
 

  

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 terceira edição, compartilhamos iniciativa do Ministério da Infraestrutura, um vídeo 

institucional, que visa a sensibilizar e conscientizar servidores da Pasta sobre a cultura de 

integridade e atos que são realizados contra ela. 

  

Desejando que todos estejam e fiquem bem. Boa leitura. 

  

 

  

INFORME-SE! 

  

NORMATIVOS RECENTES 

LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020 – Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 

Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do 

coronavírus (Covid-19). 

DECRETO Nº 10.382, DE 28 DE MAIO DE 2020 - Institui o Programa de Gestão Estratégica e 

Transformação do Estado, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, altera o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, que estabelece medidas de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14010.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10382.htm
http://bit.ly/3d8E6nV


eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, estabelece normas sobre concursos públicos e dispõe sobre o 

Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, e remaneja, em caráter 

temporário, Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE para o Ministério da 

Economia. 

DECRETO Nº 10.373, DE 26 DE MAIO DE 2020 – Institui o Comitê Nacional de Facilitação do 

Comércio e altera o Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019. 

PORTARIA CGU Nº 1.182, DE 10 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre critérios e procedimentos 

para nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou 

função comissionada de titular de unidade correcional no âmbito do Sistema de Correição do 

Poder Executivo federal - SisCor 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFC/CGU N. 13, DE 6 DE MAIO DE 2020 – Aprova os requisitos 

mínimos a serem observados nos estatutos das Unidades de Auditoria Interna Governamental 

(UAIG) do Poder Executivo Federal. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA ME Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre a elaboração dos 

Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e 

obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre 

o Sistema ETP digital. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 966, DE 13 DE MAIO DE 2020 – Dispõe sobre a responsabilização de 

agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-19. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 975, DE 1º DE JUNHO DE 2020 – Institui o Programa Emergencial de 

Acesso a Crédito e altera a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, e a Lei nº 13.999, de 

18 de maio de 2020. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020 – Abre crédito extraordinário, em favor 

do Ministério da Saúde, no valor de R$ 4.489.224.000,00, para. o enfrentamento da 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus e 

manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 

1998). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 977, DE 4 DE JUNHO DE 2020 – Abre crédito extraordinário, em favor 

de Encargos Financeiros da União, no valor de R$ 20.000.000.000,00, para Integralização de 

cotas do Fundo Garantidor de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas para o 

Programa Emergencial de Acesso a Crédito - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19), e 

dá outras providências. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 978, DE 4 DE JUNHO DE 2020 - Abre crédito extraordinário, em favor 

de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 60.189.488.452,00, 

para o Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios relacionado ao 

Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19 - Nacional (Crédito Extraordinário - 

COVID-19), e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10373.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.182-de-10-de-junho-de-2020-261278732
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-13-de-6-de-maio-de-2020-255615399
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv976.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv978.htm


MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.844, de 18 de 

junho de 2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério das 

Comunicações. 

PORTARIA CGU Nº 1.182, DE 10 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre critérios e procedimentos 

para nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou 

função comissionada de titular de unidade correcional no âmbito do Sistema de Correição do 

Poder Executivo federal – SisCor. 

PORTARIA CGU Nº 1.181, DE 10 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre critérios e procedimentos 

para a nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou 

função comissionada de titular da unidade setorial de ouvidoria no âmbito do Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo federal - SisOuv, e revoga a Instrução Normativa CGU nº 17, de 

3 de dezembro de 2018. 

  

DESTAQUE 

CGU  24ª Rede GIRC debateu relações público-privadas em tempos de crise 

EDITORA FORUM  Plano de intensificação do teletrabalho nos órgãos e entidades públicas 

CONACI  Webinar: “Mulheres no Controle: Transparência e Integridade em Tempos de Crise” 

OCDE  Após dois anos de trabalhos, lança o Public Integrity Handbook 

 

O Manual de Integridade Pública da OCDE 

fornece orientações ao governo, às empresas e 

à sociedade civil sobre a implementação da 

Recomendação da OCDE sobre Integridade 

Pública. O Manual esclarece o que os treze 

princípios da Recomendação significam, na 

prática, e identifica desafios na sua 

implementação. 

  

OCDE  Também lançado o Public Integrity Maturity Models tool 

 

Os modelos de maturidade permitem que um governo ou 

uma organização do setor público avalie os elementos de seus 

sistemas de integridade e identifique onde estão situados em 

relação às boas práticas. Os modelos de maturidade podem 

ser usados por lideranças políticas e executivas, funcionários 

do governo, profissionais da integridade do setor público, 

empresas e sociedade civil. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-980-de-10-de-junho-de-2020-261117608
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13844compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13844compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/06/2020&jornal=515&pagina=82&totalArquivos=98
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/06/2020&jornal=515&pagina=38&totalArquivos=68
https://gestgov.discourse.group/t/24-rede-girc-27-mai-2020-relacoes-publico-privadas-em-tempos-de-crise/7278
https://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Plano-de-Intensificac%CC%A7a%CC%83o-do-Teletrabalho-Final-5-1.pdf
http://www.conaci.org.br/noticias/webinar-promovido-pelo-conaci-tem-mulheres-como-referencia
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-maturity-models.htm


  

AS/COA The 2020 Capacity to Combat Corruption Index  O índice revela que a luta contra a 

Corrupção, na América Latina, perdeu força.  

 

Baixe a íntegra da publicação. 

Confira a ficha do Brasil, nas 

páginas 12 e 13. 

  

 

  

CLIPPING NACIONAL 

CGU Portal da Transparência divulga lista de beneficiários do Auxílio Emergencial 

CGU Coronavírus: Ações do Governo Federal na luta contra a pandemia 

CGU CGU e PF combatem fraudes na compra de produtos médico-hospitalares no Acre 

CGU Operação Inópia combate irregularidades na assistência social em Pernambuco 

CGU CGU colabora com investigação de fraudes no auxílio emergencial do Paraná 

CGU CGU e PF combatem fraudes na área da saúde em municípios do Acre e 
Amazonas 

CGU CGU envia suspeitas de fraude no auxílio emergencial para Polícia Civil de 
Rondônia 

CGU Ouvidoria-Geral da União realiza seminário virtual para discutir os desafios 
impostos pela pandemia 

CGU Aberta consulta pública sobre "Modelo de Referência para Publicação de Dados 
Abertos" 

CGU CGU, PF e MPF deflagram operação em Recife (PE) para apurar compras de 
respiradores 

CGU CGU divulga balanço das ações do órgão durante pandemia 

SBAP Governança, Gestão de Riscos e Integridade 

CONJUR A integridade como estrutura paradigmática em tempos de Covid-19 
  

CLIPPING INTERNACIONAL 

https://www.as-coa.org/articles/2020-capacity-combat-corruption-index
https://www.as-coa.org/sites/default/files/archive/2020_CCC_Report.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/portal-da-transparencia-divulga-lista-de-beneficiarios-do-auxilio-emergencial
https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus/governo-federal
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/cgu-e-pf-combatem-fraudes-na-compra-de-produtos-medico-hospitalares-no-acre
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/operacao-inopia-combate-irregularidades-na-assistencia-social-em-pernambuco
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/cgu-colabora-com-investigacao-de-fraudes-no-auxilio-emergencial-do-parana
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/cgu-e-pf-combatem-fraudes-na-area-da-saude-em-municipios-do-acre-e-amazonas
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/cgu-e-pf-combatem-fraudes-na-area-da-saude-em-municipios-do-acre-e-amazonas
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/cgu-envia-suspeitas-de-fraude-no-auxilio-emergencial-para-policia-civil-de-rondonia
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/cgu-envia-suspeitas-de-fraude-no-auxilio-emergencial-para-policia-civil-de-rondonia
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/ouvidoria-geral-da-uniao-realiza-seminario-virtual-para-discutir-os-desafios-impostos-pela-pandemia
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/06/ouvidoria-geral-da-uniao-realiza-seminario-virtual-para-discutir-os-desafios-impostos-pela-pandemia
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/05/aberta-consulta-publica-sobre-modelo-de-referencia-para-publicacao-de-dados-abertos
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/05/aberta-consulta-publica-sobre-modelo-de-referencia-para-publicacao-de-dados-abertos
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/05/cgu-pf-e-mpf-deflagram-operacao-em-recife-pe-para-apurar-compras-de-respiradores
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/05/cgu-pf-e-mpf-deflagram-operacao-em-recife-pe-para-apurar-compras-de-respiradores
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/05/cgu-divulga-balanco-de-acompanhamento-das-acoes-do-orgao-durante-pandemia
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4281/1/5_Livro_Governan%c3%a7a%20Gest%c3%a3o%20de%20Riscos%20e%20Integridade.pdf
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/antonio-nobrega-integridade-tempos-covid-19


 

Hub da OCDE sobre políticas de combate ao coronavírus 

agora disponível em português: ACESSE AQUI 

  

BBC  Coronavirus: los 10 países que más han gastado en enfrentar la pandemia (y cómo se 

ubican los de América Latina) 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Del confinamiento a la reapertura: 

Consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe 

en el marco de la COVID-19 

HERTIE SCHOOL ERCAS launches global “Public Integrity Forecast” aimed at curbing 

corruption 

WATER INTEGRITY NETWORK Putting Integrity and Accountability at the Heart of the 

Government Response to Covid-19, Especially in the Water Sector 

ACCENTURE Leading with Integrity in Response to Covid-19 

INTER-AMERICAN NETWORK ON GOVERNMENT PROCUREMENT Ensuring Transparency in 

Emergency Procurement: Recommendations 

INTER-AMERICAN NETWORK ON GOVERNMENT PROCUREMENT WEBINAR “Fighting 

Covid19 through Public Procurement” – Youtube video 

  

INSPIRE-SE! 

  

BOA PRÁTICA NO GOVERNO 

O Ministério da Infraestrutura vem desenvolvendo várias ações que objetivam a 

internalização de valores, princípios e normas éticas com vistas à defesa e à priorização do 

interesse público sobre interesses privados. Para o MINFRA, uma ótima forma de prestar um 

serviço público de qualidade e com eficiência para a sociedade é por meio da promoção da 

integridade. 

Nesse sentido, as medidas institucionais desenvolvidas pelo órgão visam a prevenir, 

averiguar e corrigir eventuais desvios éticos e ilegalidades, incentivando a honestidade, a 

ética e a probidade.  

Recentemente, o MINFRA desenvolveu um vídeo de sensibilização, por meio do qual são 

apresentados aspectos positivos e atos que podem ir contra a cultura da integridade. 

O vídeo institucional do Ministério da Infraestrutura pode ser acessado em 

http://canaldoservidor.infraestrutura.gov.br/component/content/article.html?id=9836. 

  

INTEGRIDADE NA UNCAC 

http://oecd.org/coronavirus/pt/
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-52686453
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-52686453
https://publications.iadb.org/es/del-confinamiento-a-la-reapertura-consideraciones-estrategicas-para-el-reinicio-de-las-actividades-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-marco-de-la-covid-19
https://publications.iadb.org/es/del-confinamiento-a-la-reapertura-consideraciones-estrategicas-para-el-reinicio-de-las-actividades-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-marco-de-la-covid-19
https://publications.iadb.org/es/del-confinamiento-a-la-reapertura-consideraciones-estrategicas-para-el-reinicio-de-las-actividades-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-marco-de-la-covid-19
https://www.hertie-school.org/en/news/detail/content/ercas-launches-global-public-integrity-forecast-aimed-at-curbing-corruption
https://www.hertie-school.org/en/news/detail/content/ercas-launches-global-public-integrity-forecast-aimed-at-curbing-corruption
https://www.waterintegritynetwork.net/2020/05/11/water-integrity-covid-19-response/
https://www.waterintegritynetwork.net/2020/05/11/water-integrity-covid-19-response/
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-121/Accenture-Life-Sciences-COVID-19-Rapid-Response-Integrity.pdf
http://ricg.org/en/publicaciones/ensuring-transparency-in-emergency-procurement-recommendations/
http://ricg.org/en/publicaciones/ensuring-transparency-in-emergency-procurement-recommendations/
https://www.youtube.com/watch?v=1ExttmSbi9g&feature=youtu.be&t=1351
https://www.youtube.com/watch?v=1ExttmSbi9g&feature=youtu.be&t=1351
http://canaldoservidor.infraestrutura.gov.br/component/content/article.html?id=9836


  

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção – UNCAC, assinada em 09 de dezembro 

de 2003 na cidade de Mérida, no México, foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 

Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687, 

de 31 de janeiro de 2006, trazendo importantes avanços na legislação e nas práticas 

brasileiras de prevenção, detecção, remediação e punição de atos de corrupção. 

O artigo 63 da UNCAC institui a Conferência dos Estados Partes – COSP, que é a principal 

estrutura de definição de políticas no escopo da Convenção. Em dezembro de 2019, por 

meio de uma proposta do Brasil, elaborada pela Controladoria-Geral da União, os países 

signatários adotaram a Resolução 8/3, com 18 recomendações, buscando contemplar 

algumas das principais dificuldades para a efetiva implementação de políticas de prevenção 

e combate à corrupção e para o fomento de uma cultura de integridade nos órgãos e 

entidades públicas pelos Estados Partes. 

Considerando que o instrumento guarda forte relação com as medidas que já vinham sendo 

adotadas pelo Brasil com relação à promoção da integridade pública, a Controladoria-Geral 

da União – CGU desenvolveu a cartilha COSP 2019 – Conferência dos Estados Partes da 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção – Resolução 8/3 – Promoção da 

Integridade no Setor Público entre os Estados Partes da Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção. sobre a Promoção da Integridade no Setor Público entre os Estados 

Partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que aborda as medidas já 

realizadas ou em andamento para a implementação de cada uma das 18 recomendações, 

com especial foco nas iniciativas conduzidas pela CGU. 

Acesse a cartilha em https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-

conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade. 

  

PARTICIPE! 

  

CURSOS E WEBINARS 

  

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade


 

Alianza Anticorrupción – UNCAC – Chile – Webinarios 2020 

  

 

 Basel Institute on Governance – UK June Webinars 

  

 

Webinar: Measuring public trust after a pandemic and economic crises 

  
 

  

PAINÉIS E PORTAIS 

http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/Webinarios2020/
https://www.baselgovernance.org/news/upcoming-uk-government-webinars-trading-integrity-during-covid-19
http://www.oecd.org/gov/webinar-measuring-public-trust-after-a-pandemic-and-economic-crises.htm
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/Webinarios2020/
https://www.baselgovernance.org/news/upcoming-uk-government-webinars-trading-integrity-during-covid-19
http://www.oecd.org/gov/webinar-measuring-public-trust-after-a-pandemic-and-economic-crises.htm


  

 

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 

  

 

  

 

  

  

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/21C0-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/21C0-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/21C0-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus
mailto:integridadepublica@cgu.gov.br
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/21C0-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f

