a administração pública – para obter uma 
avaliação integral do estado de conformidade de sua prefeitura. Esse é o estágio desejado. A avaliação 
pode ser realizada por meio de controles. O aprimoramento dos controles permitirá um diagnóstico e 
um monitoramento do estado de compliance efetivo do município em todas suas frentes de atuação; 

• previsibilidade das saídas dos processos ou suas entregas – ao público interno e à sociedade 
em geral; 

• monitoramento de pontos de controle e testes de eficácia de controles internos – criar a 
cultura do monitoramento é, antes de tudo, um princípio do bom gerenciamento de qualquer atividade. 
Monitorar para responder, decidir ou concluir por algo permitirá tranquilidade aos gestores, para 
submeter qualquer controle interno à avaliação;

• a melhoria contínua de processos internos, embasada em históricos e dados de eficácia, 
eficiência e efetividade – outro grande princípio do bom gerenciamento é possuir embasamento 
dos níveis de melhoria alcançados. Utilizar dados e fatos históricos para a medição da melhoria trará 
segurança aos gestores e evitará mudanças sem que novos dados comprovem a melhoria prometida;

• prevenir crises institucionais – o estado de compliance efetivo do município trará segurança 
da estabilidade dos processos internos, e a gestão de riscos trará a cultura da antecipação aos problemas 
e melhorias. As duas culturas, juntas, levarão o município a um estado de velocidade na gestão, que se 
antecipará a problemas futuros, o que certamente evitará questionamentos e impactos de qualquer 
ordem institucional;
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• atendimento às exigências legais aplicáveis à Administração Pública – nível inicial de 
maturidade da boa gestão de compliance. Eliminará, de imediato, passivos de qualquer ordem e resultará 
no estado de compliance efetivo, trazendo a segurança e a estabilidade inicial almejada;

• cultura do planejamento e análise prudente de iniciativas de inovações, mudanças e novos 
projetos criados pelo município – alinhar a gestão de riscos e de compliance, de forma simultânea 
aos planos, projetos e planejamento estratégico dos municípios, permitirá um estágio de arte na gestão, 
com objetivo da assertividade planejada, bem como o futuro reconhecimento da população em torno de 
projetos e promessas executivas;

• balancear os recursos orçamentários de acordo com a criticidade dos processos – a partir 
de mapas de análise de riscos, impactos dos processos e estado de compliance efetivo, os gestores 
poderão avaliar o status de emergências das pastas e secretarias, podendo priorizar, direcionar de 
maneira inteligente, e com foco no resultado imediato já em próximos ciclos de avaliações. Os recursos 
serão aplicados de forma inteligente, baseado em dados e isentos de vieses de avaliação (conflito de 
interesses);

• auxiliar na tomada de decisões assertivas, fundamentadas e eficazes em busca de objetivos 
– sempre que for concluir por uma decisão ou caminho a seguir, os gestores poderão prever os impactos 
e riscos para qualquer uma das mudanças propostas. Esse cuidado na tomada de decisões permitirá 
prever os resultados e também os desvios, que serão conhecidos de forma antecipada, permitindo 
correções durante seu curso de implementação;

• minimizar riscos de contratos públicos e relacionamento de risco com fornecedores – 
conhecer o relacionamento com terceiros e fornecedores embasado em análise de riscos e impactos, 
em todas as etapas de contratações. Será possível planejar contratações, implementar e monitorar 
contratos baseados em riscos;

• observar a transversalidade dos processos, que são dinâmicos e inter-relacionados, sob 
a ótica dos impactos e efeitos em várias áreas da Administração Pública – gestão de riscos e de 
compliance permitem que façamos avaliações verticais de processos, até sua entrega à sociedade, assim 
como de maneira horizontal, e todos seus impactos cruzados, entre vários processos dependentes. Isso 
permitirá ações assertivas de amplo espectro e implementação de melhoria;

• prever as variações e mudanças de comportamento de pessoal envolvido – um dos grandes 
benefícios da gestão de riscos e de compliance é a observação da cultura e do comportamento humano. 
Inventariar as variações de conduta e a forma de fazer determinada atividade considerando o tipo de 
servidor envolvido é fundamental para prever variações. 

• reorganizar os processos de acordo com a exposição aos riscos, as demandas da sociedade 
e as entregas previstas – qualquer mudança externa que possa ocorrer pode ser prevista com uma boa 
gestão de riscos e de compliance. A cada contato com a população em geral, o servidor pode realimentar 
os processos com riscos identificados para melhoria dos processos;
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• prevenir impactos e danos em qualquer outro programa criado – gestão de riscos e de 
compliance, realizadas simultaneamente com qualquer outra iniciativa, como Environmental, Social and 
Governance (ESG, que significa ambiental, social e governança, em português), gestão de resíduos e 
outros, entregam grandes benefícios por serem os pilares de sustentação de qualquer outro programa. 
Seu município já estará se antecipando às exigências de outros programas, e você poderá conhecer mais 
sobre este tema no capítulo 6, sobre ESG público boas práticas;

• medir o índice geral de eficiência e eficácia do município – com a visão de maturidade 
em níveis de compliance e riscos, seu município acompanhará a evolução periódica dos resultados e 
permitirá avaliar o nível de maturidade dos programas, com conhecimento claro do caminho a percorrer;

• proteger o valor principal a ser entregue à sociedade – lembre-se de que o “valor” entregue 
à sociedade é o objeto central da governança. Ela se resume em todas as expectativas das partes 
interessadas com o serviço público. Implantar seu programa de gestão de riscos e de compliance 
aumenta a segurança das entregas;

• o reconhecimento das causas dos problemas e desvios e fontes de riscos – o principal ganho 
da gestão de riscos municipal é o domínio da ciência das causas de fenômenos. Implantar seu programa 
permitirá avançar de forma aprofundada sobre as causas reais de desvios, o que permitirá propor 
soluções eficazes;

• dominar a fundo a realidade da Administração Pública e suas deficiências e competências 
reais de governança e gestão – muitas vezes, obtemos respostas superficiais aos problemas da 
Administração Pública ou respostas com conflitos de interesse e vieses de observação. Implantar 
a própria cultura de gestão de riscos permite dominar o próprio conhecimento sobre a realidade da 
Administração Pública (interna e externa).

A implementação do programa de integridade municipal é extremamente positiva. Um dos côm-
putos expressivos é a mitigação de punições, prejuízos financeiros e danos à reputação decorrentes do 
não cumprimento de legislações nacionais e internacionais. Além disso, os resultados esperados do 
programa de integridade na administração pública podem compreender:

• atividades e rotinas realizadas mais rápida e assertivamente – fazer certo da primeira vez. 
Atacar as causas fundamentais de desvios fará sua equipe certeira no atendimento dos objetivos;

• economizar e ser eficiente no uso de recursos públicos e das atividades – o resultado 
principal do item acima é o resultado econômico, mais produtivo e sem retrabalhos. Acarretará ganhos 
para seu município;
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• melhoria da competência de servidores e funcionários – se integralmente qualificados nas 
técnicas mais modernas do mundo, os servidores do seu município estarão preparados para enfrentar 
os desafios modernos;

• melhoria da qualidade da entrega à sociedade – quando todas as possibilidades de erros 
e desvios forem antecipadamente identificadas e tratadas, o consequente aumento da qualidade dos 
serviços será visto e sentido por todos;

• melhoria e conhecimento da viabilidade dos projetos públicos – acabará o desconhecimento 
em torno dos projetos. Todo e qualquer projeto será amplamente estudado antes de sua implementação. 
Essa medida qualificará, inclusive, seus fornecedores;

• enquadramento e atendimento às expectativas de auditorias baseadas em riscos e de 
órgãos independentes – permitirá integralmente tornar competente seu município a prestar contas e 
a responder a quaisquer achados ou questionamentos de auditoria externa;

• minimização de problemas de compliance com fornecedores, agentes públicos e terceiros 
– riscos de terceiros são muito comuns. Estudar os riscos de forma antecipada, planejada e estruturada 
permitirá antever riscos de terceiros, evitando que provoquem danos à municipalidade. Tal medida 
desenvolverá os fornecedores da região, aperfeiçoando sua qualidade, além de melhor justificar, 
selecionar, avaliar e realizar medições a fornecedores;

• minimização de contingências judiciais – como resultado direto do programa de compliance, 
serão observados imediatos resultados positivos de enquadramento de seu município frente às 
exigências legais; 

• monitoraramento de agentes sensíveis e expostos a desvios – com foco na integridade de 
todos os agentes, de servidores politicamente expostos, de terceiros, de profissionais que atuem em 
nome do município, inclusive prestadores de serviços e fornecedores, que serão automaticamente 
monitorados por meio de técnicas defensivas contra desvios de conduta, prevaricação, corrupção 
passiva, ativa ou peculato.

• estabelecimento de relação transparente com agentes externos que se relacionem com o 
poder público – será visível a melhora da postura de terceiros frente aos servidores de seu município 
quando são claras e públicas as políticas, penalidades, canais de monitoramento e a forma de atuar com 
seu município;

• controle da comunicação de desvios, casos de improbidade, proteção do anonimato de 
denunciantes e punição de agentes envolvidos – antes que qualquer outro escândalo ou denúncia 
se torne público, tomar as medidas internas rapidamente, já que estarão sendo realizadas por todos, 
de maneira que, ao prestar contas, prefeitos, secretários e servidores já estarão aptos a responder por 
indagações externas e prestar contas do tratamento realizado;

• proteção do patrimônio de desvios e irregularidades de qualquer ordem – proteger o 
patrimônio da sociedade é um benefício intrínseco da gestão de riscos e de compliance. Certamente, o 
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seu município poderá medir ganhos com redução de quebras, desperdícios, despesas em geral, gastos 
com manutenção, aumento de ciclo de vida de serviços e produtos e, principalmente, melhorando as 
entregas e avaliações da sociedade;

• melhoria e aprimoramento para controlar, punir e tratar os casos de desvios de complian-
ce – respostas imediatas de correção, punição, reparação, condução, investigação, prestação de contas e 
solução de problemas surgidos será amplamente sentido por todos;

• melhoria no relacionamento e transparência com a sociedade e munícipes – ensinando a 
população em geral a utilizar os canais de denúncia e os recursos que possuírem, a gestão do município 
dará respostas mais transparentes à sociedade, com regras claras de posicionamento e solução dentro 
das expectativas de todos os envolvidos;

• aprimoramento dos canais internos de comunicação – preparando seus servidores a melhor 
comunicar, tratar, automonitorar e implantar medidas de controle de riscos e de compliance, o municí-
pio sentirá uma sensível melhora da comunicação interna e na cooperação mútua entre áreas.
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3 COMO IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO EM 3 PASSOS

Senhor(a) prefeito(a), após a leitura e a compreensão dos capítulos anteriores, trataremos aqui, 
de forma simples e prática, dos três passos para seu município iniciar a implementação do programa de 
integridade.

PASSO 1 – INSTITUIR O ATO NORMATIVO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
Esse é o princípio da legalidade, citado no art. 5.o, inciso II, da Constituição Federal, do qual concluímos 
que todo gestor público somente pode fazer o que a lei autoriza ou determina.

E, para obter essa segurança jurídica, o primeiro passo a ser seguido para a implementação do 
programa de integridade em seu município se dá por meio da aprovação e publicação do ato normativo 
de governança.Para isso, recomendamos que a prefeitura conheça a Cartilha Governança Pública 
Municipal – Transformando Sua Administração, disponível para download gratuito no site da RGB.1 

Na cartilha, será possível compreender os conceitos e os passos para implementar, de forma 
prática, a governança municipal, além de obter uma proposta de minuta de ato normativo, construída 
com base no Decreto Federal n.o 9.203, de 22 de novembro de 2017.

ATENÇÃO PREFEITOS(AS): após a aprovação do ato normativo, recomendamos que seja feita 
a divulgação, por meio de notícias em sites e, ainda, pela disponibilização do documento em portal 
específico no site da prefeitura, garantindo a transparência e o acesso a qualquer interessado.

PASSO 2 – CRIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE E APLICAÇÃO DE 
PESQUISA DE PERCEPÇÃO DE INTEGRIDADE 

Para o sucesso de um programa de integridade no seu município, é fundamental a constituição 
de colegiados responsáveis pela construção e execução do plano. O ideal é que se tenha um colegiado 
em nível macro, de caráter permanente, mais próximo ao prefeito, responsável por assessorá-lo na 

1 Disponível em: https://www.rgb.org.br/cartilhas-e-codigos.
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condução da política de governança pública e compliance do Poder Executivo municipal, instituída por 
ato normativo nos moldes descritos no passo 1 acima.

O colegiado geralmente é denominado de Conselho/Comitê de Governança Pública (CGOV), 
devendo ser composto, por exemplo, pelo próprio prefeito, o secretário municipal de governança/gestão 
estratégica (ou área responsável pelo planejamento estratégico do município), o secretário municipal de 
finanças/fazenda, o controlador-geral do município (ou responsável pelo sistema de controle interno), 
podendo, também, incluir o contador e outros agentes públicos que compõem a alta administração do 
município, ou seja, atores estratégicos na execução das políticas públicas e áreas mais sensíveis, como 
saúde, educação e assistência social.

O CGOV, por ser um colegiado mais amplo, multissetorial, permanente e vocacionado à matéria 
de governança, exerce um papel importante ao estabelecer as diretrizes e os padrões de integridade a 
serem observados pelos órgãos municipais. Além disso, o CGOV será crucial na obtenção do apoio, do 
comprometimento e da sensibilização da alta administração de cada órgão municipal, conscientizando-
os dos benefícios de um programa de integridade e da importância de se desenvolver a cultura de 
integridade em todo o município.

Além do CGOV (nível estratégico), é relevante a constituição de colegiados setoriais, no âmbito de 
cada órgão ou entidade do município, tanto na administração direta quanto na indireta, denominados de 
comitês internos de governança (CIGs) (nível operacional), os quais serão responsáveis por desenvolver 
e executar as ações de integridade de acordo com a realidade de cada pasta. A depender do tamanho 
do órgão, pode-se optar por constituir um subcomitê/grupo de trabalho, ou seja, destacar uma equipe 
exclusiva para a construção e execução do programa de integridade.

A composição da equipe responsável pela estruturação do programa de integridade deve ser 
feita por meio de servidores estratégicos de cada órgão, tanto aqueles que desempenham atividades-
meio quanto aqueles que atuam na área finalística, de modo a garantir, com maior fidedignidade, o 
levantamento dos riscos e atividades desenvolvidas naquele órgão.

Estruturados os colegiados, é importante que o prefeito, o CGOV e os CIGs conheçam o cenário 
relativo às questões de integridade no município, antes mesmo da implementação do programa. Para 
isso, como boa prática, recomendamos a realização de um diagnóstico sobre a realidade de cada órgão 
municipal em relação às questões envolvendo integridade pública.

Uma forma de se obter esse resultado é por meio da realização de pesquisa de percepção de 
integridade junto aos servidores públicos daquele órgão, concursados ou não, e até mesmo aos 
profissionais terceirizados que, de alguma maneira, desempenham atividades finalísticas do órgão 
(médicos, professores etc.), de modo a compreender o histórico de quebra de integridade no órgão e/ou 
entre servidores, casos de corrupção, nepotismo, conflito de interesses, a existência ou não de controles 
internos, gestão de riscos, canal de denúncias etc.
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No Anexo I deste guia, será disponibilizada uma Minuta de Pesquisa de Percepção de Integridade, 
que pode ser adequada e utilizada no seu município. Mas é fundamental que o seu município adote 
meios para que essa pesquisa seja de fato anônima, sem que haja a coleta dos dados pessoais dos agentes 
públicos participantes, pois o objetivo é entender o cenário atual a partir das percepções individuais, 
garantindo, assim, maior participação, o anonimato, a confidencialidade e a não retaliação.

Após a realização desse diagnóstico, é importante que as informações obtidas sejam consolidadas 
e repassadas ao prefeito e à alta administração, para servirem como norte para a construção de um 
efetivo plano de integridade, conforme será abordado mais detalhadamente no passo 3 a seguir. No 
processo, recomenda-se também a participação da área de comunicação da prefeitura para conhecer os 
gargalos e auxiliar na divulgação, campanhas, ações e treinamentos do programa.

Lembre-se: programa de integridade consiste em mudança de cultura, e, para que isso aconteça 
de fato, é necessário atuar de acordo com a sua realidade, tocando direto nos pontos mais sensíveis e 
críticos identificados na pesquisa, sejam dos servidores públicos, sejam da organização como um todo. 

Outro ponto fundamental, além dos colegiados, é que a estrutura de governança do seu município 
seja composta por órgãos/setores independentes e com autonomia suficiente para desempenharem 
suas atribuições, inclusive em relação à alta administração, tais como auditoria interna, corregedoria, 
ouvidoria e controle interno (Controladoria-Geral do Município). Essas funções são complementares 
e, quando exercidas com independência, convergem para uma maior prevenção, detecção, punição e 
remediação dos riscos que podem atingir os objetivos e políticas públicas do seu município, ou seja, são 
funções essenciais para garantir uma melhor entrega dos serviços públicos ao cidadão. Como Anexo 
II deste guia, apresentamos uma proposta de organograma e estrutura de governança que pode ser 
adotada no seu município. 

PASSO 3 – ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE

Após instituídas as instâncias de integridade, pode-se iniciar a elaboração do plano de integridade 
de cada órgão/secretaria.

Antes disso, é importante que você conheça o que é um plano de integridade.
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1 O QUE É UM PLANO E UM PROGRAMA DE INTEGRIDADE?

Plano de integridade pode ser descrito como um plano que organiza as medidas de integridade 
a serem adotadas em determinado período, elaborado por uma unidade responsável e aprovado pela 
autoridade máxima da organização.2 

Assim, entendemos, em primeiro lugar, que se trata de um documento, e esse documento contém 
um resumo das medidas que devem ser implementadas pelo órgão/entidade para prevenir, detectar e 
remediar riscos para a integridade. Também vimos que ele deve ser elaborado por uma área responsá-
vel e aprovado pela alta administração.

Nessa esteira, o plano de integridade tornar-se-á uma compilação registrada de ações e estratégias 
a serem desenvolvidas com o fito de promover e estimular a cultura da ética, integridade, transparência, 
responsabilidade e necessidade de prestação de contas, com ênfase em consolidação, fortalecimento e 
aperfeiçoamento da estrutura de governança no município, incluindo a gestão de riscos, a aplicação real 
e efetiva de códigos de conduta ética e a adoção de medidas de prevenção, detecção e remediação de 
atos ilícitos. 

Registra-se que cada órgão, entidade da administração pública poderá expedir o seu plano de in-
tegridade, uma vez que para cada ente poderá haver questões específicas diante do perfil institucional. 

Por meio do plano de integridade haverá o registro expresso do entendimento da situação atual do 
ente; do desenvolvimento de um código de ética, conduta e integridade; da própria implementação do 
programa de integridade e suas atualizações contínuas; da conscientização da gestão sobre sua temá-
tica, finalidade e objetivos; do envolvimento da equipe; da necessidade de investimentos em recursos 
tecnológicos e de inovação e estruturas de apoio; do monitoramento e avaliação.

Importante destacar que o programa de integridade pode incluir alguns eixos temáticos da inte-
gridade, tais como: governança; comprometimento da alta administração pública do município; plane-
jamento estratégico; plano de ação para implementação e retroalimentação; controles internos e gestão 
de riscos; conflito de interesses e nepotismo; gestão de pessoas; código de ética, de conduta, de integri-
dade; comissão de ética; canal de denúncias; transparência pública e controle social; sustentabilidade e 
muitos outros a depender do perfil, dimensão e capacidade da municipalidade. 

Já o programa de integridade3 pode ser definido, tal como visto acima, como o conjunto 
estruturado de medidas institucionais para prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de 
corrupção e fraude, de irregularidades e de outros desvios éticos e de conduta. De forma prática, podemos 
dizer que o programa é a execução do que está no plano, é a realidade das medidas de integridade 
2 BRASIL. Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021. Institui o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Fede-
ral. Diário Oficial da União. Publicado em: 28/07/2021 | Edição: 141 | Seção: 1 | Página: 2. Art. 2º. Disponível em: https://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.756-de-27-de-julho-de-2021-334837774.
3 BRASIL. Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021. Institui o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Fede-
ral. Diário Oficial da União. Publicado em: 28/07/2021 | Edição: 141 | Seção: 1 | Página: 2. Art. 2º. Disponível em: https://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.756-de-27-de-julho-de-2021-334837774.
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sendo executadas, monitoradas e aperfeiçoadas na organização. Ele será a real e pertinente adoção do 
conjunto de medidas, princípios, valores e normas, incluindo éticas, que têm a finalidade de evitar a 
ocorrência de casos de fraudes, corrupção e irregularidades dentro da administração pública municipal.

2 QUEM É RESPONSÁVEL PELO PLANO DE INTEGRIDADE?

Indica-se que plano de integridade deve ser elaborado e gerenciado pelos comitês internos de 
governança (CIGs) de cada órgão/secretaria, devendo ser aprovado pelo Conselho de Governança 
(CGOV). 

Tanto para a elaboração quanto para a implementação do plano, é necessário contar com apoio 
das diversas áreas da organização. Por isso, é necessário atuar constantemente na comunicação da 
importância e resultados desse trabalho.

Lembre-se: o plano de integridade é de uso de TODOS. É um plano a ser praticado por todos. 
Portanto, não existe propriedade sobre o plano, e sim RESPONSABILIDADE sobre a sua manutenção.

3 COMO ELABORAR UM PLANO DE INTEGRIDADE?

Antes de apresentarmos os passos para elaboração do plano de integridade, é importante 
compreender que esta cartilha fornece um guia, não exaustivo, para as prefeituras. É importante que 
cada prefeitura promova seu programa de forma a tentar mitigar, detectar e identificar seus próprios 
riscos, os quais serão diferentes dos riscos de outra prefeitura.

Além disso, antes de iniciar a elaboração do plano de integridade, sugerimos que a prefeitura 
mobilize internamente e sensibilize sua equipe, divulgando suas ações e adotando os passos descritos 
na Etapa 1.

a) Etapa 1 – Mobilização inicial, sensibilização e divulgação

• Reúna as equipes em torno de debates sobre as novas missões e desafios;

• capacite as equipes para que todos entendam a importância e procedimentos a serem seguidos, 
além de adquirirem uma linguagem uniformizada sobre a temática;

• realize ações de aculturamento inicial e sensibilização para a compreensão de todos os passos 
para a implementação do programa de integridade e/ou de compliance; 
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• elabore um plano de ação inicial para o estabelecimento e a concretização do plano de integridade;

• formalize o comprometimento de todos os envolvidos, como prefeitos, secretários, gestores, 
funcionários que estarão incumbidos de representar a nova cultura do seu município e levar adiante a 
sua implantação. Como anexo III desta cartilha, disponibilizamos um modelo da Carta de Compromisso 
que poderá ser firmada pelo prefeito e demais secretários; 

• defina prazos factíveis;

• estabeleça os responsáveis para cada etapa de implantação;

• determine como será realizado o acompanhamento e monitoramento de todas as ações; 

• realizar o controle contínuo e viabilizar a oportunidade de mudanças e aprimoramentos quando 
necessários; 

• promova eventos de divulgação sobre o novo plano a ser implementado.

Após realizar os passos iniciais da Etapa I, a sua prefeitura já poderá prosseguir com a “Etapa II – 
Conhecendo o contexto interno, escopo de implementação, unidades e instrumentos de conformidade e 
integridade” existentes no seu município:

b) Etapa 2 – Conhecendo o contexto interno, escopo de implementação, unidades 
e instrumentos de conformidade e integridade

Onde implantar seu programa de integridade? Comece pela definição do escopo. Um ponto 
importante para elaboração do seu plano de integridade é a correta definição de escopo de implantação. 

O escopo de implantação de um programa de integridade deve envolver todos os órgãos, unidades 
e instrumentos relativos a cada função da integridade organizacional que demonstre o estado de 
conformidade integral do município, abrangendo todas as pastas do município, secretarias e temas da 
gestão pública, tais como saúde, educação, finanças, contabilidade, transporte e segurança, entre outras, 
além de incluir todos os departamentos envolvidos nas rotinas de realização e controle dos entregáveis 
dessas pastas à população.

Atenção: nenhum tema de um programa de integridade, citados em decretos e legislações, pode 
ficar de fora. Todos os instrumentos devem ser contemplados e todas as áreas do município devem ser 
avaliadas quanto ao tema de integridade, conformidade e riscos. 
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Caso alguma dessas unidades ou instrumentos de integridade não exista ou não esteja plenamente 
implementada na organização, esta deverá indicar medidas para sua criação ou fortalecimento, prevendo 
os responsáveis e respectivos prazos.

Especificamente, como orientação complementar ao tema da integridade, se preferir, você pode 
realizar essa etapa usando um checklist disponível no item 4.2 do Guia Prático para implementação 
de programas de integridade da CGU, adaptando para as unidades e instrumentos de sua organização.

c) Etapa 3 – Implementando a Gestão de Riscos

Para que serve o processo de gestão de riscos? O processo de identificação, avaliação, análise e 
tratamento dos riscos serve para MEDIR se algo que está sendo estudado é realmente um risco iminente 
de materialização ou desvio de compliance.

Portanto, ele é um instrumento poderoso para medir qualquer exposição a riscos, de qualquer 
programa, seja ele de governança, compliance, integridade, ESG, tecnologia verde, estudos em medicina 
e saúde pública, esportes, educação, gestão de resíduos ou qualquer outro que o município venha criar.

Atenção: em qualquer programa ou projeto da prefeitura pode existir riscos de integridade e 
compliance!

Para esta etapa, caso a sua prefeitura não tenha uma metodologia própria e decida realizar um 
projeto piloto para a elaboração do programa de integridade, sugerimos a leitura do Guia Prático de 
Gestão de Riscos para a Integridade da CGU e da Metodologia de Gestão de Riscos da CGU.

Vale relembrar que o escopo da implantação do processo de gestão de riscos refere-se aos 
programas de integridade, como saídas resultantes da boa governança municipal.

ELABORANDO A PRIMEIRA VERSÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE

Cumpridas as etapas acima, os CIGs poderão iniciar a elaboração da primeira versão do plano 
de integridade. A CGU, em seu Guia Prático para implementação de programas de integridade, 
recomenda que esse plano contenha informações como: 

• principais competências e serviços prestados pelo órgão/entidade;

• estrutura regimental e organograma da instituição;
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• setor de atuação do órgão/entidade e principais parcerias com órgãos públicos e privados;

• missão, visão, valores institucionais e resumo das principais diretrizes do planejamento 
estratégico, caso existente;

• relação dos principais instrumentos legais internos relativos à área de integridade, tais como 
regimento interno, código de ética, plano de capacitação interna, portarias etc.;

• unidades de integridade existentes (área responsável pela gestão dos controles internos, 
comissão de ética, canal de denúncias etc.);

• documentação acerca do levantamento de riscos e medidas de tratamento.

Caso tenha dúvidas, recomendamos que você conheça outros planos de integridade. A CGU, em seu 
site, disponibiliza uma lista bastante abrangente desses documentos.

APROVAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE

Concluída a sua elaboração, o plano deve seguir para aprovação pelo CGOV e, após aprovado, deve 
ser publicado. Aproveite esse momento para divulgar à sociedade a importância de tal realização para 
o seu órgão/secretaria.

Atenção! É importante lembrar que o trabalho com o plano de integridade não acaba aqui. Após 
a aprovação e publicação do plano de integridade, é necessário realizar sua comunicação, interna e 
externamente, e iniciar a sua implementação e monitoramento. Além disso, será necessário revisar o 
plano na periodicidade prevista pela sua prefeitura.
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4 MONITORAMENTO E MELHORIA CONTÍNUA DOS 
ATRIBUTOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A realização de um monitoramento contínuo e efetivo permite verificar o nível de maturidade 
do programa de integridade e, então, a partir do diagnóstico, baseado nos dados dos indicadores, os 
gestores e comitês internos de governança poderão desenvolver planos de ação para solucionar eventuais 
fragilidades encontradas e/ou propor novos caminhos para melhorar o desempenho do Programa.

Cumpridas as etapas descritas nos capítulos anteriores, depois de iniciada a implantação do 
programa de integridade no seu município, é preciso estabelecer estratégias de monitoramento 
contínuo de todo o programa que possibilite acompanhar a execução das ações previstas no plano de 
integridade aprovado pela alta administração e CGOV, bem como avaliar os resultados alcançados.

A necessidade de monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade está prevista 
no art. 19 do Decreto nº. 9.203/2017:

Art. 19 Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional 
instituirão programa de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas 
e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes eixos:

I - comprometimento e apoio da alta administração;

II - existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade;

III - análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e

IV - monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade (BRASIL, 
2017, grifo nosso).

O monitoramento contínuo é uma importante etapa no processo de consolidação do programa de 
integridade já implantado (ou em implantação), e é por meio desse processo que serão identificados os 
pontos fortes, bem como aqueles que necessitam ser melhorados, de forma a garantir que o programa 
permaneça atualizado e adequado a trazer bons resultados, considerando a dinâmica dos processos e 
da cultura que permeiam os órgãos da administração municipal.

Na prática, é preciso estabelecer estratégias e ações de monitoramento com vistas à melhoria 
contínua dos atributos do programa de integridade, sendo que:
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a) os impactos das ações do programa de integridade no município podem ser mensurados por 
meio do estabelecimento e acompanhamento contínuo de indicadores de desempenho;

a) a partir dos dados aferidos por meio dos indicadores, é possível identificar os pontos que ainda 
precisam ser melhorados.

4.1 MONITORAMENTO CONTÍNUO POR MEIO DE INDICADORES 

Os indicadores são fundamentais para que a gestão monitore o desempenho do programa de 
integridade, sendo que todos os processos, riscos inventariados, resultados de entregáveis à população, 
resultados de compliance e integridade poderão ser medidos. Para isso, o município poderá utilizar-se 
de indicadores preventivos e/ou corretivos, que demonstrem a exposição ao risco e também o resultado 
final de um processo ou atividade. Para melhor entendimento, podemos categorizá-los em indicadores 
de riscos e indicadores de impactos.

Indicadores de RISCOS são todos aqueles que medirão as fontes de riscos dos problemas e 
desvios não desejados (ou resultados esperados). Quanto mais aprofundado for o estudo de causas na 
etapa de riscos, maior será a visibilidade e possibilidade de medir indicadores, como: 

• total de riscos identificados;

• total de riscos tratados;

• total de riscos não tratados;

• total de riscos em andamento;

• total de riscos graves, médios, baixos; 

• total de riscos residuais;

• custos com prevenção e tratamento de riscos.

Enfim, o uso de indicadores na fase de estudo de riscos e impactos dará uma completa visibilidade 
da eficácia do processo de gestão de riscos.

Indicadores de IMPACTOS são todos aqueles que medirão os desvios já ocorridos no final das 
atividades e durante as entregas internas entre departamentos ou a população (externa). Nessa classe 
de indicadores, estará a maior concentração de desvios de integridade e compliance.



  CARTILHA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE PARA PREFEITURAS   |  47                                            

Porém, medir somente o desvio do objetivo final de uma tarefa, atividade ou processo é medir 
após a incidência do risco, e, portanto, significa que:

 • o processo de gestão de riscos falhou na prevenção do problema;

• que seu programa está reativo;

• que seu programa é ineficiente e ineficaz. 

Essa classe de indicadores tem profunda utilidade, pois é a demonstração do estado de conformidade 
(compliance) e integridade do município e integra o segundo poderoso conjunto de resultados a serem 
analisados pelos prefeitos, secretários, gestores e equipe envolvida.

Quanto melhor forem medidos os desvios de compliance e integridade, mais transparente 
será a forma de entender o desempenho do município e prever futuros questionamentos por órgãos 
reguladores.

Podem ser usados indicadores como: 

• total de desvios de conduta denunciados;

• total de verba pública desviada;

• total de serviços não entregues à população;

• total de erros contábeis e financeiros em seus lançamentos;

• total de serviços médicos fraudados;

• total de falhas de produtos de fornecedores;

• total de falhas já ocorridas tratadas;

• total de falhas já ocorridas não tratadas;

• total de reincidência de falhas já ocorridas;

• custos com prevenção e tratamento de riscos.

Nota: os indicadores listados acima são sugestões adaptadas do Referencial de Combate à 
Fraude e Corrupção, do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2018, p. 107).
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4.2 MONITORAMENTO POR MEIO DE AUDITORIAS INTERNAS

A função de auditoria interna pode oferecer relevantes contribuições na etapa de monitoramento, 
pois é nela que ocorre, mais especificamente, a avaliação do desempenho das mais diversas atividades 
desenvolvidas em cada município.

A atividade de auditar significa um processo sistemático (periódico), independente e documentado 
de observação e monitoramento de todo o programa, de forma a concluir pelo atendimento dos requisitos 
do programa, eficácia e melhoria contínua dos resultados, ou seja, extensão na qual os objetivos são 
atendidos (ver definições ISO 31000). 

Com base nas constatações, análises críticas independentes e recomendações dos auditores, a 
gestão poderá agir para promover as necessárias ações corretivas, tendo em vista a melhoria contínua 
das atividades de compliance e integridade.

Talvez em seu município a função de auditoria interna ainda não esteja estabelecida, porém devem 
ser estruturada com vistas a atender às exigências do Decreto n. 9203/2017 e das recomendações CGU. 
Reforçamos a necessidade de que os auditores devam ser independentes das funções que estão sendo 
auditadas, pois um possível conflito de interesses configura-se como desvio de compliance e integridade.

Os auditores internos devem ser totalmente isentos de relacionamento com os responsáveis, áreas 
e processos auditados.

Recomenda-se o cruzamento de auditores internos, em áreas e secretarias em que não atuem, e que 
busquem conhecimento prévio sobre o funcionamento e organização dos programas de integridade, da 
área que irão auditar. Dessa forma, evitam-se precondicionamentos, conclusões antecipadas, influência 
de domínio prévio e inferência em áreas que não são de sua responsabilidade final.

Citamos, abaixo, alguns dos exemplos que podem ser observados no processo de monitoramento 
contínuo do programa de integridade com o auxílio da auditoria interna:

• verificação quanto à existência, completude e efetividade dos documentos que orientam o 
desenvolvimento do programa (políticas e normas internas, código de ética);

• verificação quanto à eficácia das ações implementadas, tais como treinamentos oferecidos a 
gestores e colaboradores, comunicação interna, resultado de projetos específicos;

• verificação quanto aos riscos e tratamento a eles;

• verificação da eficácia dos controles internos implementados;

• verificação da viabilidade de projetos, riscos externos e de terceiros;
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• verificação de riscos relacionados às políticas públicas, programas de governo e resultados 
prometidos;

• verificação e tratamento dos resultados de auditorias externas de órgãos reguladores;

• condução dos indicadores;

• tratamento das ações de melhorias implantadas;

• não conformidades abertas e tratadas;

• verificação de resultado de monitoramento de pessoas investigadas, pessoas expostas a desvios 
de integridade e diligências empresariais (due diligence);

• verificação do desempenho dos serviços prestados pela prefeitura (melhoria do serviço público 
à população);

• verificação de mudanças na atitude dos envolvidos/colaboradores (resultados de equipes 
coerentes com resultados de processos);

• verificação quanto à efetividade das medidas de controle e disciplina (fluxos de processos 
estabelecidos/conformidade na instrução, desenvolvimento e conclusão dos processos/adequabilidade 
e tempestividade das medidas);

• verificação quanto ao funcionamento adequado do canal de denúncias (recebimento e tratamento 
adequado).

4.3 MONITORAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CANAIS DE DENÚNCIAS 
E DAS INVESTIGAÇÕES

O município, regularmente, pode realizar o monitoramento de seu programa de integridade através 
de resultados de períodos analisados em torno de denúncias e resultados de investigações ocorridas, 
quanto aos desvios de integridade e compliance.

  Esses apontamentos serão levados aos CIGs e CGOV, para que sejam analisados quanto aos dados 
e condução das investigações e reporte aos órgãos de controle envolvidos.

A eficácia desse processo se dará pela não incidência de casos ou pela redução sistemática de 
casos encontrados pelas diversas áreas e projetos do município.

Atenção: seguir as orientações em legislações: Decreto n. 11.129/2022, Decreto n. 9203/2017 e 
Lei n. 12846/2013.
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4.4 MONITORAMENTO ATRAVÉS DE ANÁLISE CRÍTICA DE DESEMPENHO 
E PERFORMANCE DO MUNICÍPIO

O município, regularmente, deve realizar reuniões gerais de análise de desempenho da prefeitura 
com a finalidade de se envolver em todos os assuntos submetidos a análise.

Tais reuniões podem/devem ser formalizadas, em torno de análises e decisões tomadas a respeito 
de:

• resultados de períodos anteriores;

• situação geral da conformidade do município;

• resultados de investigações, diligências e denúncias;

• resultados de auditorias internas e não conformidades identificadas;

• resultados de análise de riscos, mapa geral de matriz de riscos;

• situação de controle ou não dos riscos identificados;

• resultados econômicos financeiros;

• resultados de auditorias de órgãos de controle;

• demanda da população, desvios ou problemas de entregas à sociedade;

• situação geral de indicadores de compliance e riscos;

• ações de melhorias que precisam ser documentadas para o próximo período.

Atenção: devem ser observadas as regulamentações ou exigências de prestação de contas dessas 
decisões a órgãos públicos, imprensa ou população em geral.
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5 BOAS PRÁTICAS DE INTEGRIDADE

Senhor(a) prefeito(a), este capítulo tem por objetivo demonstrar, para você e sua equipe, boas 
práticas de integridade que podem ser consideradas no momento da construção de ações e atividades 
do programa de integridade em seu município.

Sabemos que um programa de integridade, via de regra, é composto por uma série de controles 
e mecanismos que auxiliam a sua execução e a medição da sua eficiência. Esse é um ponto essencial na 
atividade da governança de qualquer município e deve ser valorizado, principalmente pela possibilidade 
de verificar os resultados do programa e suas ações.

Diante desse cenário, temos que lembrar dos princípios da: (i) transparência, (ii) acesso à 
informação, (iii) responsabilidade e (iv) integridade. Tais princípios servem como norte para a elaboração 
do programa de integridade aplicado no município e auxiliam na criação de estratégias e controles, para 
otimizar a gestão pública municipal por meio de tecnologia, redução de custos, automação de processos, 
tempo de serviço e centralização de informações para busca da eficiência, eficácia e efetividade dos 
serviços prestados.

Assim, destaca-se o fortalecimento e a sintonia dos órgãos de mecanismos de controle, gestão e 
participação social, como controladoria, corregedoria, ouvidoria e o setor de recursos humanos, um dos 
principais e não menos importante.

Para tanto, o engajamento através da disseminação dos conceitos deste guia e a ampla oferta de 
treinamentos para melhoria contínua são fundamentais para o êxito das boas práticas de integridade.

Além disso, é indicado observar também outros segmentos para efeitos de aprendizado sobre 
resolução de conflitos, gestão de crises e soluções de problemas voltados à matéria de integridade.

 

5.1 BOAS PRÁTICAS DE INTEGRIDADE

Como um programa de integridade possui muitos aspectos, seguem abaixo algumas boas práticas 
para os principais temas relacionados ao programa. Há diversos materiais públicos sobre o tema, como 
por exemplo o Manual para Implementação de Programas de Integridade – Orientação para o 
Setor Público da Controladoria-Geral da União (CGU). 

Abaixo algumas sugestões de boas práticas:
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 A) da governança – a alocação da área responsável pelo programa de integridade deve observar 
um canal direto para a liderança do município. O programa deve possuir independência, autonomia e 
isonomia nas suas recomendações, de modo a proteger de qualquer interferência, cumprindo, assim, 
um importante requisito da governança do município.

B) do responsável – o responsável pelo programa deve possuir capacidade técnica para o exercício 
das atividades do programa, e é indicado que possua um bom relacionamento com as demais áreas 
e com a liderança, de forma a transitar entre os setores de uma maneira saudável para execução das 
atividades propostas pelo programa.

C)da liderança – a liderança do município deve apoiar e incentivar as ações do programa de modo 
a permitir que o trabalho seja realizado da melhor maneira, participando das atividades com vídeos 
institucionais, comunicações escritas, treinamentos e na assinatura de cartas de apoio ao programa, 
reiterando o compromisso do município em práticas de combate à corrupção.

D) treinamentos – uma parte essencial do programa de integridade é sua disseminação por meio 
de treinamentos. Por isso, é indicado que seja elaborado um treinamento com todos os servidores do 
município sobre a lei anticorrupção e demais leis sobre o tema logo no início do programa, para trazer 
mais conhecimento e interesse de todos sobre a nova iniciativa. Após isso, é indicado um programa de 
treinamentos anuais sobre os temas dos programas e, se possível, treinamentos dedicados para cada 
uma das áreas, em especial de contratações.

E) comunicações e políticas – uma prática indicada sobre comunicações e políticas é a sua 
exposição de forma clara, objetiva e transparente, sempre levando em consideração que o leitor não é 
um especialista na matéria. É indicada, também, a não transcrição de artigos de lei, mas a sua explicação 
de forma simples e objetiva.

F) canais – a criação de canais de dúvidas e de denúncias é excelente prática. Os canais devem ser 
amplamente comunicados e de fácil memorização.

G) canal de denúncias ou ouvidoria – sobre ouvidoria, indicamos o Manual 7 Passos para criar 
uma Ouvidoria no meu Município da Controladoria-Geral da União (CGU). Nesses aspectos, destacam-
se pontos essenciais para as boas práticas de integridade, como:

i) realizar uma adequada gestão da política de compliance para o perfil do município, na busca de 
sua efetividade e continuidade, independente de mandatos eletivos;

ii) ampla comunicação da política de compliance a todos os servidores públicos e/ou funcionários 
públicos, celetistas e demais prestadores de serviços terceirizados relevantes;

iii) ampla disseminação de padrões de integridade e conduta ética como parte da cultura 
organizacional do ente público (administração municipal direta, indireta, fundacional, autárquica e/ou 
empresa pública).
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H) criação de um comitê de ética e integridade – é essencial, para qualquer programa de integridade, 
que as decisões sejam realizadas de forma colegiada, via comitê de integridade formado por servidores 
de setores distintos. O comitê debaterá as ações do programa e elaborará recomendações para a alta 
liderança do município, que decidirá se seguirá ou não.  

5.2 DEMAIS DESTAQUES

Abaixo, enumeramos outros pontos de destaque que podem ser considerados na estruturação de 
um programa de integridade:

a) com processos definidos e alinhados ao programa do município, é de suma importância observar 
se são adequados à natureza, porte, complexidade, estrutura, perfil de risco e modelo da atividade do 
município;

b) código de conduta adequado ao próprio Estatuto do Servidor e/ou demais legislações municipais 
de caráter pessoal, ressaltando a cultura de integridade, ética, bem como os princípios e valores do 
município;

c) uma política interna forte, com definições claras dos deveres e direitos dos seus agentes, 
criação e manutenção de canais de denúncias e/ou comunicações para os próprios servidores públicos, 
funcionários públicos e terceirizados, ações contundentes de combate aos assédios morais e sexuais, 
vertical e horizontalmente, bem como ações de inclusão e diversidade;

d) um direcionamento para as políticas públicas voltadas para questões de responsabilidade 
socioambiental, já acompanhando as boas práticas nacionais e internacionais;

e) melhorias no relacionamento com os munícipes, por meio de mecanismos de comunicação 
clara e ágil, com destaque para priorizar a população sem acesso à internet e/ou mobilidade urbana, 
bem como na asseguração de diretrizes para garantir o fluxo apropriado de informações privilegiadas, 
com monitoramento adequado de meios dessas comunicações;

f) identificação e administração de potenciais conflitos de interesse dentro de cada pasta do 
município, para a consolidação e efetivação do programa de integridade. Nesse sentido, destacamos o 
Manual de Tratamento de Conflito de Interesses da CGU e Lei Federal n. 12.813/2013 (Lei de Conflito 
de Interesses);

g) a administração pública municipal também pode avaliar as necessidades de seus servidores 
públicos, funcionários públicos, celetistas e/ou terceirizados por meio de pesquisas, abordando temas 
como conhecimento sobre o programa, estrutura do município e relacionamento com a liderança, de 
modo a entender quais são os impeditivos ao efetivo serviço público a ser prestado aos munícipes;
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h) adoção de políticas de incentivo aos colaboradores, como programas e/ou premiação 
relacionados a inovação, desburocratização, gestão de qualidade e, principalmente, gestão estratégica 
no atendimento ao serviço público.

  

Considerando que as boas práticas visam ao reconhecimento de ir além das próprias atribuições e, 
de fato, buscar soluções para o enfrentamento dos problemas vivenciados pela população local, também 
recomendamos, como leitura, o Guia de Governança, Gestão de Riscos e Integridade elaborado pela 
Escola Nacional de Administração Pública (Enap).4

 As interações públicas e privadas merecem sempre atenção, especialmente em atividades críticas 
(licitação/contratos, controle interno, fiscalização etc.) com elevado risco de suborno, fraude e demais 
desvios de conduta, sendo fundamental treinamentos específicos conforme os riscos identificados. 
Sobre o tema, recomendamos o Guia de Conduta para Relações Público Privado emitido pelo ICC 
Brasil.5

 Portanto, as boas práticas supracitadas auxiliam na viabilização de um efetivo sistema de 
integridade, reunindo um conjunto de ações voltadas para prevenção, detecção, punição e remediação de 
fraudes e atos de corrupção governamental. Seja recuperando, seja, principalmente, evitando prejuízos 
ao erário, o programa de integridade reflete-se na melhoria da prestação do serviço e qualidade de vida 
da população atendida pelo município.

4 https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4281/1/5_Livro_Governan%C3%A7a%20Gest%C3%A3o%20de%20Ris-
cos%20e%20Integridade.pdf.
5 Disponível em: https://www.iccbrasil.org/wp-content/uploads/2021/09/icc-guia-conduta-2020.pdf.
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6 ESG PÚBLICO – BOAS PRÁTICAS6

Uma vez que esta cartilha contempla passos para a construção e a estruturação de um programa 
de integridade e cita a possibilidade de implantação de um programa de compliance para municípios, 
há de se mencionar que o mercado vem se transformando. 

Diante deste contexto, nasceu a abordagem do ESG (environmental, social and governance), que em 
português é utilizado como ambiental, social e governança.

Nota-se, dessa maneira, um conjunto de práticas que devem e podem ser adotadas por todas as 
instituições públicas para melhorar os seus processos e diminuir os impactos causados ao meio am-
biente. 

Por isso, fazemos um pequeno recorte nesta cartilha para apresentar, brevemente, conceitos para 
incentivar o seu município a buscar mais conhecimentos no intuito de ser cada dia mais sustentável e 
socialmente consciente.

6 Capítulo elaborado por: Luiz Otávio Goi Júnior (coordenador técnico do Comitê ESG Público da Rede Governança Brasil); 
Priscila Rohem (coordenadora de parcerias e articulação ESG público da Rede Governança Brasil); Bárbara Krysttal (mem-
bro do Comitê ESG Público da Rede Governança Brasil).
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A sigla ESG foi estabelecida7 no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de 
aproximar a importância dos investimentos mundiais às questões ligadas a fatores do meio ambiente, 
fatores de responsabilidade social e ainda questões relacionadas à boa governança. Em um cenário de 
movimento de agenda global, contando com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU e as recomendações da OECD, o Brasil, por meio de seus entes federativos, é um indutor de agen-
das fortes que suscitam o aprimoramento das políticas públicas, gerando atração de investimentos por 
meio de iniciativas sustentáveis, diversas e justas.

Quando nos aprofundamos no entendimento dessa sigla e a correlacionamos ao ambiente público, 
percebemos a existência de um hiato que está no caminho entre entender os três pilares que a formam 
(ambiental, social e governança) até a implementação de um programa tão abrangente, que conecta 
todas as proporções existentes na administração pública. Esse gap está exclusivamente no plano de 
gestão que deve ser estruturado, gerando estratégias de gestão, planos de monitoramento de risco e 
desenvolvimento de maturidade para lidar com as condicionantes de uma agenda ESG pública bem 
implementada.

No contexto do capitalismo das partes interessadas (stakeholderes), o Estado passa a ser fator 
primordial de integração, em especial na discussão sobre incorporação, regulamentação, implementa-
ção, normatização, avaliação e controle dos pilares e indicadores da sigla ESG, que são utilizados para 
se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança. A implementação da agenda ESG 
gera impactos positivos de reputação e ainda agrega o compliance e a prestação de contas como marca 
da gestão, gerando, dessa forma, melhores indicadores de impacto e efeitos na sociedade e no planeta 
Terra. 

Ao se tratar de gestão na esfera ESG, é praticamente impossível fazê-lo sem uma base fixa de com-
pliance, visto que estruturar uma agenda ESG, bem como uma estratégia de compliance, requer o esta-
belecimento de estruturas robustas para garantir a conformidade, principalmente quando se trata de 
conformidade proativa.

Nessa modalidade de gestão também não se trata do estabelecimento de regras e normas novas 
para criar mais complexidade na gestão da instituição, mas sim de ferramentas de dados para a gestão, 
direcionando os executivos aos caminhos mais críticos prováveis, facilitando a tomada de decisão e 
implementação de conjuntos de ações que podem solucionar problemas para cuja visualização não pos-
suía a devida clareza. Trazer à luz esse tipo de controle, com alto grau de transparência, gera benefícios 
que vão desde o ganho de reputação positiva (algo muito necessário para gerar credibilidade à gestão 
pública nacional) até oportunidades de obtenção de recursos e parcerias, nas quais instituições que 
estão alinhadas às boas práticas ESG têm melhores condições para atrair investidores e principalmente 
desenvolver planos que contribuem para um ganho de eficiência na gestão pública, permitindo constru-
ção de agendas de políticas públicas de Estado.

Assim, a implementação do ESG no ambiente público traz o esperado equilíbrio entre gestão e 
execução, que são destrinchadas desde ambições a longo prazo até estratégias públicas que sofrem, nos 
dias de hoje, com as alterações de direcionamento a cada nova gestão. A agenda ESG tem como objetivo 

7 “A better inclusion of  environmental, social and corporate governance (ESG) factors in investment decisions will ultimately contribute to more 
stable and predictable markets, which is in the interest of  all market actors” (THE GLOBAL COMPACT, 2004)
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perenizar boas práticas de implementação de projetos e, com isso, a criação de programas sólidos nas 
instituições, permitindo melhor direcionamento em alguns temas, o que gera longevidade aos traba-
lhos, visto que a agenda visa a focar nos propósitos, objetivos e metas gerais, e não nas visões estabele-
cidas por determinados gestores ou governantes.

O mais importante é que fazer o ESG acontecer independe de porte, recursos financeiros ou lo-
calização. Qualquer instituição pública ou privada disposta a implementar essas agendas pode fazê-lo, 
dependendo apenas da permeabilidade cultural e maturidade de desenvolver um programa que esteja 
conectado aos preceitos de criar uma escuta ativa das partes interessadas (stakeholders), estruturar 
um conhecimento prévio de gestão e da percepção da implementação proativa dessas agendas, estabe-
lecendo métricas claras para que o programa tenha a longevidade necessária. 

Se há o intuito de estabelecer um programa de compliance dentro de uma instituição, junto a ele as 
bases do ESG devem ser implementadas, pois, com uma agenda desse perfil, é possível unir resultados 
primários ao propósito de garantir a continuidade sustentável do planeta e da sociedade. A instituição 
que conseguir implementar a agenda ESG de forma personalizada colherá em pouco tempo resultados 
positivos e, com isso, tornar-se-á referência no tema, fomentando um ciclo virtuoso de boas práticas, 
segurança e confiança na administração pública brasileira.
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AGRADECIMENTO FINAL

Agradecemos a atenção de todos os envolvidos ao ler as orientações aqui deixadas pelo Comitê 
Anticorrupção e Compliance da RGB e pela Rede Governança Brasil – RGB.

Nossa expectativa é de grande sucesso no programa de integridade e compliance do seu município. 
Estamos esperançosos para reconhecer e aplaudir os resultados que todos obterão, além da grande 
mudança cultural que todos promoverão a partir de hoje.

Buscamos opiniões de especialistas do setor público e privado, coletamos as melhores práticas e 
dicas para fornecer a melhor orientação técnica a todos.

Sabemos do grande esforço vindouro quando comunicarem a sociedade, a comunidade local e os 
servidores, e efetivamente iniciarem a implantação das técnicas e ferramentas descritas neste guia.

Mas temos a convicção de que, uma vez bem implantadas, o seu município mudará muitos 
paradigmas e assumirá novos níveis de evolução.

Essa conquista é única e exclusiva de vocês.

Parabéns pela coragem, iniciativa e disposição em avançar.

Nós, da RGB, e toda equipe de governança e compliance, desejam sucesso a todos.

Aguardamos ansiosos pelos resultados. Aplaudiremos os destaques nacionais!
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ANEXO I – MINUTA – PESQUISA DE PERCEPÇÃO DE 
INTEGRIDADE 

Prezado(a) servidor(a):

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre a implementação do programa 
de integridade neste município; por isto, é importante que você responda a este questionário somente 
com os conhecimentos que já tem sobre o assunto.

A pesquisa é anônima, não será necessária sua identificação. São 24 questões, com o tempo esti-
mado de 10 minutos para responder a todas as perguntas.

1. Informe a sua situação funcional no atual exercício:

( ) Servidor Efetivo da Administração Pública Direta
( ) Servidor Efetivo da Administração Pública Indireta
( ) Ocupante de Cargo Comissionado puro
( ) Terceirizado (Empresas, OSCs, OSs etc.)
( ) Estagiário
( ) Outros

2. Indique, abaixo, em qual órgão do município você trabalha?

Administração Direta

( ) ADMINISTRAÇÃO
( ) EDUCAÇÃO
( ) SAÚDE
( ) …

Administração Indireta

( ) ENTIDADE 1
( ) ENTIDADE 2 
( ) …

DADOS GERAIS DO PARTICIPANTE
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3. Qual o seu tempo de trabalho junto ao município?

( ) Menos de 1 ano
( ) De 1 ano a 5 anos
( ) De 5 a 10 anos
( ) De 10 a 20 anos
( ) Acima de 20 anos

4. O quanto você se considera familiarizado com a expressão “integridade pública”?

( ) Muito familiarizado
( ) Razoavelmente familiarizado
( ) Pouco familiarizado
( ) Desconheço a expressão “integridade pública”

5. Você sabe se o município tem uma unidade/área responsável pela gestão da integridade?

( ) Sim
( ) Não tem essa unidade/área
( ) Não sei responder

6. Você sabe quem é o responsável por difundir as ações de integridade em seu órgão?

( ) Sim
( ) Não tem responsável
( ) Não sei responder

7. Você sabe da existência de um plano de integridade do seu município?

( ) Sim
( ) Não tem plano de integridade
( ) Não sei responder

8. Na sua percepção, qual o nível do comprometimento da alta administração (prefeito e secre-
tários) do município com a integridade do órgão?

( ) Muito comprometida
( ) Razoavelmente comprometida
( ) Pouco comprometida
( ) Nada comprometida

AMBIENTE DE INTEGRIDADE E LIDERANÇA
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9. Na sua percepção, os ocupantes de funções de chefia e assessoramento do município pos-
suem conduta compatível com os padrões estabelecidos pela administração pública?

( ) Conduta compatível
( ) Conduta razoavelmente compatível
( ) Conduta pouco compatível
( ) Conduta nada compatível
( ) Não sei responder

10. O quanto você se considera familiarizado com o assunto “gestão de riscos”?

( ) Muito familiarizado
( ) Razoavelmente familiarizado
( ) Pouco familiarizado
( ) Desconheço o significado, aplicação e importância

11. Você saberia dizer se o município possui código de ética para a alta administração, para o 
servidor e terceiros (fornecedores/prestadores de serviços/parceiros), capaz de tornar claro o 
comportamento esperado?

( ) Sim
( ) Não possui
( ) Não sei responder

12. Você saberia dizer se o município possui políticas e/ou procedimentos de fomento à integri-
dade e combate à corrupção?

( ) Sim
( ) Não 
( ) Não sei responder

13. Você sabe que situações podem configurar conflito de interesse no exercício de cargo públi-
co, no âmbito de suas atividades? 

( ) Sim
( ) Não 

GESTÃO DE RISCOS

POLÍTICA E PROCEDIMENTOS
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 14. Você já presenciou no seu órgão/área/unidade algumas das seguintes situações abaixo? 

( ) Conduta pessoal inadequada
( ) Ameaças à imparcialidade e à autonomia técnica
( ) Uso indevido de autoridade
( ) Nepotismo
( ) Conflito de interesses
( ) Uso indevido ou manipulação de dados/informações
( ) Desvio de pessoal (de função do servidor) ou de recursos materiais
( ) Assédio moral
( ) Assédio sexual
( ) Discriminação do agente público com base em sua origem étnica e racial
( ) Discriminação com base em identidade de gênero (inclui: homofobia, lesbofobia, transfobia etc.)
( ) Discriminação com base na naturalidade e/ou região de origem do agente público
( ) Preconceito geracional (com base na idade do agente, para mais ou para menos)
( ) Não presenciei nenhuma das situações apresentadas
( ) Outras irregularidades

15. Na sua percepção, os servidores do município possuem conduta profissional compatível 
com os padrões éticos que este município preconiza?

( ) Conduta compatível
( ) Conduta razoavelmente compatível
( ) Conduta pouco compatível
( ) Conduta nada compatível
( ) Não sei responder

16. Na sua percepção, as empresas prestadoras de serviços/obras/compras do Município pos-
suem conduta profissional compatível com os padrões éticos que este Município preconiza?

( ) Conduta compatível
( ) Conduta razoavelmente compatível
( ) Conduta pouco compatível
( ) Conduta nada compatível
( ) Não sei responder
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17. É do seu conhecimento campanhas de disseminação do programa de integridade no municí-
pio?

( ) Sim
( ) Não tem
( ) Não sei responder

18. Você já participou de treinamento ou palestras sobre os assuntos abaixo nos últimos dois 
anos?

( ) Ética e Regras de Conduta
( ) Prevenção de Conflito de Interesses
( ) Prevenção ao Nepotismo
( ) Gestão da Informação
( ) Recebimento e Tratamento de Denúncias
( ) Controles internos e cumprimento das recomendações de auditoria
( ) Gestão de riscos
( ) Procedimentos disciplinares e de responsabilização
( ) Assédio Moral e Assédio Sexual
( ) Mediação de conflitos e conduta ética no serviço público
( ) Nenhuma das alternativas

19. Quais dessas atividades você prefere como ferramenta de comunicação dos assuntos do 
programa de integridade?

( ) Palestras
( ) Campanhas
( ) Vídeos
( ) Podcasts
( ) Outros. Citar:___________________________________________________________

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO
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20. Você conhece o canal disponibilizado pelo município para realizar denúncias, reclamações 
e/ou sugestões?

( ) Sim
( ) Não 

21. Se você tomasse conhecimento de um ato de corrupção e outras irregularidades, você de-
nunciaria?

( ) Sim
( ) Não 

22. Caso denunciasse alguma violação de integridade de que tivesse conhecimento, você acredi-
ta que poderia sofrer retaliações?

( ) Sim
( ) Não 

23. Você acredita que as denúncias do município são devidamente apuradas?

( ) Sim
( ) Não 
( ) Não sei responder

24. Você teria sugestão de ação/assunto a ser trabalhado no programa de integridade ou gosta-
ria de registrar algum comentário/percepção?

CANAIS DE DENÚNCIA

INVESTIGAÇÕES INTERNAS

COMENTÁRIOS
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ANEXO II – PROPOSTA DE ORGANOGRAMA E 
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
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ANEXO III – MINUTA DE OFÍCIO SOBRE O 
COMPROMISSO DO MUNICÍPIO COM A INTEGRIDADE 

Brasão do Município
Nome do Órgão Emitente

OFÍCIO Nº XX/20XX/
Logradouro, Estado, dia de mês de 20XX.

Aos Agentes Públicos Municipais
Aos Colaboradores
Aos Fornecedores
Aos Parceiros 
Aos Cidadãos da Municipalidade
À toda sociedade

Assunto: Implementação da Governança, Integridade e do Programa de Compliance Municipal.

  Senhoras e Senhores, 

1. O presente documento oficial tem o escopo de reforçar as iniciativas do Plano Municipal de 
Integridade com a implementação efetiva da Governança e do Programa de Compliance voltado a esta 
municipalidade.

2. Nesse sentido, reforçam-se as iniciativas de fortalecer o comprometimento da alta administra-
ção do Poder Executivo do Município de xxxx com os valores e os princípios da ética, da integridade, 
da governança, da confiabilidade, da transparência, da prestação de contas e da responsabilidade, bem 
como à Política de Governança Pública e Compliance instituída pelo Decreto Municipal xxxx. 

3. Comprometemo-nos, pelo exposto, a zelar pela observância, aderência, monitoramento e atuali-
zação tempestivos desses valores e princípios, bem como das medidas definidas neste plano, visando ao 
aperfeiçoamento dos órgãos e entidades públicos municipais para torná-los ainda mais eficazes, social-
mente responsáveis e transparentes, trazendo uma melhoria na entrega do valor público à população.

4. Registra-se, assim, o efetivo empenho, engajamento e incumbência na busca pelo aumento do 
nível de integridade, primando pela continuidade e sustentabilidade real da execução das políticas pú-
blicas finalísticas a cargo dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Municí-
pio de xxxxx. 
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5. A integridade, doravante, é o princípio que rege as decisões e possibilita o cumprimento pleno 
da missão deste município e dos agentes políticos em todas as esferas e em todas as instâncias. 

6. Reiteramos, também, que assumimos o compromisso de envidar todos os esforços para que 
esta municipalidade seja modelo de gestão pública íntegra, participativa, transparente, eficiente, eficaz 
e efetiva.

7. Por oportuno, convocamos todos os agentes públicos, alta administração, gestores, colaborado-
res, fornecedores, parceiros, sociedade, partes interessadas, munícipes e cidadãos a prestar seu apoio, 
engajamento e cooperação para que seja disseminada a cultura ética no dia a dia, no cotidiano e nas 
rotinas, a fim de contribuir para o atingimento de objetivo tão relevante para nosso município.

8. A integridade é essencial para que possamos executar as políticas públicas de forma eficiente, 
eficaz e efetiva, bem como para prestar um serviço público com excelência e qualidade para o nosso 
cliente, que é o cidadão.

9.  Acreditando e confiando que a integridade é essencial para que todos façam a coisa certa e da 
maneira certa, para a prevenção e o combate a fraudes, aos atos de corrupção e outras irregularidades, 
subscrevemos.

xxxxxx
Prefeito Municipal

xxxxxx
Secretário (a) xxxx8

8 Indicamos a redação acima para que se oficializem todos os atos do seu programa de integridade municipal, porém nada poderá 
obstar sua localidade de fazer uma Carta ao Cidadão (modelo contido na próxima página), com linguagem mais acessível e cotidia-
na, a qual deverá gerar transparência e sensibilização de todos os atores envolvidos. 
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ANEXO IV – MINUTA DE CARTA AO 
CIDADÃO SOBRE O COMPROMISSO DO 

MUNICÍPIO COM A INTEGRIDADE 

Caro Cidadão,

Assunto: Plano Municipal de Integridade

A Prefeitura do Município (PREENCHER O NOME DO MUNICÍPIO AQUI), por meio de sua alta ad-
ministração, apresenta seu compromisso com a ética, a integridade, a conformidade, a transparência, 
a prestação de contas, a responsabilidades e boas práticas, bem como com a Política de Governança 
Pública e Integridade instituída pelo Decreto Municipal (PREENCHER NÚMERO DE DECRETO AQUI).

Dessa maneira, nos comprometemos a zelar pela prevenção, detecção e em sanar desvios, fraudes, 
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Por isso, doravante, contamos com o seu apoio, engajamento e cooperação, incluindo todos os 
agentes públicos municipais, demais colaboradores, fornecedores, parceiros e munícipes. Rogamos que 
todos disseminem a cultura ética no seu dia a dia, a fim de contribuir para o atingimento desse objetivo 
tão relevante para todos.

A integridade é essencial para que possamos executar as políticas públicas de forma eficiente, 
eficaz e efetiva, bem como para prestar um serviço público com excelência para o nosso cliente, que é o 
cidadão.

Todas essas e outras iniciativas tem o foco no cidadão e em melhores resultados para toda a po-
pulação.

Cidade/ Data / /  

xxxxxx
Prefeito Municipal

xxxxxx
Secretário (a) xxxx
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ANEXO V – MINUTA DE CARTA DE COMPROMISSO 
PARA ALTA ADMINISTRAÇÃO

CARTA DE COMPROMISSO

Aos agentes públicos municipais, demais colaboradores, fornecedores, parceiros e à sociedade em geral. 
A presente Carta de Compromisso visa a reforçar as iniciativas do Plano Municipal de Integridade 

e fortalecer o comprometimento da alta administração do Poder Executivo municipal do Município de 
(PREENCHER NOME DO MUNICÍPIO AQUI) com os valores e princípios da ética, integridade, 
governança, confiabilidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade, bem como à Política 
de Governança Pública e Compliance instituída pelo Decreto Municipal (PREENCHER NÚMERO DO 
DECRETO DO MUNICÍPIO AQUI). 

Comprometemo-nos a zelar pelo cumprimento, monitoramento e atualização tempestivos desses 
valores e princípios, bem como das medidas definidas neste plano, visando ao aperfeiçoamento dos órgãos e 
entidades públicos municipais para torná-los ainda mais eficazes, socialmente responsáveis e transparentes, 
trazendo uma melhoria na entrega do valor público à população.

Ressaltamos que a busca pelo aumento do nível de integridade não deve ser considerada como obstáculo 
à execução das políticas públicas finalísticas a cargo dos órgãos e entidades da Administração Pública direta 
e indireta do Município de (PREENCHER AQUI NOME DO MUNICÍPIO). Pelo contrário, entendemos 
que a integridade é o princípio que rege nossas decisões e possibilita o cumprimento pleno da nossa missão 
enquanto agentes políticos. Além disso, é por meio dela que nos comprometemos a ser reconhecidos como um 
modelo de gestão pública íntegra, participativa, transparente, eficiente, eficaz e efetiva.

Contamos com o apoio, engajamento e cooperação de cada um – agentes públicos municipais, demais 
colaboradores, fornecedores, parceiros e munícipes, dentro de sua respectiva área de atuação – para que 
dissemine a cultura ética no seu dia a dia, a fim de contribuir para o atingimento desse objetivo tão relevante 
para nosso município. 

A integridade é essencial para que possamos executar as políticas públicas de forma eficiente, eficaz e 
efetiva, bem como para prestar um serviço público com excelência para o nosso cliente, que é o cidadão.

Por acreditarmos que a integridade é essencial para que todos façam a coisa certa e da maneira certa, 
para a prevenção e o combate de fraudes, atos de corrupção e outras irregularidades, subscrevemo-nos. 

Cidade/ Data ___/____/_____ 

xxxxxx
Prefeito Municipal 

 
xxxxxx

Secretário (a) xxxx



  CARTILHA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE PARA PREFEITURAS   |  74 

GLOSSÁRIO 
(Base ISO 37001 - ISO 37301)

3.1 Suborno

Oferta, promessa, doação, aceitação ou solicitação de uma vantagem indevida de qualquer valor (que 
pode ser financeiro ou não financeiro), direta ou indiretamente, e independente de localização(ões), 
em violação às leis aplicáveis, como um incentivo ou recompensa para uma pessoa que está agindo ou 
deixando de agir em relação ao desempenho (3.16) das suas obrigações 

Nota 1 de entrada: A definição de suborno acima é genérica. O significado do termo “suborno” é definido 
pela lei antissuborno aplicável à organização (3.2) e pelo sistema de gestão antissuborno (3.5) concebido 
pela organização. 

3.2 Organização 

pessoa ou grupo de pessoas que têm suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e 
relações para alcançar seus objetivos (3.11) 

Nota 1 de entrada: O conceito de organização inclui, mas não é limitado a empreendedor individual, 
companhia, corporação, firma, empresa, autoridade, parceria, instituição de caridade ou instituição, ou 
parte ou combinação destes, seja incorporada ou não, pública ou privada. 

Nota 2 de entrada: Para organizações com mais de uma unidade operacional, uma ou mais unidades 
operacionais podem ser definidas como uma organização. 

3.3 Parte interessada 

(termo preferido) stakeholder (termo admitido) pessoa ou organização (3.2) que pode afetar, ser 
afetada ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade Nota 1 de entrada: Uma parte interessada 
pode ser interna ou externa à organização. 
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3.4 Requisito 

Necessidade que é declarada e obrigatória Nota: A definição básica de “requisito” nas normas ISO de 
sistemas de gestão é “necessidade ou expectativa que é declarada, geralmente implícita ou obrigatória. 
“Requisitos geralmente implícitos” não são aplicáveis no contexto da gestão antissuborno. 

Nota 2 : “Geralmente implícita” significa que é costume ou prática comum para a organização e partes 
interessadas que a necessidade ou expectativa sob consideração esteja implícita. Nota 3 de entrada: Um 
requisito especificado é aquele que é declarado, por exemplo, em uma informação documentada.

3.5 Sistema de gestão 

Conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos de uma organização (3.2), para estabelecer 
políticas (3.10), objetivos (3.11) e processos (3.15) para alcançar esses objetivos 

Nota 1 Um sistema de gestão pode abordar uma única disciplina ou várias disciplinas. 

Nota 2 de entrada: Os elementos do sistema de gestão incluem a estrutura da organização, papéis e 
responsabilidades, planejamento e operação. 

Nota 3 de entrada: O escopo de um sistema de gestão pode incluir a totalidade da organização, funções 
específicas e identificadas da organização, seções específicas e identificadas da organização ou uma ou 
mais funções executadas por mais de uma organização. 

3.6 Alta Direção

Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização (3.2) no nível mais alto 

Nota 1 de entrada: A Alta Direção tem o poder de delegar autoridade e prover recursos na organização. 
Nota 2 de entrada: Se o escopo do sistema de gestão (3.5) cobrir apenas parte de uma organização, 
então Alta Direção se refere àqueles que dirigem e controlam aquela parte da organização. 

Nota 3 de entrada: Organizações podem ser estruturadas dependendo do marco legal sob o qual são 
obrigadas a operar e também de acordo com o seu porte, setor, etc. Algumas organizações têm tanto Órgão 
Diretivo (3.7) quanto Alta Direção (3.6), enquanto algumas organizações não têm responsabilidades 
divididas em vários órgãos. Estas variações, tanto com respeito à organização como às responsabilidades, 
podem ser consideradas quando aplicados os requisitos da Seção 5.
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3.7 Órgão Diretivo

Grupo ou órgão que tem a responsabilidade e autoridade finais pelas atividades, governança e políticas 
de uma organização (3.2), e ao qual a Alta Direção (3.6) se reporta e perante o qual a Alta Direção 
é responsabilizada Nota 1 de entrada: Nem todas as organizações, particularmente organizações 
pequenas, têm um Órgão Diretivo separado da Alta Direção (ver 3.6, Nota 3 de entrada). Nota 2 de 
entrada: Um Órgão Diretivo pode incluir, porém não está limitado ao conselho de administração, 
comitês do conselho, conselho de supervisão, curadores ou supervisores.

3.8 Função de compliance antissuborno

 pessoa(s) com responsabilidade e autoridade para a operação do sistema de gestão (3.5) antissuborno 

3.9 eficácia 

Extensão na qual atividades planejadas são realizadas e resultados planejados são alcançados 

3.10 Política 

Intenções e direção de uma organização (3.2), como formalmente expressos pela sua Alta Direção (3.6) 
ou por seu Órgão Diretivo (3.7)

3.11 objetivo 

Resultado a ser alcançado 

Nota 1 de entrada: Um objetivo pode ser estratégico, tático ou operacional. Nota 2 de entrada: Objetivos 
podem se relacionar a diferentes disciplinas (como finanças, vendas e marketing, aquisição, saúde e 
segurança e metas ambientais) e podem se aplicar a diferentes níveis (como estratégico, organizacional, 
do projeto, do produto e dos processos (3.15)). Nota 3 de entrada: Um objetivo pode ser expresso de 
outras formas, por exemplo, como um resultado pretendido, um propósito, um critério operacional, 
como um objetivo antissuborno, ou pelo uso de outras palavras com significado similar (por exemplo, 
finalidade, meta ou alvo). Nota 4 de entrada: No contexto de sistemas de gestão antissuborno, objetivos 
antissuborno são estabelecidos pela organização (3.2), coerentemente com a política antissuborno 
(3.10), para alcançar resultados específicos. 
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3.12 Risco 

Efeito da incerteza nos objetivos (3.11) 

Nota 1 de entrada: Um efeito é um desvio do esperado – positivo ou negativo. Nota 2 de entrada: 
Incerteza é o estado, ainda que parcial, de deficiência de informação relacionada ao entendimento ou 
conhecimento de um evento, sua consequência ou probabilidade. 

Nota 3 de entrada: O risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais (como 
definido no ABNT ISO Guia 73:2009, 3.5.1.3) e às consequências (como definido no ABNT ISO 73:2009, 
3.6.1.3), ou uma combinação destes. 

Nota 4 de entrada: O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências 
de um evento (incluindo mudanças nas circunstâncias) e a probabilidade (likelihood) (como definido 
no ABNT ISO Guia 73:2009, 3.6.1.1) de ocorrência associada. 3.13 competência capacidade de aplicar 
conhecimento e habilidades para alcançar resultados pretendidos 3.14 informação documentada 
informação que se requer que seja controlada e mantida por uma organização (3.2) e o meio no qual 
ela está contida Nota 1 de entrada: Informação documentada pode estar em qualquer formato e meio 
e pode ser proveniente de qualquer fonte. Nota 2 de entrada: Informação documentada pode se referir 
a: — sistema de gestão (3.5), incluindo processos (3.15) relacionados; — informação criada para a 
organização operar (documentação); — evidência de resultados alcançados (registros

3.15 Processo

Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas 

3.16 desempenho 

Resultado mensurável 

Nota 1 de entrada: Desempenho pode se relacionar tanto às constatações quantitativas quanto às 
qualitativas. 

Nota 2 de entrada: Desempenho pode se relacionar à gestão de atividades, processos (3.15), produtos 
(incluindo serviços), sistemas ou organizações (3.2). 

3.17 Terceirizar 

(verbo) Fazer um arranjo onde uma organização (3.2) externa desempenha parte de uma função ou 
processo (3.15) de uma organização 
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Nota 1 de entrada: Uma organização externa está fora do escopo do sistema de gestão (3.5), apesar de 
a função ou processo terceirizado estar dentro do escopo. 

Nota 2 de entrada: O texto principal das normas ISO de sistemas de gestão contém uma definição e 
um requisito em relação à terceirização, os quais não são utilizados neste Documento, uma vez que os 
provedores terceirizados estão incluídos na definição de parceiros de negócio (3.2).

 3.18 Monitoramento

Determinação da situação de um sistema, um processo (3.15) ou uma atividade Nota 1 de entrada: Para 
determinar a situação, pode haver a necessidade de verificar, supervisionar ou observar criticamente. 

3.19 Medição 

Processo (3.15) para determinar um valor 

3.20 Auditoria processo

(3.15) sistemático, independente e documentado, para obter evidência de auditoria e avaliá-la 
objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos 

Nota 1 de entrada: Uma auditoria pode ser uma auditoria interna (primeira parte) ou uma auditoria 
externa (segunda parte ou terceira parte) e pode ser uma auditoria combinada (combinando duas ou 
mais disciplinas) 

Nota 2 de entrada: Uma auditoria interna é conduzida pela própria organização (3.2), ou por uma 
parte externa em seu nome.

Nota 3 de entrada: “Evidência de auditoria” e “critérios de auditoria” estão definidos na ABNT NBR ISO 
19011. 3.21 conformidade atendimento de um requisito (3.4)

3.21 Conformidade

Atendimento de um requisito 

3.22 Não conformidade

Não atendimento de um requisito (3.4)
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3.23 Ação corretiva 

Ação para eliminar a causa de uma não conformidade (3.22) e para prevenir recorrência. 

3.24 Melhoria contínua

Atividade recorrente para elevar o desempenho (3.16). 

3.25 Pessoal

Diretores, administradores, contratados ou trabalhadores temporários e voluntários da organização 
(3.2) Nota 1 de entrada: Diferentes tipos de pessoal apresentam diferentes tipos e graus de risco (3.12) 
de suborno e, portanto, podem ser tratados diferentemente pelos procedimentos de gestão de risco 
de suborno e pelo processo de avaliação de riscos de suborno da organização. Nota 2 de entrada: Para 
orientações sobre contratados ou trabalhadores temporários, ver A.8.5. 

3.26 Parceiro de negócio

Parte externa com a qual a organização (3.2) tem, ou planeja estabelecer, alguma forma de relacionamento 
de negócio Nota 1 de entrada: Parceiro de negócio inclui, mas não está limitado a, clientes, joint ventures, 
parceiros de joint ventures, parceiros de consórcio, provedores terceirizados, contratados, consultores, 
subcontratados, fornecedores, vendedores, conselheiros, agentes, distribuidores, representantes, 
intermediários e investidores. Esta definição é deliberadamente ampla e convém que seja interpretada 
em consonância com o perfil de risco (3.12) de suborno da organização, para que seja aplicada aos 
parceiros de negócio que possam razoavelmente expor a organização a riscos de suborno. Nota 2 de 
entrada: Diferentes tipos de parceiro de negócio apresentam diferentes tipos e graus de risco de suborno, 
e uma organização (3.2) terá diferentes graus de capacidade para influenciar os diferentes tipos de 
parceiro de negócio. Diferentes tipos de parceiro de negócio podem ser tratados diferentemente pelo 
processo de avaliação de riscos de suborno da organização e pelos procedimentos de gestão de risco de 
suborno. Nota 3 de entrada: Referência a “negócio”, neste Documento, pode ser interpretada de forma 
ampla, para significar aquelas atividades que são pertinentes ao propósito da existência da organização. 

3.27 Agente público

Pessoa detentora de cargo legislativo, administrativo ou judicial, seja por nomeação, eleição ou sucessão, 
ou qualquer pessoa que exerça uma função pública, inclusive para um órgão público ou uma empresa 
pública, ou qualquer agente ou oficial de uma organização pública nacional ou internacional, ou qualquer 
candidato a cargo público
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