INTEGRIDADE PÚBLICA EM TEMPOS DE CRISE
Com o intuito de trazer informações, nesses tempos difíceis e de mudanças a todo
momento, queremos compartilhar iniciativas interessantes e que nos ajudarão a
caminhar sem esquecermos da integridade.
Abaixo, vocês encontrarão um compilado de normativos, notícias, boas práticas,
capacitações e outras iniciativas disponíveis no Brasil e no mundo.
Queremos, também, contar com a colaboração de vocês, para enriquecer as próximas
edições. Assim sendo, dividam conosco boas iniciativas de integridade pública, para
este momento tão delicado.
Nesta segunda edição, compartilhamos Iniciativa do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento-MAPA, o Cadastro “AGROÍNTEGRO”, que visa a reconhecer
ações iniciais efetivas de empresas e cooperativas agropecuárias, a partir de termo de
compromisso com a ética e integridade.
Desejando que todos estejam e fiquem bem. Boa leitura.

INFORME-SE!
NORMATIVOS RECENTES
PORTARIA CASA CIVIL 196, DE 20 ABRIL DE 2020 – Designa os membros para
comporem o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19
DECRETO Nº 10.329, DE 28 ABRIL DE 2020 – Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de
março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
definir os serviços públicos e as atividades essenciais.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SFC/CGU, 10 DE 28 ABRIL DE 2020 – Aprova a Sistemática de
Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo Federal.

PORTARIA MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº 10.486, DE 22 DE ABRIL DE 2020 – Edita
normas relativas ao processamento e pagamento do Benefício Emergencial de que
trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020 – Autoriza pagamentos
antecipados nas licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação
e amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020.

DESTAQUES
CGU Sumário executivo - OCDE: A INTEGRIDADE PÚBLICA COMO AÇÃO CONCRETA
DE RESPOSTA E DE RECUPERAÇÃO PARA A COVID-19
CGU Live da Rede GIRC debate liderança para integridade em tempos de crise
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL/TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Recomendações para Transparência de Contratações Emergenciais em Resposta à
COVID-19

CLIPPING NACIONAL
CGU Operação Alquimia combate irregularidades na Secretaria de Saúde de Aroeiras
(PB)
CGU CGU desarticula desvio de recursos para combate ao Covid-19 no Governo do
Amapá
CGU CGU lança orientações sobre integridade nas relações público-privadas durante
a pandemia
CGU Fala.BR recebe quase 16 mil manifestações de ouvidoria sobre o coronavírus
CGU CGU oferece curso online sobre Processo Administrativo Disciplinar
CGU CGU recebe trabalhos sobre "Accountability e Controle em Contexto de
Pandemia"
CGU Ouvidoria-Geral da União disponibiliza informações e documentos sobre a
Covid-19

CLIPPING INTERNACIONAL
OCDE Covid-19 en América Latina y el Caribe: panorama de las respuestas de los
gobiernos a la crisis
EL PAÍS La pandemia de la corrupción

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 3 claves para que la emergencia
sanitaria no se convierta en una crisis de integridad
BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE Corruption in natural disaster situations – can
our experiences help prevent corruption related to covid-19?
LA NACIÓN Coronavirus. Cómo se toman las decisiones durante la pandemia
OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP A Guide to Open Government and the
Coronavirus: Inclusion and Gender
INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP Monitoring Service Delivery In South Africa
During COVID-19
INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP A Call To Action On Open Budgets During
The COVID-19 Response
DEVELOPMENT GATEWAY Quand le Covid-19 Confirme la Nécessité d’une
Commande Publique Ouverte au Sénégal
CABINET OFFICE – UNITED KINGDOM Procurement Policy Note - Supplier relief due
to COVID-19
BBC NEWS Coronavirus: ’Unprecedented’ number of scams linked to virus
WORLD POLITICS REVIEW Why Tackling Corruption Is Crucial to the Global
Coronavirus Response
WORLD BANK Getting government financial management systems COVID-19 ready
THE NEW YORK TIMES Another Thing to Fear Out There: Coronavirus Scammers
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS OF JAPAN Measures To Be
Taken for Public Procurement by Local Governments in Response to Covid-19
U4 ANTICORRUPTION RESOURCE CENTRE Corruption in the time of COVID-19: A
double-threat for low income countries
OPEN CONTRACTING PARTNERSHIP Monitoring COVID-19 emergency procurement
with data

INSPIRE-SE!
BOA PRÁTICA NO GOVERNO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da
Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) publicará em breve ato normativo que
regulamentará o Cadastro “AGROÍNTEGRO”, instituído pela Portaria MAPA nº 61, de
20/02/2020.
O Cadastro “AGROÍNTEGRO" será um banco de dados, publicado em transparência
ativa, na página oficial do MAPA, destinado a reconhecer ações iniciais efetivas de
empresas e cooperativas agropecuárias que demonstrem a implementação de
práticas de integridade, ética e transparência, ainda que em estágio inicial. Ele terá
validade a partir da assinatura do “Termo de Compromisso com a Ética e a
Integridade”, a partir da declaração pública da disposição para atuar e contribuir para
um ambiente concorrencial mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em

suas relações com o setor público; bem como da demonstração de ações efetivas de
curto e médio prazo que demonstrem tais fins.
O MAPA chegou à conclusão de que é chegada a hora de alcançar e incentivar todos
os níveis de maturidade existentes entre as empresas e cooperativas do setor, mesmo
que ainda se encontrem em situação embrionária no que se refere à implementação
do programa de integridade.

INTEGRIDADE PARA CRIANÇAS
Recém-lançado, o aplicativo do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e
Cidadania, da Controladoria-Geral da União (CGU), disponibiliza revistas digitais e
interativas com a Turma da Mônica sobre ética e cidadania e abordam temas como
integridade, empatia e diálogo, bem como participação, responsabilidade e
transparência. O conteúdo é desenvolvido para os estudantes dos anos iniciais do
ensino fundamental (1º ao 5º ano). Busque por “UM POR TODOS – REVISTAS" nas
lojas digitais do Android (playstore) e da Apple.
Veja mais detalhes sobre essa iniciativa em CGU lança revistas digitais e interativas da
Turma da Mônica sobre ética e cidadania a alunos do 1º ao 5º ano.

PARTICIPE!
CURSOS E WEBINARS

Integrity champions of the world, unite!
Launch of the OECD Public Integrity
Handbook

FGV
El efecto del Coronavirus em las
economias latinoamericanas

Emergency measures to protect
whistleblowers and promote
reporting during the COVID-19 crisis
and beyond

FGV

Integridade e Compliance nos Tempos
da Covid-19

FGV

Por que a Covid-19 não está gerando cooperação internacional?

PAINÉIS E PORTAIS

Portal da Transparência
Painel com detalhes sobre orçamento e despesas do Governo Federal
destinados ao enfrentamento da Covid-19 no país

DÚVIDAS, SUGESTÕES OU BOAS PRÁTICAS?
Entre em contato com a Coordenação-Geral
de Integridade Pública: integridadepublica@cgu.gov.br

