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CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM DO CONTROLADOR
Em tempos tão complexos, de novos significados e outras
ressignificações - do sentido mesmo das coisas - o certo é que a
Administração Pública, ela própria, suas premissas e pressupostos,
não poderiam passar incólumes ao novo paradigma de mundo, de
sociedade e de Estado que vem sendo edificado e acelerado desde o
alvorecer do novo século, em especial pelos ganhos exponenciais de
escala e de oportunidades trazidos pelas inovações tecnológicas e do
protagonismo da gestão da informação e do conhecimento.
Nesse cenário volátil e desafiador, a Administração Pública se
transforma: de uma faceta, despe-se de uma vetusta roupagem de
um agir formal entabulado por uma noção de legalidade estrita – o
administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza –
materializando o ponto de convergência do legado pós-revolução
francesa de que administrar é tão somente cumprir a lei (de ofício);
de outra, engaja-se na vaga de que o excesso de formalismo produz
uma burocracia agigantada e descontrolada, que ao se retroalimentar
indefinidamente, induz um agir estatal ineficiente e extremamente
suscetível a influxos de fraudes, desvios, grosso modo de corrupção e
seus efeitos deletérios. Em suma, cumprir a lei, apenas, já não basta
para assegurar a legitimidade da ação estatal. As demandas da
sociedade, agora, necessitam ser gestadas e tratadas a partir de outra
perspectiva.
Para tanto, a concepção de um novel aparato estatal d(n)o século XXI
deve ser reconfigurada a partir da compreensão de que administrar
é agora essencialmente tomar decisões, tendo como embasamento,
um ampliado e renovado plexo normativo, que se não abdica da
legalidade, agrega a publicidade e sua consorte transparência,
transita pela impessoalidade e moralidade, para desaguar na
eficiência, dentre outros princípios informadores. Portanto, as
balizas do decidir administrativo são recalibradas, e para que
melhores e mais legítimas decisões sejam tomadas não se pode
prescindir, de forma radical, do incentivo à transparência, da busca
incessante da eficiência administrativa e seu entorno – eficácia,
efetividade, economicidade – e de um giro comportamental, deveras
complexo - por envolver uma significativa mudança de cultura - dos
que integram os quadros da Administração (o público) e daqueles
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que com ela se relacionam (o privado). Nessa senda, a noção de
integridade surge como um componente indissociável desta
Administração contemporânea.
Assim sendo, imbuída neste espírito de renovação e de mudança
qualitativa e no intuito de contribuir para a melhoria da gestão é que
a Controladoria-Geral do Município – CTGM, ciente do seu papel
nesta travessia, enquanto processo contínuo e permanente, apresenta
para toda a Administração Pública Municipal, mais um produto: o
guia do Programa de Fomento à Integridade Pública. O documento,
de viés prático e didático, tem a pretensão, nada modesta, de se
apresentar como um referencial seguro e confiável para que a
Prefeitura de Belo Horizonte possa estar afinada com o há de melhor
na necessária e constante busca de um modelo de atuação eficiente,
transparente e íntegro com o objetivo concreto de melhorar as
entregas do Poder Público para a população, pois afinal, o
compromisso indelével da gestão, é e deve ser sempre, governar
para quem precisa.

CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO
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APRESENTAÇÃO
O PROGRAMA DE FOMENTO À INTEGRIDADE PÚBLICA E À GESTÃO DE
RISCOS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte, por meio da
Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da Corrupção,
lançou, por meio da Portaria CTGM nº 04/2019, de 22 de fevereiro
de 2019, o Programa de Fomento à Integridade Pública e à Gestão de
Riscos para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal
Considera-se Programa de Integridade Pública uma medida
administrativa de gestão estratégica por meio da qual se identifica,
trata e gerencia, de forma sistemática, os riscos de violação de
integridade de um órgão para melhorar a governança. Tem como
foco principal estruturar, reforçar, manter a cultura de integridade
institucional, bem como prevenir e combater potenciais atos de
corrupção que possam impedir que a organização preste serviços à
sociedade de forma eficiente, eficaz e de qualidade, que é o objetivo
principal de toda política pública.
Os Programas de Integridade buscam, pois, sistematizar ações de
governança, gestão de riscos, controles internos, gestão de pessoas,
dentre outras, para fortalecimento do ambiente de integridade nos
órgãos e entidades da Administração Pública; são concebidos para
renovar a gestão, com iniciativas que promovam o fortalecimento
dos valores individuais e institucionais, dos princípios éticos de
conduta e padrões de desempenho dos servidores, bem como que
promovam a transparência e a gestão adequada de recursos – ações
que convêm a uma instituição do setor público que tem o dever de
reforçar a confiança pública. A prática de corrupção ou de violação
de integridade pode gerar consequências a curto e longo prazos que
incluem perda de reputação, de confiança pública e financeira direta,
desperdício de recursos, ações penais, civis ou administrativas,
auditorias externas, efeitos adversos sobre servidores e equipes e
impacto negativo sobre as políticas públicas.
A gestão de riscos é o conjunto de ações coordenadas que buscam
garantir que os objetivos da organização sejam perseguidos dentro
de limites aceitáveis de risco. As informações provenientes da gestão
de riscos, inclusive relativas à integridade, servem de apoio à tomada
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de decisão como, por exemplo, sobre a definição de ações
estratégicas, buscam contribuir para o fortalecimento dos processos
organizacionais e são especialmente importantes para a implantação
de medidas adicionais de mitigação dos riscos e para a identificação
dos potenciais impactos em caso de materialização de eventos de
risco. Os benefícios para órgãos e entidades advindos da adesão ao
Programa incluem a melhoria da eficácia e eficiência operacionais; a
melhor alocação e utilização dos recursos; o aumento da resiliência
da organização; além da criação ou melhoria de mecanismos de
controle e gestão de riscos para evitar o uso indevido do poder
hierárquico, assim como para evitar o nepotismo e o conflito de
interesses entre partes relacionadas.

REQUISITOS PARA A ADESÃO:
A adesão dos órgãos e entidades ao Programa é voluntária e será
realizada mediante assinatura, pela autoridade máxima, do Termo
de Adesão.
O Termo de Adesão, disponível em nosso portal*, deverá ser
preenchido, assinado, digitalizado e enviado para o e-mail:
dicc@pbh.gov.br .

CONHEÇA NOSSAS AÇÕES
A QUEM SE DESTINA ESSE MANUAL:
No intuito de trazer uma abordagem simples e pragmática para a
implementação do Plano de Integridade, no âmbito da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, desenvolvemos este Manual e
esperamos que este seja mais um recurso para fortalecer a
integridade pública Municipal.
O Manual se destina ao auxílio dos grupos de trabalho/comitês
envolvidos na elaboração e implementação de Planos de Integridade
nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e aos
gestores, autoridades máximas e servidores dos órgãos e entidades
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
“A Integridade é um dos principais pilares das estruturas políticas,
econômicas e sociais e, portanto, é essencial ao bem-estar econômico
e social e à prosperidade dos indivíduos e das sociedades como um
todo." OCDE, 2017
Boa leitura e bom trabalho.
Contem conosco!
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ETAPA 01. COMPROMETIMENTO DA ALTA
ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO
A importância do comprometimento da alta administração reside
basicamente no fato de prover ao Programa de Integridade todos os
elementos necessários à sua implantação. Assim, para que um
Programa seja efetivo, a alta administração deve:
Disponibilizar recursos;
Integrar o Programa com outros Projetos em andamento;
Definir atribuições e responsabilidades;
Viabilizar o processo de motivação e conscientização;
Identificar os conhecimentos e habilidades necessários;
Estabelecer processos para comunicação e relato;
Implementar controles operacionais necessários.
Assim, o apoio e o comprometimento efetivos da alta gestão é
necessário em termos de recursos, pessoal e tempo, e é considerado
um fator determinante para o sucesso do Programa.
Por outro lado, considera-se que, para atingir a integração do
Programa em toda a organização, é necessário que os gestores
assumam a responsabilidade por atingir objetivos e metas.
A construção de um Programa de Integridade, que envolve também
o desenvolvimento de uma cultura de integridade, é um processo
coletivo, que abarca todos os agentes em uma organização.
Ações isoladas sempre poderão ser tomadas por agentes
comprometidos com o tema Integridade, mas um Programa efetivo
somente será implementado com o comprometimento e apoio da
Alta Administração, pilar essencial.

Antecede qualquer passo o comprometimento e apoio da alta
administração e a sensibilização do órgão, em especial dos
gestores, sobre a importância do tema, de se estabelecer uma
estrutura preventiva, e sobre os benefícios da integridade na
condução de ações internas.
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ATIVIDADES
Demonstração de comprometimento
da alta administração para o
1
desenvolvimento e implementação do programa de integridade,
1
por meio da efetiva adesão.
Aprovar, supervisionar e acompanhar o Programa de Integridade
no órgão ou entidade, garantindo que sejam aplicadas medidas
disciplinares no caso de violação às normas internas estabelecidas;
Supervisionar o sistema de gestão de riscos, garantindo que sejam
mapeados e mitigados riscos relevantes; e
Agir sempre no interesse público, de modo que a sociedade confie
que os recursos geridos estejam sendo utilizados adequadamente
no seu interesse.

PRODUTOS ESPERADOS
Termo de Adesão* ao Programa de Fomento à Integridade, assinado
pela alta administração do órgão/entidade;
Disseminação do tema, pela alta administração, em palestras e
reuniões internas e externas.

Para efetivar a participação do PFIP, é imprescindível a efetiva concordância, formalizada através da
assinatura do “Termo de Adesão” disponível em: *https://prefeitura.pbh.gov.br/sutransp.
1
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ETAPA 02 - AMBIENTE PARA
IMPLEMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO
O primeiro passo para a estruturação do Programa de Integridade é
designar formalmente a equipe por meio de instrumento normativo.
É importante que a alta administração identifique pessoas
estratégicas, que atuam tanto na área meio como na área finalística
do órgão/entidade, para comporem o comitê. Não é preciso uma
equipe com dedicação exclusiva!
Paralelamente à instituição da equipe executora das tarefas,
responsável pela construção do Plano e execução do Programa, é
recomendável a constituição de um Comitê de Gestão Estratégica, ou
seja, um Comitê decisório de governança, para avaliar e validar as
atividades do Comitê de Integridade, bem como para a definição do
apetite ao risco da organização. Ele pode ser constituído por
membros da alta direção ou do conselho de administração, se
houver, para que sejam apresentadas as informações resultantes do
contexto/diagnóstico, e para que se avalie se os objetivos pretendidos
estão em consonância com as estratégias de atuação da instituição.

ATIVIDADES
Institucionalização do Programa, provendo os recursos necessários
para sua implantação e nomeação dos comitês de gestão estratégica
(CGE) e de integridade (CI);
Promoção de campanhas de sensibilização interna sobre o tema e
capacitações, proporcionando a criação de um ambiente propício e
aderente para a implementação do Programa;
Adotar medidas de incentivo à participação do público interno nos
eventos de capacitação relacionados ao programa de integridade.

PRODUTOS ESPERADOS
Publicação de Portaria instituindo o programa de integridade e a
formação dos comitês que atuarão em sua gestão e execução.
Planos de comunicação e capacitação.

Todas as ações deverão ser formalizadas e documentadas
apropriadamente para fins de comprovação.
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ETAPA 03 - LEVANTAMENTO PRÉVIO DE
INFORMAÇÕES (CONTEXTO)
DESCRIÇÃO
É importante compreender a realidade que se quer transformar.
Para tanto, é preciso conhecer as necessidades e potencialidades do
órgão ou entidade, seus gargalos e oportunidades, seu planejamento
e atividades em curso, seus riscos e controles, problemas culturais e
estruturais de integridade e suas virtudes, a fim de fundamentar um
ponto de partida do plano que será construído.
Para um efetivo diagnóstico sobre a realidade dos órgãos e entidades
da Administração Pública Municipal, quanto aos temas relacionados
à integridade pública, é necessário extrair impressões importantes
por meio de análise documental e entrevistas com servidores dos
diversos setores de cada órgão, para subsidiar a elaboração de planos
de integridade específicos e aderentes a cada um dos
órgãos/entidades.

ATIVIDADES
Levantamento de informações relevantes relacionadas à estrutura
organizacional (quantidade de órgãos/unidades administrativas,
perfil da força de trabalho, competências, histórico orçamentáriofinanceiro), critérios de mensuração de riscos, possíveis interações
com a iniciativa privada, quantidades de concessões, licenças e
permissões, licitações, que podem ser fontes de risco, além de casos
históricos de quebra de integridade, achados e recomendações de
auditoria e outros incidentes importantes, por meio de:
Realização de entrevistas e aplicação de questionários;
Análise de relatórios e séries históricas;
Identificação da estrutura organizacional e funcional;
Leitura crítica de normativos relacionados a processos relevantes
e conduta dos servidores;
Processamento das informações coletadas;
Planejamento das atividades do Programa de Integridade.

PRODUTOS ESPERADOS
2

Matriz SWOT;
Relatório de informações – Contexto.

A Matriz SWOT deve ser elaborada para clarificar os cenários interno e externo do órgão/entidade,
levando-se em conta tanto seus pontos positivos (forças, oportunidades) quanto seus pontos fracos
(fraquezas e ameaças).
2
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ETAPA 04 - IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E
AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE INTEGRIDADE
DESCRIÇÃO
Risco pode ser definido como a possibilidade de um evento incerto
impactar o cumprimento de objetivos organizacionais. No caso da
Administração Pública, é o que compromete os resultados do órgão
ou entidade, o que ameaça, interrompe, retarda ou deteriora
resultados de políticas públicas.
Riscos de integridade podem ser entendidos como riscos que
configurem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de
fraudes
ou
atos
de
corrupção,
englobando
atos
como
recebimento/oferta de propina, desvio de verbas, fraudes, abuso de
poder/influência, nepotismo, conflito de interesses, uso indevido e
vazamento de informação sigilosa e práticas antiéticas.
Os riscos específicos à integridade, assim como dilemas morais e a
aparência de corrupção, podem provocar danos severos de imagem
e de reputação à organização e bem como podem afetar as finanças e
investimentos externos ou de terceiros.

Uma instituição que possui conhecimento sobre seus riscos e
se prepara para as adversidades está mais apta a atingir seus
resultados.
Existem muitas metodologias disponíveis para o gerenciamento de
riscos em todos os tipos de organização. Não há um tipo ideal ou
“receita pronta”. É necessário fazer uma interpretação própria das
referências, de modo a tornar a gestão de riscos oportuna, aplicável e
útil para a realidade organizacional. No geral, apesar da diversidade
de métodos e instrumentos, há bastante convergência em relação às
etapas de implementação do processo.

Lembrete: É importante frisar que em todas as etapas haverá
suporte da Subcontroladoria de Transparência e Prevenção
da Corrupção, SUTRANSP, que irá auxiliar as Unidades
Administrativas, de acordo com a realidade do órgão ou
entidade e em decisão conjunta com os respectivos Comitês,
inclusive sobre a metodologia a ser aplicada.
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PROCESSO DE GESTÃO DE RISCO
Escopo, contexto, critério

atlusnoc e oãçacinumoC

Identificação de
riscos

Análise de riscos

Avaliação de riscos

acitírc esilána e otnemarotinoM

Processo de avaliação de riscos

Tratamento de riscos

Registro e relato

ATIVIDADES
Identificação dos principais riscos de integridade, por meio de
entrevistas e aplicação de questionários e outras técnicas;
Associação dos riscos às respectivas áreas e processos
organizacionais;
Análise e avaliação dos impactos e probabilidades de ocorrência dos
3
riscos;
Priorização dos riscos.

PRODUTOS ESPERADOS
Relação de riscos com suas probabilidades e impactos;
4
Matriz de riscos (matriz de calor).
Atribuem-se aos riscos identificados valores padronizados de frequência de ocorrência (probabilidade) e
consequência (impacto). A análise gera a chamada matriz de probabilidade x impacto, ou “matriz de calor”.

3

A matriz de calor orienta a seleção dos riscos (priorização) que demandam acompanhamento ecolabora
para a avaliação de medidas para mitigar eventuais problemas ou potencializar oportunidades. Esse passo é
importante para determinar a probabilidade de o risco acontecer e o impacto de sua ocorrência sobre um
objetivo definido.

4
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ETAPA 05 - TRATAMENTO DE RISCOS
DESCRIÇÃO
Uma vez identificados e definida a priorização, quais estratégias de
mitigação e implementação serão tomadas? A fase de tratamento
cuida de preparar respostas a riscos, como ilustrado:

MITIGAR/
REDUZIR

COMPARTILHAR

RESPOSTA AO
RISCO

EVITAR

ACEITAR

ATIVIDADES
Listar os fatores de risco (vulnerabilidades, causas, consequências
dos riscos) mais relevantes para sua ocorrência;
Levantar e analisar os controles existentes para mitigação dos riscos;
Desenhar e propor atividades de controles internos que sejam
capazes de mitigar os riscos identificados;
Propor tratamento dos riscos e melhoria de controles internos com
responsáveis, prazos e custos de implementação estimados.

PRODUTOS ESPERADOS
Plano de gestão de riscos de integridade.
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ETAPA 06 - INSTITUIÇÃO E FORMALIZAÇÃO
DO CANAL DE COMUNICAÇÃO
(DENÚNCIAS)
DESCRIÇÃO
O Canal de Denúncias é uma das principais ferramentas de um
programa de integridade, em qualquer organização. É um meio fácil
e assertivo que permite aos servidores, funcionários, parceiros
comerciais ou institucionais, emitirem sinais de alerta sobre
possíveis irregularidades cometidas ou violações aos códigos de
conduta ética pactuados internamente e denunciar potenciais
desvios cometidos por pessoas da organização, inclusive da alta
direção.
As denúncias possibilitam à gestão conhecer inconformidades que
poderiam passar despercebidas por outros mecanismos de detecção,
permitindo, inclusive, respostas mais céleres do órgão de controle,
além de centralizar a recepção, tratamento e apuração das
manifestações recebidas.

A existência do Canal de Comunicação deve ser amplamente
divulgada para que os servidores e demais partes interessadas
possam comunicar ocorrências relevantes.
“Os olhos e ouvidos dos cidadãos e das partes interessadas
estão em todos os lugares, e a organização deve estar
preparada para se aproveitar desse controle difuso e gratuito.”
(TCU, Referencial de Combate à Fraude e Corrupção, 2017)

ATIVIDADES
Entendimento do fluxo de denúncias da Ouvidoria Municipal
(Subcontroladoria de Ouvidoria – SOUVI) ou criação/utilização de
um canal interno, com fluxo de tratamento das demandas delineado
e validado pela SUTRANSP.

PRODUTOS ESPERADOS
Fluxograma interno do canal de denúncias aprovado
implementação consolidada de um canal de comunicação.

e
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ETAPA 07 - RESPONSABILIZAÇÃO
DESCRIÇÃO
Considerando a relevância dos Canais de Comunicação (Denúncias)
como um importante instrumento de integridade, anteriormente
abordado, é imprescindível que ele seja utilizado de forma efetiva e
não como um mero elemento “decorativo” (apenas para constar que
tem). Para isso, o estabelecimento de um processo interno de gestão
e tratamento das informações recebidas é medida fundamental.
Assim, as Unidades que possuem canal próprio de denúncias, devem
criar um fluxo de recepção e transmissão das comunicações aos
órgãos competentes, para apuração e implementação das sanções
cabíveis, conforme se observa:

DENÚNCIA

SUOUVI

SUTRANSP

ANTICORRUPÇÃO

Infração
Ética/Disciplinar

VIOLAÇÃO AO
CÓDIGO DE ÉTICA

SUOUVI

Julgado procedente e/ou que
envolva violação ao código de ética
ou caso não seja infração disciplinar

SUCOR

mas a Sucor entenda que caiba
ações do Conselho Gestor de
Integridade

SUTRANSP

PROMOÇÃO DE CAMPANHAS
DE SENSIBILIZAÇÃO INTERNA,
MEDIDAS
EDUCATIVAS/PREVENTIVAS
NO ÓRGÃO APURADO.

Atuação junto ao
Conselho Gestor de
Integridade, caso
haja.
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ATIVIDADES
Criação de um fluxo de recepção e transmissão das denúncias aos
Órgãos competentes (vide fluxograma acima) para tratamento e
responsabilização, se for o caso, e/ou tomada de medidas educativas
e preventivas na Unidade, a depender da natureza da denúncia.
Estabelecer procedimentos que assegurem a pronta interrupção de
irregularidade e a tempestiva remediação dos danos gerados

PRODUTOS ESPERADOS
Fluxograma
de
recepção/transmissão
da
denúncia
para
tratamento/responsabilização e/ou aplicação de medidas educativas.
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ETAPA 08. PLANO DE INTEGRIDADE
DESCRIÇÃO
Plano de Integridade é o documento, aprovado pela alta
administração, que organiza as medidas de integridade a serem
adotadas em determinado período, devendo ser revisado
periodicamente.
A síntese de todos os dados levantados e ferramentas construídas,
através do Plano de Integridade, objetiva consolidar elementos para
pautar valores e padrões preconizados por cada Órgão/Entidade, que
guardem e fortaleçam o seu comprometimento com a integridade.
Trata-se, pois, de um instrumento de gestão, para auxiliar a
promoção da ética, da transparência e a redução do risco de eventos
relacionados a irregularidades e desvios de conduta na instituição.

ATIVIDADES
Consolidação das etapas anteriores, devidamente estruturadas,
formando um documento único que define bases e ações para o
fortalecimento da integridade no órgão:
Elaboração do Plano de Integridade
Divulgação interna e externa do Plano (chefias, servidores,
5
demais colaboradores e partes interessadas).

PRODUTOS ESPERADOS
Plano de Integridade que deverá conter, no mínimo:
Caracterização do órgão ou entidade;
Medidas de tratamento aos riscos de integridade, com prazo,
situação e responsáveis pela execução;
Informações para comunicações (denúncias) e seu tratamento.
Planejamento de comunicação do Plano de Integridade.

O Plano, que compõe o Programa de Integridade, servirá ainda
para garantir a coesão de princípios e diretrizes, e a atuação
coordenada, estruturada e transparente de todas as áreas e
instâncias em torno do tema de integridade.

5

As ações de comunicação e treinamento em um programa de integridade abarcam todas as iniciativas
para levar aos agentes públicos informações sobre a correta prestação do serviço público. A comunicação
das regras do Código de Conduta deve ser realizada em linguagem acessível, transmitindo sua mensagem
independentemente do nível de escolaridade do público-alvo. Divulgar entre todos os servidores do órgão
ou entidade os membros e contatos da Comissão de Ética e os casos em que essa instância pode ser
acionada. Promover eventos periódicos para treinamentos e discussões de questões éticas, atentando-se
para o público-alvo de maior risco, envolvendo inclusive a alta direção.
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ETAPA 09 - MELHORIA CONTÍNUA
DESCRIÇÃO
Os riscos assim como as oportunidades mudam constantemente. Por
isso, é imprescindível ter estratégias de monitoramento das ações
previstas no Plano de Integridade, com vistas a avaliar os resultados
alcançados.
No escopo do monitoramento contínuo, incluem-se novas medidas
de tratamento dos riscos à integridade, as iniciativas de capacitação
de líderes e colaboradores, as medidas de fortalecimento das
instâncias relacionadas ao tema e os meios de comunicação e reporte
utilizados pelo Programa.
Além disso, deve-se estabelecer as iniciativas para a comunicação e o
reporte dos resultados do próprio monitoramento, facilitando a
transparência sobre as ações do Programa de Integridade.

ATIVIDADES
Monitorar regularmente as ações instituídas e propor eventuais
alterações em políticas, procedimentos, treinamentos ou controles,
com base nas experiências coletadas no Programa de Integridade e
também informações do canal de denúncias;
Estabelecer diretrizes para garantir que, de ofício, sejam apurados
os fatos com indício de irregularidade ou contrário às políticas da
entidade, promovendo a responsabilização em caso de
comprovação;
Fomentar a capacitação e treinamentos dos servidores para que
sejam capazes de identificar e sugerir em seus relatórios possíveis
recomendações de melhoria e para disseminar a cultura de
integridade no ambiente;
Inteirar, analisar e internalizar melhorias e boas práticas propostas
por novas iniciativas e estudos em Integridade advindas de órgãos
de controle ou de instituições reconhecidas.

PRODUTOS ESPERADOS
Relatório periódico de monitoramento e melhoria contínua –
report.
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ETAPA 10 - CÓDIGO DE CONDUTA
DESCRIÇÃO
Apesar da importância de um Código abrangente, as ações de
promoção da integridade devem reivindicar um olhar para as
especificidades dos órgãos e entidades e as peculiaridades dos
trabalhos desenvolvidos em cada uma delas, com o intuito de definir
códigos de conduta e ética complementares, que disponham de
alertas próprios sobre potenciais dilemas éticos e deveres esperados
pelo órgão, desde que não haja, porém, conflito com o disposto na
norma macro (Código de Ética do Agente Público Municipal e da
Alta Administração Municipal).

ATIVIDADES
Instituir complemento ao Código de Conduta Municipal, que
apresente de forma clara e precisa, os valores, condutas esperadas e
comportamentos a serem evitados para todos os servidores da
organização, incluindo membros da alta direção, funcionários
terceirizados e estagiários, bem como princípios e valores a serem
observados pelas partes interessadas externas à PBH, fornecedores e
parceiros, aderentes aos riscos identificados e às características da
unidade administrativa.
5

Informamos que é opcional para os órgãos que já se sujeitam ao
Código de Ética do Servidor Público. Municipal, Decreto nº
14.635, de 10 de novembro de 2011.

PRODUTOS ESPERADOS
Código de Conduta Complementar – de acordo com as
especificidades do órgão/entidade e os riscos das atividades
desempenhadas.
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