
 

  

INTEGRIDADE PÚBLICA EM TEMPOS DE CRISE  

Com alegria, comemoramos a Edição 9 do Boletim Integridade Pública. Ao longo dos últimos 

meses estivemos presentes, com a fundamental participação das unidades de gestão de 

integridade, trazendo um pouco mais de integridade para o dia-a-dia, mediante informações 

jurídicas, notícias e matérias acerca do tema e, também, compartilhando experiências de 

sucesso e boas práticas, além de promover a divulgação de oportunidades de capacitação e 

outras iniciativas partilhadas no Brasil e no mundo. 

Este é um momento especial para agradecer a companhia em 2020 e desejar a todos um 

profícuo ano novo, repleto de realizações, bastante saúde e, claro, boa leitura! 

 

ATENÇÃO UNIDADES DE GESTÃO DA INTEGRIDADE-UGIS! 

No âmbito da Campanha de Integridade Pública do Governo Federal, anunciamos 

que o kit de peças, para trabalhar temas de Conflito de Interesses está disponível no 

site da Campanha. Dentre os materiais, encontra-se card, folder, vídeo e texto 

técnico acerca dos temas. 

Solicitamos o empenho de todas as UGIs, para que o tema seja trabalhado, nos 

órgãos e entidades, durante todo o mês de abril, incorporando às ações dos seus 

programas de integridade. 

Lembramos que as peças estão em fonte aberta e é possível adicionar assinatura e 

logomarca dos órgãos/entidades e dos seus respectivos programas de integridade. 

ACESSE AQUI O SITE DA CAMPANHA. 

Para dúvidas e esclarecimentos, favor entrar em contato com 

integridadepublica@cgu.gov.br  

#INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS 

 

 

INFORME-SE! 

  

NORMATIVOS RECENTES 



LEI Nº 14.119, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 - Institui a Política Nacional de Pagamento por 

Serviços Ambientais; e altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de 

fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. 

LEI Nº 14.121, DE 1º DE MARÇO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo federal a aderir ao 

Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility) e estabelece diretrizes para 

a imunização da população. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 178, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 - Estabelece o Programa de 

Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal; altera a 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Complementar nº 156, de 28 de 

dezembro de 2016, a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, a Lei Complementar 

nº 173, de 27 de maio de 2020, a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Lei nº 12.348, 

de 15 de dezembro de 2010, a Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012, e a Medida Provisória 

nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

DECRETO Nº 10.606, DE 22 DE JANEIRO DE 2021 - Institui o Sistema Integrado de Informações 

do Plano Setorial para Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 

Agricultura e o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Setorial para Consolidação de 

uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura. 

DECRETO Nº 10.609, DE 26 DE JANEIRO DE 2021 - Institui a Política Nacional de Modernização 

do Estado e o Fórum Nacional de Modernização do Estado. 

DECRETO Nº 10.641, DE 2 DE MARÇO DE 2021 - Altera o Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro 

de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança da Informação, dispõe sobre a 

governança da segurança da informação, e altera o Decreto nº 2.295, de 4 de agosto de 1997, 

que regulamenta o disposto no art. 24, caput, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e dispõe sobre a dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a segurança 

nacional. 

PORTARIA Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 - Revoga atos normativos vigentes inferiores 

a decreto editados pela Controladoria-Geral da União. 

PORTARIA Nº 581, DE 9 DE MARÇO DE 2021 - Estabelece orientações para o exercício das 

competências das unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, instituído 

pelo Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, dispõe sobre o recebimento do relato de 

irregularidades de que trata o caput do art. 4º-A da Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, 

no âmbito do Poder Executivo federal, e dá outras providências. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021 - 

Estabelece orientações aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública 

Federal - SIPEC, quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a 

implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP de que trata o 

Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019. 

  

DESTAQUES 

ENCCLA - ENCCLA 2021 discute estratégias de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro 



ENCCLA - Portal de capacitação para aprimoramento de gestão e transparência pública é 

tema discutido na ENCCLA 2020 

ENCCLA - ENCCLA divulga 11 ações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro para 

2021 

TIME BRASIL - Webinar "Portal e Política de Transparência para Gestões Municipais e 

Estaduais” 

PUC Rio - Webinar - Sistemas de integridade na administração pública e na iniciativa 

privada: interfaces e desafios atuais 

IADB - Articulación público privada en gobiernos locales: nuevos enfoques y desafíos 

Ministerio de Gobierno de Buenos Aires - Dialogando BA: “Integridad en América Latina: 

una conversación sobre relaciones público-privadas en la región”  

Transparency International -  Anti-Corruption Award winners 2020 
 

CLIPPING NACIONAL 

Agência Brasil - Defesa apoia campanha que promove integridade no serviço público 

Agência Brasil - Portaria prorroga por 180 dias Força Nacional em áreas fronteiriças 

Agência Senado - Senado e Câmara aumentam transparência no processo legislativo, 

aponta relatório 

Agência Câmara de Notícias - Frente Parlamentar Contra a Corrupção discute lacunas da Lei 

de Acesso à Informação 

Jornal Contábil - Empresa Pró Ética: Iniciativa para reconhecer empresas com bons 

Programas de Compliance 

Portal do Superior Tribunal de Justiça - Audiência pública sobre revisão da Lei de Lavagem 

de Capitais destaca importância do tema para a segurança do país 

Valor Econômico - Órgãos de controle reduzem custos e ficam mais produtivos 

Portal do Governo do Mato Grosso - Banco Mundial e Conaci colocam a CGE-MT no melhor 

nível de estrutura dos órgãos controle do país  

Agência BNDES de Notícias - Métricas do Desenvolvimento (Relatório de Efetividade do 

BNDES)  

Estadão - Adoção permanente de home office no governo deve gerar economia acima de R$ 

1,5 bi em 2021  

Terra - Governo deve economizar R$ 1,5 bi com home office permanente  

Época - Mais de 300 empresas contratadas para enfrentar a Covid tinham só meses de vida  

Agência Brasil - TST lança publicação explicativa sobre modalidades de teletrabalho  

CGU - CGU e IPEA realizarão a Pesquisa Brasileira de Exposição à Corrupção  



O Globo - Governo vai enviar projeto de regulamentação do lobby até março, diz ministro 

da CGU  

O Documento - Dia do Auditor é celebrado com debate sobre papel de agregar valor aos 

serviços públicos  

Portal do Ministério Público Federal - MPF realiza ciclo de debates virtual para marcar o Dia 

Internacional de Combate à Corrupção  

Folha Vitória - Estado promove debate no Dia Internacional de Combate à Corrupção  

Agência CNJ de Notícias - Grupo vai desenvolver programas de compliance e integridade no 

Judiciário  

Jota - Ações estruturadas de integridade - Uma reflexão sobre medidas de fortalecimento da 

cultura de integridade  

IPEA - Pesquisa aponta avanços nas práticas de governo digital e dados abertos no Brasil  

Legis Compliance - Audiência pública discute experiências de combate à lavagem de capitais 

no Brasil e no mundo  

ONLL - O direito administrativo sancionador: considerações sobre o PL 4253/20 e a futura lei 

de licitações  

Portal do Ministério Público Federal - MPF e CGU debatem Plano Anticorrupção elaborado 

pelo governo federal  

Portal do Governo Federal - Governo usa a tecnologia da informação no combate à 

corrupção  

Conjur - Compliance: a perspectiva externa  

Agência Brasil – CGU pretende retomar acordos de leniência em 2021  

Jornal do Comércio - Exigência de programas de Compliance na contratação com a 

Administração Pública Estadual  

Portal do Governo do Estado do Ceará - Comitê da CGE inicia treinamento para utilização da 

ferramenta eletrônica para execução do Plano de Integridade  

Portal do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - Precursor, MS fortalece a cultura da 

ética e integridade no Serviço Público  

Portal do Governo do Estado do Paraná - Programa Compliance do Governo começa fase de 

verificação de resultados  

Conjur - A importância da aplicação das normas de compliance no agronegócio  

Privacy Tech - "O desafio agora é incentivar o compliance e aumentar a conscientização", diz 

diretora da ANPD  

Paraíba Total - Compliance feminino ganha espaço no Brasil  

CGU - Ministro da CGU participa de lançamento do Plano de Integridade da Dataprev  

Migalhas - Gestão de riscos: O coração de um programa de integridade  



Rádio Senado - Congresso conclui análise de nova Lei de Licitações  

CGU - Governo Federal lança Plano Anticorrupção 

 

  

CLIPPING INTERNACIONAL 

GOV.UK - Green Paper: Transforming public procurement 

AEAP - La Administración Pública en tiempos disruptivos 

OCDE - Secretary-General of the #OECD in Better Policies for Better Lives, The fight against 

corruption is a huge priority for the OECD, it reverberates through everything we do 

IADB - Como ter times de gestores públicos superprofissionais nos governos? Guia traz 

recomendações 

COE - Network of Corruption Prevention Authorities (NCPA) 

GOV.UK - New plans set out to transform procurement, providing more value for money 

and benefitting small business  

GAB - Why Won’t Sweden Punish Swedes for Bribing Foreign Government Officials? UPDATE 

OCDE - Afrontar el coronavirus (COVID-19) 

WORLD BANK - Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector : Good 

Practices Guide 

WORLD BANK - Key to resolving COVID’s global debt crunch: transparency 

Barbados Today - #BTColumn – Integrity in governance and campaign financing 

AFA - The French Anti-Corruption Agency Guidelines 

OCDE - All you need is trust Informing the role of government in the COVID-19 context 

  

INSPIRE-SE! 

  

BOAS PRÁTICAS NO GOVERNO 

  



 

MMFDH 

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos  criou premiação para incentivar as 

discussões sobre integridade. Baseado em um quiz, que surge, em formato de pop-up, assim 

que os servidores ligam seus computadores. Para os servidores em trabalho remoto, era 

possível acessar por meio de link. As pontuações acima de 8 recebem uma carta de elogio da 

Ministra. 

  

 

MAPA 

Com o intuito de aproximar os colaboradores do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento ao seu Código de Conduta Ética, o órgão iniciou em 2019, logo após a assinatura 

da Portaria nº 60 que implementou o programa MAPA ÍNTEGRO, a campanha Café com Ética. 

Utilizando linguagem simples e objetiva, a iniciativa materializou-se como um Quiz veiculado 

quinzenalmente, por e-mail, a todos os servidores e empregados com uma pergunta relacionada 

ao Código de Conduta Ética.  

O Café com Ética impacta hoje aproximadamente 20 mil colaboradores, entre servidores 

efetivos, comissionados, empregados do quadro permanente e terceirizados, na sede e em 

superintendências. 

Em novembro de 2020, a campanha foi reconhecida pela Comissão de Ética Pública da 

Presidência da República, sendo premiada com o 2º Lugar no Concurso de Boas Práticas – 2020, 

daquele Colegiado. 

  

 

MAPA - O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou em 06/10/2020 

a Portaria MAPA nº 324, de 05/10/2020, que aprovou o “Guia de Apoio ao Mapeamento de 

Riscos para a Integridade”, com disponibilização imediata de sua versão digital na página oficial 

do órgão na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/integridade/guia-de-apoio-ao-mapeamento-de-riscos-para-a-integridade).   

O Guia de Apoio ao Mapeamento de Riscos para a Integridade, produzido pela Assessoria 

Especial de Controle Interno (AECI) do MAPA com o apoio da Área de Integridade da 

Controladoria-Geral da União, apresenta um arcabouço teórico sobre integridade e riscos 

uniformizados, ao passo que estabelece orientações para o mapeamento de riscos para a 

integridade direcionadas às principais áreas de gestão ministerial, servindo, para tanto, como 

instrumento de apoio aos servidores das unidades envolvidas. 
 

  

PARTICIPE! 

  



CURSOS E WEBINARS  

  

 

OCDE - 2021 OECD Global Anti-

Corruption & Integrity Forum  

  

 

No âmbito do 2021 OECD Global Anti-

Corruption & Integrity Forum, serão 

apresentados os Indicadores de 

Integridade Pública desenvolvidos no 

âmbito do SPIO  

Working Party of Senior Public 

Integrity Officials do qual o Brasil faz 

parte e participou dos trabalhos do 

projeto piloto dos Indicadores de 

Integridade Pública. 

  

 

SAVE THE DATE! 

Dia 23 de abril, ao meio-dia, via Teams  

CGU e OCDE anunciarão os Valores do 

Serviço Público federal e os próximos 

passos para implementação.  

Acompanhe as informações em 

https://www.gov.br/cgu/pt-

br/valores-do-servico-publico 

  

 

CGU - Chamada pública seleciona 

pesquisadores para projeto realizado 

pela CGU e Ipea 



  

 

WORLD BANK - Addressing corruption 

risks in the age of COVID-19: 

Preventing and managing conflicts of 

interest in the public sector 
 

 

PAINÉIS E PORTAIS 

  

 

Os dados referentes às 

despesas realizadas pela 

União, estados, Distrito 

Federal e municípios para 

a aquisição de bens, 

insumos e contratação de 

serviços, relacionados ao 

enfrentamento da 

pandemia do coronavírus 

estão em transparência 

ativa e podem ser 

consultados pelo Painel 

Gerencial “Contratações 

Relacionadas à Covid-19” 
 

  

  

DÚVIDAS, SUGESTÕES OU BOAS PRÁTICAS? 

Entre em contato com a Coordenação-Geral 

de Integridade Pública: integridadepublica@cgu.gov.br 

  



 

  

 

  

 


