
 

 

  

INTEGRIDADE PÚBLICA EM TEMPOS DE CRISE 

Apresentamos a 11ª Edição do Boletim Integridade Pública, trazendo informações, 
atualizações normativas, 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. 
  

 

A Controladoria-Geral da União (CGU) deu início às 
avaliações dos programas de integridade dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo federal. Nesse sentido, 
apresenta a Pesquisa de Percepção sobre Integridade 
Pública. O objetivo da pesquisa é a coleta de dados acerca 
da percepção dos servidores sobre o programa de 
integridade da sua instituição e demais atividades 
relacionadas à integridade pública em seu órgão ou 
entidade. 
  
A pesquisa foi prorrogada e estará aberta até 31 de 
agosto. PARTICIPE! 

  

INFORME-SE! 

  

NORMATIVOS RECENTES 

LEI Nº 14.174, DE 17 DE JUNHO DE 2021 - Altera a Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 
2020, para prorrogar o prazo de vigência de medidas emergenciais para a aviação civil 
brasileira em razão da pandemia da Covid-19. 
LEI Nº 14.179, DE 30 DE JUNHO DE 2021 - Estabelece normas para facilitação de 
acesso a crédito e para mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia 
da Covid-19; e revoga dispositivos das Leis nºs 8.870, de 15 de abril de 1994, e 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 
DECRETO Nº 10.715, DE 8 DE JUNHO DE 2021 - Institui os Sistemas Estruturantes de 
Gestão de Pessoal da Administração Pública Federal. 
DECRETO Nº 10.722, DE 15 DE JUNHO DE 2021 - Transforma o Conselho de 
Solidariedade para Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos Sociais e Econômicos no 
Conselho de Solidariedade. 
DECRETO Nº 10.740, DE 5 DE JULHO DE 2021 - Prorroga o Auxílio Emergencial 2021 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u8rakwBKcrdKq74KLKV4XA9UOFE5VFhJSTJRMTdSTVcyNU1KRENHUlE5NS4u
https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.174-de-17-de-junho-de-2021-326417941
https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.179-de-30-de-junho-de-2021-329087561
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.715-de-8-de-junho-de-2021-324767460
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.722-de-15-de-junho-de-2021-326154195
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.740-de-5-de-julho-de-2021-330268082


decorrente do coronavírus (covid-19), instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 
18 de março de 2021. 
DECRETO Nº 10.745, DE 8 DE JULHO DE 2021 - Altera o Decreto nº 9.970, de 14 de 
agosto de 2019, que dispõe sobre o Comitê Federal de Assistência Emergencial. 
PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/CGU Nº 6.909, DE 21 DE JUNHO DE 2021 - Institui 
regime especial de governança para a destinação de imóveis da União nos regimes 
que especifica. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 - Dispõe sobre 
o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição 
de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021 - Dispõe sobre a 
dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no âmbito da Administração 
Pública federal direta, autárquica e fundacional. 
  

 

Publicado o Decreto 10.756/2021, que 
institui o Sistema de Integridade 
Pública do Poder Executivo federal - 
SIPEF 

Assista aqui à cerimônia de assinatura 
do Decreto. 

  

DESTAQUES 
AGÊNCIA BRASÍLIA - Programa ‘Integridade em Ação’ é tema de live da Sejus 
GAZETA DO POVO - Evento on-line, nesta terça: como fortalecer a cultura da integridade em 
Curitiba? 
CGU - Webinário: CGU lança módulo Acesso à Informação do FalaBR para poderes Legislativo 
e Judiciário 

CGU - Rede Nacional de Ouvidorias encerra ciclo de conversas sobre proteção de 
dados 
CGE MT - Programas de integridade protegem a reputação das empresas, afirmam 
especialistas em webinar da CGE 
CGU - Rede de Corregedorias lança Concurso de Boas Práticas 

CGU - 33ª Rede Girc: Programa de integridade em contratações públicas: a nova lei 
14.133/21 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.745-de-8-de-julho-de-2021-330863603
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-me/cgu-n-6.909-de-21-de-junho-de-2021-330650160
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-/me-n-65-de-7-de-julho-de-2021-330673635
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-67-de-8-de-julho-de-2021-330985107
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/sistema-de-integridade-publica-do-executivo-federal-ampliara-prevencao-da-corrupcao-no-brasil
https://youtu.be/4R_6f2t3eIk
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/06/21/programa-integridade-em-acao-e-tema-de-live-da-sejus/
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/breves/evento-on-line-nesta-terca-como-fortalecer-a-cultura-da-integridade-em-curitiba/
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/breves/evento-on-line-nesta-terca-como-fortalecer-a-cultura-da-integridade-em-curitiba/
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/webinario-cgu-lanca-modulo-acesso-a-informacao-do-falabr-para-poderes-legislativo-e-judiciario
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/webinario-cgu-lanca-modulo-acesso-a-informacao-do-falabr-para-poderes-legislativo-e-judiciario
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/rede-nacional-de-ouvidorias-encerra-ciclo-de-conversas-sobre-protecao-de-dados
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/rede-nacional-de-ouvidorias-encerra-ciclo-de-conversas-sobre-protecao-de-dados
http://www.mt.gov.br/web/cge/-/17487571-programas-de-integridade-protegem-a-reputacao-das-empresas-afirmam-especialistas-em-webinar-da-cge
http://www.mt.gov.br/web/cge/-/17487571-programas-de-integridade-protegem-a-reputacao-das-empresas-afirmam-especialistas-em-webinar-da-cge
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/rede-de-corregedorias-lanca-concurso-de-boas-praticas
https://www.youtube.com/watch?v=nyuP08lO74U
https://www.youtube.com/watch?v=nyuP08lO74U


    

CLIPPING NACIONAL 

ÉPOCA NEGÓCIOS - A integridade é uma escolha 

ESTADO DE MINAS - G-7 reitera compromisso com combate à corrupção global 

CONJUR - Programas de integridade na nova Lei de Licitações: parâmetros e desafios 

CGU - CGU e AGU celebram acordo de leniência com as empresas SICPA e CEPTIS no 

valor de R$ 762 milhões 

GAZETA DO POVO - “NaMoral”: projeto do MP do DF ensina a combater a corrupção 

no dia a dia 

DIÁRIO DO RIO - Paulo Ganime é premiado por transparência e integridade do 

mandato 

A VOZ DA CIDADE - Prefeitura avança na implantação do Programa de Integridade e 

Compliance 

GAZETA DO POVO - Por ampla maioria, Câmara aprova projeto que enfraquece a Lei 

de Improbidade Administrativa 

AGÊNCIA BRASÍLIA - Controladores-gerais de 3 estados em encontro virtual 

PODER 360 - Brasil cai em ranking de combate à corrupção 

DEFESA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - Prefeitura visita Niterói para troca de experiências 

em programa de Integridade e Compliance 

UOL ECONOMIA - Governo pagou R$ 10 bilhões indevidamente de auxílio 

emergencial, diz CGU 

SC HOJE - Secretaria Executiva de Integridade e Governança participa de reunião 

com PNUD em Brasília 

CGU - CGU e AGU celebram acordo de leniência de R$ 86 milhões com empresas por 

ilícitos em projeto com a Petrobras 

PREFEITURA RIO - Prefeitura lança Central Anticorrupção para receber denúncias 

envolvendo agentes públicos municipais 

A GAZETA - Tecnologia ganha papel crucial no combate à corrupção 

CGU - Portal da Transparência divulga remuneração de aposentados e pensionistas 

do Governo Federal 

https://epocanegocios.globo.com/colunas/Futuro-do-trabalho/noticia/2021/05/integridade-e-uma-escolha.html
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/06/02/interna_internacional,1272799/g-7-reitera-compromisso-com-combate-a-corrupcao-global.shtml
https://www.conjur.com.br/2021-jun-06/publico-pragmatico-programas-integridade-lei-licitacoes
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/06/cgu-e-agu-celebram-acordo-de-leniencia-com-as-empresas-sicpa-e-ceptis-no-valor-de-r-762-milhoes
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/06/cgu-e-agu-celebram-acordo-de-leniencia-com-as-empresas-sicpa-e-ceptis-no-valor-de-r-762-milhoes
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/namoral-mp-df-ensina-a-combater-a-corrupcao/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/namoral-mp-df-ensina-a-combater-a-corrupcao/
https://diariodorio.com/paulo-ganime-e-premiado-por-transparencia-e-integridade-do-mandato/
https://diariodorio.com/paulo-ganime-e-premiado-por-transparencia-e-integridade-do-mandato/
https://avozdacidade.com/wp/prefeitura-avanca-na-implantacao-do-programa-de-integridade-e-compliance/
https://avozdacidade.com/wp/prefeitura-avanca-na-implantacao-do-programa-de-integridade-e-compliance/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/camara-aprova-projeto-que-enfraquece-lei-de-improbidade-administrativa/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/camara-aprova-projeto-que-enfraquece-lei-de-improbidade-administrativa/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/06/14/controladores-gerais-de-3-estados-em-encontro-virtual/
https://www.poder360.com.br/pesquisas/brasil-cai-em-ranking-de-combate-a-corrupcao/
https://defesa.com.br/prefeitura-visita-niteroi-para-troca-de-experiencias-em-programa-de-integridade-e-compliance/
https://defesa.com.br/prefeitura-visita-niteroi-para-troca-de-experiencias-em-programa-de-integridade-e-compliance/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/06/21/governo-pagou-r-10-bilhoes-indevidamente-de-auxilio-emergencial-diz-cgu.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/06/21/governo-pagou-r-10-bilhoes-indevidamente-de-auxilio-emergencial-diz-cgu.htm
https://schoje.news/2021/06/25/secretaria-executiva-de-integridade-e-governanca-participa-de-reuniao-com-pnud-em-brasilia/
https://schoje.news/2021/06/25/secretaria-executiva-de-integridade-e-governanca-participa-de-reuniao-com-pnud-em-brasilia/
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/06/cgu-e-agu-celebram-acordo-de-leniencia-de-r-86-milhoes-com-empresas-por-ilicitos-em-projeto-com-a-petrobras
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/06/cgu-e-agu-celebram-acordo-de-leniencia-de-r-86-milhoes-com-empresas-por-ilicitos-em-projeto-com-a-petrobras
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-lanca-central-anticorrupcao-para-receber-denuncias-envolvendo-agentes-publicos-municipais/
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-lanca-central-anticorrupcao-para-receber-denuncias-envolvendo-agentes-publicos-municipais/
https://www.agazeta.com.br/artigos/tecnologia-ganha-papel-crucial-no-combate-a-corrupcao-0621
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/06/portal-da-transparencia-divulga-remuneracao-de-aposentados-e-pensionistas-do-governo-federal
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/06/portal-da-transparencia-divulga-remuneracao-de-aposentados-e-pensionistas-do-governo-federal


AGÊNCIA BRASIL - CGU recuperou R$ 7,1 bi de fraudes no auxílio emergencial 

EBC - Ministro da CGU fala sobre combate à corrupção no país 

CONJUR - EUA vão intensificar o combate à corrupção fora do país, diz Biden 

REVISTA DA CGU - Diagnóstico do Ageism no Serviço Público Brasileiro: A 

Necessidade de Combater o Preconceito Projetado para o Futuro do Servidor 

PORTOS E NAVIOS - Emap adere a projeto de ética e integridade empresarial 

TERRA - Programa de compliance se torna crucial para o sucesso e a perenidade das 

organizações 

GOV.BR - Lei do Governo Digital entra em vigor com foco na eficiência e inovação 

PREFEITURA RIO - Prefeitura lança Processo.Rio e Painel Estatístico da LAI para 

ampliar transparência no município 

CGU - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção é apresentado a órgãos do 

Executivo federal 

PORTAL DO GOVERNO DO CEARÁ - CGE inicia processo de implementação do 

Programa de Integridade na Sedet 

CONJUR - Análise das diretrizes da OCDE sobre integridade em empresas públicas 

O DIA - Plano de Integridade da Polícia Civil do Rio está prestes a sair do papel 

GAZETA DO POVO - 6 medidas de combate à corrupção essenciais para o atual 

momento do Brasil 

CGE MT - Integridade de entes privados é tendência de mercado, afirma 

controlador-geral 

METRÓPOLES - CGU acha falhas no abate-teto de estatais e vê prejuízo de R$ 8,9 mi 

FOLHA PE - Controladoria de Pernambuco lança consultoria para gestão de risco e 

integridade 

COMITÊ INTERMINISTERIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (CICC) - Comitê 

interministerial discute medidas de combate à corrupção no Governo Federal 
  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-06/cgu-recuperou-r-71-bi-de-fraudes-no-auxilio-emergencial
https://tvbrasil.ebc.com.br/brasil-em-dia/2021/06/ministro-da-cgu-fala-sobre-combate-corrupcao-no-pais
https://www.conjur.com.br/2021-jun-15/eua-irao-intensificar-combate-corrupcao-dentro-fora-pais
https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/399
https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/399
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/emap-adere-a-projeto-de-etica-e-integridade-empresarial
https://www.terra.com.br/noticias/programa-de-compliance-se-torna-crucial-para-o-sucesso-e-a-perenidade-das-organizacoes,19afebbbfca55a0de5b56bb2599c2d5ea2thnwsa.html
https://www.terra.com.br/noticias/programa-de-compliance-se-torna-crucial-para-o-sucesso-e-a-perenidade-das-organizacoes,19afebbbfca55a0de5b56bb2599c2d5ea2thnwsa.html
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/noticias/lei-do-governo-digital-entra-em-vigor-com-foco-na-eficiencia-e-inovacao#:~:text=Entra%20em%20vigor%20nesta%20quarta,e%20da%20participa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20cidad%C3%A3os.
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-lanca-processo-rio-e-painel-estatistico-da-lai-para-ampliar-transparencia-no-municipio/
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-lanca-processo-rio-e-painel-estatistico-da-lai-para-ampliar-transparencia-no-municipio/
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-e-apresentado-a-orgaos-do-executivo-federal
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-e-apresentado-a-orgaos-do-executivo-federal
https://www.ceara.gov.br/2021/07/07/cge-inicia-processo-de-implementacao-do-programa-de-integridade-na-sedet/
https://www.ceara.gov.br/2021/07/07/cge-inicia-processo-de-implementacao-do-programa-de-integridade-na-sedet/
https://www.conjur.com.br/2021-jul-06/sahione-diretrizes-ocde-integridade-empresas-publicas
https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2021/07/6185714-plano-de-integridade-da-policia-civil-do-rio-esta-prestes-a-sair-do-papel.html
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/medidas-de-combate-a-corrupcao-essenciais-para-o-brasil/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/medidas-de-combate-a-corrupcao-essenciais-para-o-brasil/
http://www.mt.gov.br/web/cge/-/17492221-integridade-de-entes-privados-e-tendencia-de-mercado-afirma-controlador-geral
http://www.mt.gov.br/web/cge/-/17492221-integridade-de-entes-privados-e-tendencia-de-mercado-afirma-controlador-geral
https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/cgu-acha-falhas-no-abate-teto-de-estatais-e-ve-prejuizo-de-r-89-mi
https://www.folhape.com.br/colunistas/blogdafolha/controladoria-de-pernambuco-lanca-consultoria-para-gestao-de-risco-e-integridade/25619/
https://www.folhape.com.br/colunistas/blogdafolha/controladoria-de-pernambuco-lanca-consultoria-para-gestao-de-risco-e-integridade/25619/
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/comite-interministerial-discute-medidas-de-combate-a-corrupcao-no-governo-federal
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/comite-interministerial-discute-medidas-de-combate-a-corrupcao-no-governo-federal


  

CLIPPING INTERNACIONAL 

OECD - Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions 

OECD - Online public consultation - Stocktaking exercise on the OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises 

TUFTS - The Corruption, Justice and Legitimacy Program 

TUFTS - 3 Things Peacebuilders Should Read About Anti-corruption and Conflict 

ARGENTINA - Presentación del Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre 

Integridad en Argentina 

MEDIUM - Moving from a “Results” to “Process” Orientation 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - DOUBLE HARM WHEN CORRUPTION MEETS 

DISCRIMINATION 

FOCUS - Sesa e CGE assinam termo de compromisso para implantar Programa de 

Integridade do Poder Executivo Estadual 

CNJ - Justiça Militar de Minas Gerais institui Programa de Integridade 

JURUÁ EM TEMPO - Acre institui Programa de Integridade e Compliance na gestão 

pública 

DEFESA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - Programa de Compliance Público, do Governo de 

Goiás, gera economia de R$ 809 milhões 

ETHICAL SYSTEMS - Why You Should Spotlight Exemplary Ethical Behavior at Work 

SWVA TODAY - OPINION: Truth and integrity in budgeting matter more than ever 
  

INSPIRE-SE! 

  

BOAS PRÁTICAS NO GOVERNO 

https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
https://www.oecd.org/corporate/public-consultation-stocktaking-study-on-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm
https://www.oecd.org/corporate/public-consultation-stocktaking-study-on-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm
https://sites.tufts.edu/ihs/cjlprogram/
https://sites.tufts.edu/ihs/3-things-peacebuilders-should-read-about-anti-corruption-and-conflict/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-informe-de-seguimiento-del-estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-informe-de-seguimiento-del-estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en
https://nicole-anand.medium.com/moving-from-a-results-to-process-orientation-370973f6f5c5
https://www.transparency.org/en/news/double-harm-corruption-discrimination-sdgs-leave-no-one-behind
https://www.transparency.org/en/news/double-harm-corruption-discrimination-sdgs-leave-no-one-behind
https://www.focus.jor.br/sesa-e-cge-assinam-termo-de-compromisso-para-implantar-programa-de-integridade-do-poder-executivo-estadual/
https://www.focus.jor.br/sesa-e-cge-assinam-termo-de-compromisso-para-implantar-programa-de-integridade-do-poder-executivo-estadual/
https://www.cnj.jus.br/justica-militar-de-minas-gerais-institui-programa-de-integridade/
https://www.juruaemtempo.com.br/2021/07/acre-institui-programa-de-integridade-e-compliance-na-gestao-publica/
https://www.juruaemtempo.com.br/2021/07/acre-institui-programa-de-integridade-e-compliance-na-gestao-publica/
https://defesa.com.br/programa-de-compliance-publico-do-governo-de-goias-gera-economia-de-r-809-milhoes/
https://defesa.com.br/programa-de-compliance-publico-do-governo-de-goias-gera-economia-de-r-809-milhoes/
https://www.ethicalsystems.org/how-spotlighting-exemplary-workplace-behavior-can-strengthen-ethical-culture/
https://swvatoday.com/opinion/article_d2d02156-deb9-11eb-bb25-3f94b766bb21.html


  
MAPA/ENAGRO - Curso de Capacitação para Preenchimento de Agendas de 
Autoridades 
  
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizou nos dias 12 e 13 de 
maio um curso de capacitação para o preenchimento de agendas de autoridades. O 
treinamento foi uma iniciativa conjunta entre a Assessoria Especial de Controle 
Interno, Coordenação-Geral de Integridade, Comissão de Ética e a Ouvidoria da Pasta. 
O objetivo principal do curso foi dar clareza e objetividade ao preenchimento das 
agendas e alinhá-las ao exigido em Lei. Com isso, espera-se a uniformização das 
agendas e o alinhamento às exigências da CEP/PR, por meio de suas resoluções, bem 
como à Lei nº 12.813/2013. 
Promovido com apoio da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro) o curso 
contou com duas turmas: uma direcionada aos dirigentes detentores de DAS nível 5 e 
chefes de gabinetes de Secretarias da Pasta e outra para as secretárias e servidores 
responsáveis pelo preenchimento de agendas. Foram treinadas, ao todo, cerca de 90 
pessoas. 
DNIT - Agentes de Integridade participam de curso previsto no Plano de Integridade 

Entre os dias 9 e 11 de junho, o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) realiza o Minicurso de Capacitação para agentes de integridade. 
Promovido na modalidade virtual, o curso é oferecido pela Coordenação- Geral de 
Integridade e está previsto no Plano de Integridade da autarquia. 
O treinamento foi planejado com a proposta de fortalecer a cultura da ética e 
integridade no Departamento, bem como proporcionar ferramentas para as 
atividades de assessoramento aos superintendentes quanto à prevenção e à detecção 
de fraudes e atos de corrupção. 
  
CANAL DO MINFRA NO 
YOUTUBE - O Ministério da 
Infraestrutura iniciou na semana 
passada a apresentação de uma 
sequência de vídeos abordando 
questões centradas em ética 
pública. O primeiro vídeo é sobre 
conduta de encontros profissionais 

  

PARTICIPE! 

  

PAINÉIS E PORTAIS 

  

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=2424
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=2424
https://www.youtube.com/watch?v=nACjNc28spA
https://www.youtube.com/watch?v=nACjNc28spA
https://www.youtube.com/watch?v=nACjNc28spA
https://www.youtube.com/watch?v=nACjNc28spA
https://www.youtube.com/watch?v=nACjNc28spA
https://www.youtube.com/watch?v=nACjNc28spA
https://www.youtube.com/watch?v=nACjNc28spA


 
  

NOVO PAINEL DE RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS 

CGU lança Painel de Recomendações Internacionais - Ferramenta de transparência 

ativa disponibiliza a íntegra das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito dos 

foros internacionais de combate à corrupção 
  

 

  

  
DÚVIDAS, SUGESTÕES OU BOAS PRÁTICAS? 

Entre em contato com a Coordenação-Geral 
de Integridade Pública: integridadepublica@cgu.gov.br 

  

 
  

 
  
  

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/cgu-lanca-painel-de-recomendacoes-internacionais
mailto:integridadepublica@cgu.gov.br
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/cgu-lanca-painel-de-recomendacoes-internacionais
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f

