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Apresentação 

 

No passado, era sabido que na entrada do Oráculo de Delfos, local cultuado em toda a 

Grécia antiga, dedicado a Apolo, deus do sol e da verdade segundo a mitologia grega, 

encontrava-se gravada a célebre frase “Conhece-te a ti mesmo”. Esta, no seio da filosofia 

socrática, encerrava a noção do esforço de cada um para o autoconhecimento, que por sua 

vez, funcionava como abertura para o conhecimento do mundo enquanto tal e, por 

conseguinte, daquilo que se tinha por verdadeiro.  

No presente, em tempos de expiação das mazelas da corrupção e da exigência 

incontornável de uma gestão conformada pela eficiência, é que a CTGM, em razão das 

competências que lhe são expressamente outorgadas pelo ordenamento jurídico, 

necessita desempenhar protagonismo, de forma legítima, na promoção da cultura de 

integridade na administração municipal, contexto que permite invocar, como paradigma, 

os ensinamentos milenares da filosofia helênica. Portanto, o programa de integridade, que 

ora se referencia, mostra, hic et nunc, o resultado de uma construção participativa de um 

necessário “olhar para dentro”, que acaba por servir de parâmetro de um “agir para fora”. 

No futuro, decerto essa autorreferência - fundamental para tratarmos os nossos riscos de 

integridade e para o redesenho dos processos em busca da melhoria do desempenho -  e 

descortinada minuciosamente ao longo do documento, é que nos dá a segurança para 

podermos continuamente obrar para inspirar os demais órgãos/entidades e performar, 

em uma lógica de espelhamento, como um verdadeiro indutor de um modelo de gestão 

íntegra e eficiente, naquilo que é conhecido nas comunidades gerenciais como “liderança 

pelo exemplo”. 

 

Leonardo de Araújo Ferraz 

Controlador-Geral do Município 
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Introdução 

 

As organizações não têm como sobreviver sem que haja um mínimo de integridade entre os seus 
colaboradores. A confiança e a notoriedade são os elementos que dão às instituições a condição para que 
elas possam ter credibilidade e esses atributos não são conquistados apenas pela qualidade dos seus 
resultados. Padrões éticos não só da governança, mas também de cada um de seus funcionários, são 
requisitos essenciais para a conquista e manutenção da reputação organizacional. A sociedade já não tolera 
comportamentos que vão contra o respeito e a dignidade humana, o desenvolvimento socioambiental 
saudável e o trabalho honesto e transparente; além disso, sem integridade, o ambiente interno de trabalho 
se torna insustentável, o que pode implicar no descrédito e deterioração institucional. 

Normalmente, profissionais sérios carregam consigo reputação séria e comprometida. Entretanto nenhum 
ser humano é perfeito, e a dimensão dessa integridade pode sempre ser ampliada para que se possa 
conquistar um ambiente de trabalho ainda mais benéfico e capaz de induzir os princípios e a importância 
da conduta íntegra para as demais unidades da organização. 

Este documento tem os seguintes objetivos: 

◼ Apresentar o Programa de Integridade da Controladoria-Geral do Município. 
◼ Ampliar a cultura de integridade na Controladoria, orientada ao indivíduo, capaz de promover a 

ética profissional, respeito interpessoal, progresso da instituição e credibilidade perante a 
Prefeitura e a sociedade. 

◼ Ampliar a coesão, sinergia e resiliência organizacional, aproveitando os potenciais técnicos e de 
liderança para promoção da qualidade administrativa e dos serviços públicos municipais 

◼ Reforçar a prudência e responsabilidade profissional através da gestão de riscos para o 
planejamento de trabalhos, melhoria do controle interno e do processo decisório 

◼ Incentivar o aprimoramento contínuo do Programa de Integridade tanto da Controladoria quanto 
da Prefeitura de Belo Horizonte 

Os temas são abordados em duas seções: O Programa e o Plano de Integridade da CTGM. Na primeira seção, 
são exibidos os fundamentos, componentes e princípios da integridade pública aplicável à Controladoria, 
além dos pilares do Programa, visando a consolidação de informações e ações existentes até o momento. Na 
segunda, são apresentadas as atividades para o Plano de Integridade: análise do contexto, gestão de riscos 
de integridade, plano de ação e aprimoramento contínuo. 

Nesses tempos de incertezas e mudança repentina das rotinas e padrões do trabalho, ocasionadas pela 
pandemia da COVID-19, carece reforçar a importância dos princípios éticos e da conduta de integridade no 
setor público. Em tempos calamitosos como esse, o controle e o autogerenciamento se tornam ainda mais 
preponderantes pois, em prol da necessidade do trabalho remoto, agilidade de decisões, licitações e 
implantação de políticas públicas, impõe-se o dever da consciência e do comprometimento de cada um dos 
servidores1 para que os aparelhos públicos (internos e de atendimento) operem com continuidade, 
qualidade, eficiência e efetividade.  

Crises também são oportunidade de aprendizagem, sedimentação 
da confiança e fortalecimento institucional, logo, não devem ser 

desperdiçadas. 

 
1 Para efeito do Programa de Integridade, servidores compreendem todos os agentes públicos efetivos, comissionados, terceirizados e demais pessoas 
que trabalham para a Controladoria do Município. 
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Programa de Integridade da Controladoria 

 

Fundamentos de integridade 
O Programa de Integridade da CTGM tem como foco direto as pessoas que fazem parte do quadro funcional 
da Controladoria. Entende-se que a partir de cada indivíduo, será possível alcançar níveis elevados de 
integridade e, também, colaborar com a difusão do pensamento e comportamento éticos junto aos nossos 
colegas de trabalho, demais órgãos e entidades municipais, agentes externos e à sociedade de Belo 
Horizonte. 

Componentes 

Os “componentes” da integridade no ambiente profissional podem ser resumidos à ética, compliance 
(conformidade), comprometimento e postura. 

 

 

Figura 1 - Componentes da integridade 

 

A ética é pedra fundamental da integridade, sendo ela uma qualidade intrínseca, nata; não precisamos 
recorrer a manuais ou normas para saber o que é ético ou não. Ela é abrangente e define o alicerce para a 
vida humana em comunidade, seja no meio social ou profissional. O pensamento ético é voltado para o bem 
comum, a justiça, a empatia e a colaboração. 

Já o compliance envolve o fazer a coisa certa. Para uma infinidade de atividades ou processos, precisa-se 
conhecer o como se faz. Normalmente, essas regras e orientações estão dispostas em leis, normas, 
protocolos, boas-praticas etc. São trabalhos que não aceitam a famosa tríade: imperícia, imprudência ou 
negligência. Assim, para efeito deste Programa, integridade abrange o compliance, não sendo, dessa forma, 
sinônimos. 
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Nada adianta ser ético e “compliant” (obediente a normas) se não houver atitude e iniciativa para mudar o 
que não está bom, o que não é ético ou conforme. O comprometimento também representa o combustível 
para projetos que visem a evolução do status quo, a resiliência para enfrentar e se restabelecer diante de 
dificuldades e a atitude para denunciar situações irregulares.  

Por fim, a postura é o coroamento da integridade.  Como profissionais de controle interno, “não basta ser, 
também tem que parecer”. A postura antes de ser uma vitrine, é uma demonstração de respeito com nossos 
colegas da Controladoria ou com os profissionais que interagimos na Prefeitura ou em instituições externas. 
A postura assertiva demonstra que nos propomos a colaborar, de forma séria, com a evolução da 
administração pública municipal, sem parcialidades ou amadorismos. 

Nota-se, portanto, que os componentes apresentados são complementares entre si e nos orientam para uma 
conduta profissional íntegra, respeitável e de credibilidade. 

Princípios 

Os princípios essenciais de integridade foram elencados tendo a pessoa como eixo central do Programa. A 
cultura do ambiente íntegro se forma a partir do conjunto de padrões de valores e condutas individuais. 
Cada pessoa tem o poder, e também a responsabilidade, de ser um disseminador da cultura ética no 
ambiente de trabalho; seja disseminando a integridade mediante condutas e comunicações positivas, ou 
não replicando informações e atitudes impróprias ou mesquinhas. 

 

 

Figura 2 – Propagação da integridade 

 

Cada servidor conta com grande potencial para colaborar para o avanço da CTGM em direção a um ambiente 
ainda mais íntegro, coeso, comprometido e desenvolvido. 

Os princípios de integridade que dão sustentação a esse ambiente são inúmeros. No entanto, buscou-se 
elencar aqueles com maior abrangência e representatividade para o caráter ético de cada indivíduo e suas 
relações com o ambiente de trabalho, com a sociedade e com particulares que tenham vínculos diretos ou 
indiretos com a Prefeitura ou com a Controladoria (litigantes, fornecedores, parceiros, parentes e amigos 
de agentes públicos etc.). 

Ressalta-se, também, que cada princípio se aplica a todos os níveis e interações individuais, enquanto 
servidor da CTGM, sendo considerados abrangentes ou universais. Buscou-se, assim, atribuir as qualidades 
consideradas mais expressivas de cada esfera. 
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Esfera Descrição Princípio Condutas positivas Condutas negativas 

Q
u

al
id

ad
es

 in
d

iv
id

u
ai

s 

Atributos intrínsecos 
que a pessoa deve 
carregar consigo 
independente do local 
ou das circunstâncias 

Ética 

◼ Ser o promotor da ética e do 
comportamento idôneo dentro da 
organização. 

◼ Buscar sempre a verdade e a 
justiça, mesmo quando se 
comete erros - errar é humano, 
esconder os erros, não. 

 Confabular ou desqualificar 
trabalhos de outrem buscando 
autopromoção. 

 Encobrir faltas, delitos ou 
violações de direito. 

Honestidade 

◼ Dar os devidos créditos e 
autorias aos trabalhos realizados. 

◼ Buscar soluções efetivas e 
condizentes com a complexidade 
dos problemas. 

◼ Buscar estabelecer a 
honestidade como fator essencial 
e intrínseco à atividade. 

 Usar de prerrogativas atribuídas 
ao cargo em benefícios próprio ou 
de particulares. 

 Usar a confiança depositada nos 
servidores para burlar horários ou 
preencher o trabalho com 
atividades estranhas ao interesse 
da Controladoria. 

 Solicitação ou recebimento de 
vantagem indevida. 

 Facilitação desleal ou ilegítima. 
 Emprego irregular de verbas ou 

rendas públicas. 

R
el

aç
ão

 c
o

m
 o

s 
p

ar
es

 

Relacionamento 
diante dos colegas de 
trabalho 
(pertencentes ou não 
à Controladoria), aos 
subordinados e 
superiores 

Respeito 

◼ Como líderes e dirigentes, prover 
as condições necessárias para o 
trabalho e assegurar o 
cumprimento da meritocracia e 
dos direitos de todos os 
servidores de forma isonômica. 

◼ Reconhecer, valorizar e tratar de 
maneira digna todas as pessoas 
que trabalham na Controladoria, 
não importando com suas 
origens, posições ou 
características pessoais ou 
culturais. 

◼ Compreender que respeito não é 
sinônimo de afinidade - o 
primeiro é obrigatório e induz a 
direitos e oportunidades iguais, o 
segundo não. 

 Pressionar ou assediar 
subordinados, colegas de 
trabalho, gestores ou pessoas 
com relação direta ou indireta 
com a Controladoria sob qualquer 
pretexto ou condição. 

 Tratamentos profissionais 
diferenciados ou favorecimentos 
que gerem prejuízos e perdas de 
oportunidades a outros 
servidores. 

 Pré-julgar de forma precipitada 
pessoas ou processos que sejam 
objetos de averiguações do 
controle interno, ultrapassando o 
princípio da presunção de boa-fé 
e idoneidade. 

Colaboração 

◼ Disseminar conhecimento e 
facilitar o acesso à informação. 

◼ Buscar orientação em caso de 
dúvidas. 

◼ Buscar a qualidade dos trabalhos 
da Controladoria por meio da 
participação e contribuição de 
todos os profissionais envolvidos. 

◼ Promover ações articuladas e 
integradas buscando o máximo 
de eficiência e efetividade. 

 Reter ou canalizar informações de 
interesse coletivo a grupos de 
afinidades. 

 Formar “panelas” e grupos de 
cúmplices que desequilibram a 
harmonia, a comunicação, o 
desenvolvimento e desempenho 
da organização. 

 Retrabalho. 
 Desperdício. 

P
re

fe
it

u
ra

 e
 C

o
n

tr
o

la
d

o
ri

a 

Conduta profissional 
visando a valorização 
e evolução da 
Controladoria e da 
Prefeitura, 
comprometimento 
para o atingimento de 
objetivos e prudência 
no uso de 
informações sigilosas 
ou privilegiadas 

Responsabilidade 

◼ Ter compromisso com as funções 
e objetivos institucionais, 
exercendo as atividades com 
dedicação, eficiência e prontidão. 

◼ Cuidado com o uso de 
informações sigilosas ou que 
possam trazer privilégios injustos 
pessoais ou a terceiros. 

◼ Optar pelas decisões embasadas 
em dados confiáveis e 
fundamentações técnicas. 

◼ Promover a cultura de prestação 
de contas na administração 
pública municipal junto aos 
gestores e servidores. 

 Usar recursos públicos para fins 
pessoais. 

 Desperdiçar materiais e tempo de 
trabalho para propósitos 
estranhos à função pública. 

 Comprometer o andamento dos 
trabalhos ou postergar entregas 
sem que haja razões bem 
fundamentadas. 

 Omitir-se em situações que 
possam prejudicar a qualidade do 
serviço público ou acobertar 
responsáveis por desvios e 
fraudes. 

Credibilidade 

◼ Portar-se com profissionalismo, 
cautela e isonomia nas relações 
de trabalho, com demais órgãos 
e entidades da Prefeitura e 
instituições externas. 

◼ Ser pontual nos compromissos, 
objetivo e claro nas colocações e 
manifestações. 

◼ Promover a institucionalização 
das ações da Controladoria. 

 Aceitar provocações ou tentativas 
de intimidações de partes interna 
ou externa à Controladoria. 

 Apequenar a nobre função da 
Controladoria diante a Prefeitura e 
instituições externas. 

 Priorizar o interesse próprio em 
detrimento do interesse 
institucional. 

 Inteferências e pressões políticas 
na atividade de auditoria e 
investigação. 
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Esfera Descrição Princípio Condutas positivas Condutas negativas 

S
o

ci
ed

ad
e Entender que o que 

se faz em toda 
Prefeitura visa o bem 
comum e o progresso 
da sociedade de Belo 
Horizonte. 

Equidade 

◼ Reconhecer o papel de servidor 
público, que busca soluções para 
o bem comum, considerando as 
desigualdades e diferenças 
sociais. 

◼ Procurar a excelência e diligência 
dos serviços públicos prestados 
pela Controladoria e Prefeitura, 
tendo sempre o foco no cidadão. 

 Ignorar, embaraçar ou 
menosprezar manifestações ou 
solicitações da sociedade e dos 
cidadãos. 

 Supor que, por ser uma atividade 
meio e dotada de independência, 
o controle interno é distante e 
absorto do arranjo e decisões 
político-administrativas ou da 
prestação de serviços públicos. 

Transparência 

◼ Disseminar a cultura de 
accountability (responsabilidade 
e prestação de contas). 

◼ Disseminar conhecimento e 
facilitar o acesso à informação. 

◼ Incentivar e priorizar o controle 
social e a publicização das 
informações de interesse público. 

 Embaraçar ou atrasar o 
fornecimento de informações não 
sigilosas, dificultando o 
andamento do trabalho de outras 
unidades. 

 Negar informações públicas, 
classificando-as como sigilosas, 
para atender a fins políticos. 

 Acobertar ações ou informações 
contrárias à responsabilização de 
agentes públicos. 

P
ar

ti
cu

la
re

s
 

Probidade nas 
relações com 
fornecedores, 
parceiros e demais 
pessoas que possam 
incorrer em conflitos 
de interesse e gerar 
favoritismos e 
inclinações em 
competição de 
certames. 

Retidão 

◼ Ser proativo no 
acompanhamento de projetos 
realizados por terceiros, 
relatando possíveis desvios de 
tempo, custo, escopo ou 
qualidade. 

 Permitir aliciamentos ou render-se 
a pressões em normatizações e 
fiscalizações que possam 
beneficiar nichos ou indivíduos 
específicos de maneira irregular. 

Imparcialidade 

◼ Prover informações às partes 
interessadas com clareza, 
objetividade, suficiência de 
detalhamentos e isonomia. 

◼ Informar possíveis impedimentos 
ou suspeições decorrentes de 
conflitos de interesses de 
familiares ou particulares. 

 Aceitar favores ou quaisquer 
benefícios de pessoas que 
estejam participando de 
processos seletivos ou que 
possam lograr vantagens 
indevidas em aquisições e 
contratos. 

 Beneficiar interessados com 
informações privilegiadas ou que 
possam causar desequilíbrios em 
licitações ou concursos. 

Quadro 1 - Princípios essenciais de integridade da CTGM 
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Estrutura do Programa de Integridade 
 

O Programa de Integridade da CTGM conta com cinco pilares que buscam fornecer o suporte necessário 
para a institucionalização, gestão e evolução da cultura da ética e respeito na Controladoria.  

 

Figura 3 - Pilares do Programa de Integridade 

Ambiente de integridade 

Nesse pilar, o Programa de Integridade é concebido pela alta administração do órgão como forma de 
legitimar e subsidiar a promoção da integridade e a conscientizar os servidores e outras partes relacionadas 
sobre a importância do Programa. Também, são estabelecidas as primeiras providências para estruturação 
do Programa de Integridade. 

As ações previstas são: 

◼ Comprometimento e apoio da alta administração. O corpo dirigente, principalmente o chefe 
máximo do órgão deve patrocinar o início do Programa de Integridade, bem como alocar recursos, 
ter resolutividade e dar sustentação ao desenvolvimento e monitoramento dos trabalhos. O termo 
“tone at the top”, ou “o exemplo vem de cima” traduz bem a importância da alta administração para 
o sucesso do Programa. 

◼ Formalização do Programa de Integridade. O Programa deve ser introduzido no órgão mediante 
ato formal que trace os seus principais elementos sustentadores e instâncias decisórias e 
executivas. Além disso, deve ser dada ampla publicidade e mobilização interna para a instituição 
do movimento pró-integridade. 

◼ Composição dos Comitês de Gestão Estratégica e de Integridade. O Comitê de Integridade 
deverá conduzir as frentes executivas do Programa e ser composto por representantes das 
unidades setoriais para que todos os segmentos de atuação do órgão tenham cadeira no desenho e 
desenvolvimento dos trabalhos. O Comitê de Gestão Estratégica, formado principalmente pelos 
dirigentes da CTGM deverá definir diretrizes estratégicas e deliberar sobre questões extra 
executivas. 

◼ Divulgação do Programa junto à Controladoria, à Prefeitura e entidades externas. A 
apresentação do Programa de Integridade para os servidores da CTGM é essencial para que todos 
compreendam a importância desse movimento e estejam abertos quando acionados para que 
participem, repliquem e colaborem com o Programa.  
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Gestão de riscos 

Os riscos de integridade abrangem tanto ameaças quanto 
oportunidades de melhoria no Programa de Integridade 

A gestão de riscos fornece ferramentas fundamentais para o planejamento, desenvolvimento, implantação 
e monitoramento do Programa de Integridade da CTGM. Ela possibilita realizar um diagnóstico inicial do 
contexto organizacional, por meio da Matriz SWOT e da Cadeia de Valor, bem como a administração dos 
riscos de integridade e a definição das três linhas de defesa como instâncias de tratamento dos riscos. 

A essência da gestão de riscos está na identificação de vulnerabilidades e problemas relacionados à 
integridade, e também na observação de oportunidades que possam contribuir com a evolução do Programa 
de Integridade. 

Antes de iniciar a identificação dos riscos de integridade, deve-se compreender o contexto da organização, 
assim com suas principais funções e os processos mais críticos para a execução das suas competências e 
atingimento dos objetivos. Além disso, a estruturação das linhas de defesa ou instâncias para tratamento 
dos riscos de integridade é necessária para que, no momento da implementação do Plano de Integridade, já 
se conheça as responsabilidades da retaguarda de tratamento dos riscos. 

 

 

Figura 4 - Linhas de defesa de integridade 

 

As ações previstas são: 

◼ Política da gestão de riscos – Definição de uma metodologia ou padrão para a administração de 
riscos de integridade. Caso a organização já conte com uma gestão de riscos no âmbito 
organizacional, que trate de riscos de vários tipos, ela pode ser utilizada para incorporar os riscos 
de integridade. Caso contrário, recomenda-se uma política sucinta, voltada, em um primeiro 
estágio, aos riscos de integridade e, a partir disso, a política pode ser ampliada e acomodar outros 
tipos de riscos. Há várias metodologias que podem ser usadas como base para a elaboração da 
política de gestão de riscos; no caso da Controladoria foram utilizadas a ISO 31000/2018 e o COSO 
II, que trata de riscos corporativos. 

◼ Linhas de defesa – Estabelecimento das instâncias para tratamento dos riscos de integridade. A 
primeira linha de defesa é formada pelos próprios servidores, gerentes e diretores. A segunda linha 
é acionada caso o risco não seja tratado a contento e é representada pelo Comitê de Integridade. A 
terceira linha é representada pela Corregedoria, pela unidade de Prevenção e Combate à Corrupção 
e pela Auditoria. Os Subcontroladores, o Comitê de Gestão Estratégica e o Controlador-Geral serão 
posicionados sobre os desdobramentos dos tratamentos de risco e intervirão caso necessário. 

◼ Avaliação do contexto. O contexto representa o ambiente, as fronteiras, os processos e a cultura 
organizacional. Entender os pontos fortes e fracos do contexto auxilia na orientação e definição dos 
objetivos do Programa de Integridade. Importante frisar que é essencial que esse levantamento 
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seja realizado de forma colaborativa, com a participação ou representação de todos os 
colaboradores do órgão. Para isso, são sugeridas as ferramentas de análise de contexto: 

⚫ Análise da estrutura organizacional – Apresenta o organograma e as posições gerenciais 
da organização, para que se possa identificar possíveis questões relacionadas a problemas 
na cadeia decisória, nichos ou grupos com potenciais conflitos de interesse ou de 
resistências à mudança. 

⚫ Matriz SWOT – Auxilia na identificação de fatores positivos e negativos tanto no ambiente 
interno quanto externo da organização. A matriz irá apresentar as forças e fraquezas 
(fatores internos) e também as oportunidades e ameaças (fatores externos). 

⚫ Cadeia de valor - Proporciona uma visão geral dos processos organizacionais e demonstra 
um fluxo simples contínuo da esquerda para a direita dos processos que diretamente 
contribuem para gerar valor aos usuários (clientes). A cadeia de valor irá apresentar os 
fornecedores, as entradas, os processos de negócio, as saídas (serviços e produtos) e os 
destinatários dessas saídas. Essa disposição, por exemplo, auxilia na identificação de riscos 
de subornos, superfaturamentos (processos de aquisições) e vulnerabilidades nas 
fronteiras da organização com fornecedores, usuários e demais partes relacionadas. 

⚫ Objetivos estratégicos – Os objetivos do planejamento estratégico indicam possíveis 
objeções ao atingimento das metas, seja por conflitos de interesse, rearranjo das posições 
gerenciais ou discordâncias/falta de compreensão do plano estratégico. 

◼ Riscos de integridade – Os riscos de integridade abrangem tanto ameaças quanto oportunidades 
de melhoria do Programa de Integridade. Essa frente de trabalho abrange os seguintes passos para 
levantamento dos riscos: 

⚫ Identificação de ameaças e oportunidades - Eles devem ser identificados com a 
participação de todos os colaboradores da CTGM. Para isso, recomenda-se o uso de 
ferramentas para elaboração de formulários na internet, como o Google Forms.  

⚫ Análise - Atribuição do grau de probabilidade e impacto dos riscos, caso eles se 
concretizem. Essa tarefa é essencial para entendimento da exposição da organização 
diante os riscos de integridade e para priorização no tratamento dos riscos. 

⚫ Avaliação – Entendimento das causas, consequências e controles atuais para mitigação 
(ameaças) ou potencialização (oportunidades) dos riscos. 

⚫ Resposta - Diante o nível de riscos atuais, deve-se dar respostas aos riscos de integridade, 
podendo ser: aceitação, mitigação, compartilhamento (transferência) ou evitação. 

⚫ Tratamento – Medidas de tratamento propostas para os riscos cuja resposta não foi a 
aceitação. 

Devido à possibilidade de grande variação nas descrições do risco, 
pode-se considerar em categorizá-los e agrupá-los (Anexo 2). 

Comunicação, consulta e treinamento 

O Programa de Integridade deverá contar com canal de comunicação para manifestações dos servidores da 
Controladoria relacionadas a questões de integridade do órgão, além de ações continuadas de treinamento 
e disseminação de informações sobre integridade e condutas éticas e proativas dos servidores. 

O canal de comunicação e denúncias precisa estar preparado para receber todo tipo de declarações 
espontâneas sobre o Programa de Integridade e sobre condutas éticas dos servidores, com a garantia da 
não-retaliação do manifestante de boa-fé e do anonimato, caso ele desejar. 

A Ouvidoria (SUOUVI) já conta com estrutura preparada para captação das manifestações de integridade, 
que pode ser reutilizada pelos diversos órgãos e entidades da Prefeitura. As manifestações serão segregadas 
por cada unidade da PBH e não serão compartilhadas entre elas. O fluxo de tratamento das manifestações é 
apresentado na figura abaixo. 
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Figura 5 - Fluxo do canal de comunicação 

 

O canal de comunicação e denúncias deve ser amplamente e 
frequentemente divulgado na organização. 

 

As ações previstas são: 

◼ Canal de comunicação e denúncias. Cada órgão ou entidade da PBH poderá desenvolver, 
disponibilizar e divulgar seus canais de comunicação e denúncia. No entanto a Ouvidoria do 
Município já conta com estrutura que pode ser reutilizada pelas unidades da Prefeitura. 

◼ Fluxo de tratamento das comunicações e denúncias. O fluxo representa os trâmites de 
tratamento das manifestações dos servidores sobre o Programa de Integridade. As manifestações 
podem ser relacionadas a denúncias ou expressões sobre elogios, dúvidas, sugestões etc. As 
denúncias devem ser direcionadas aos órgãos de controle da PBH e as demais comunicações, serão 
repassadas aos interlocutores de integridade do órgão ou entidade correspondente. 

◼ Índices e indicadores. Cada utilização do canal deve ser registrada, evidenciando a data, o órgão 
ou entidade destino e a classificação da comunicação. Esses dados são importantes para estudos e 
análises da qualidade e dos índices de uso para opiniões, riscos e problemas de integridade. Os 
indicadores deverão avaliar a evolução dos canais no decorrer do tempo e expressar melhorias ou 
pioras no período avaliado. 

◼ Proposição de treinamentos. Os índices e indicadores possibilitam avaliar criticidades e a 
exposições a riscos de integridade de cada órgão ou entidade, ou seus setores internos. Com isso, 
treinamentos e capacitações devem ser direcionados para melhoria da situação diagnosticada. 

Política, procedimentos e plano de integridade 

Esse pilar concentra as deliberações e informações dos demais eixos e a gestão executiva do Programa de 
Integridade. Os pilares referentes ao “Ambiente de Integridade”, “Gestão de Riscos” e “Comunicação, 
Consulta e Treinamento” fornecem subsídios para que o Plano de Integridade seja elaborado e, a partir dele, 
é realizado o “Monitoramento e avaliação do Programa”, conforme ilustrado na figura abaixo. 
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Figura 6 - Relação entre os pilares do Programa de Integridade 

 

Como o Plano também será o instrumento para monitoramento 
periódico do Programa de Integridade, sugere-se que ele seja 

sucinto, contemplando as informações necessárias, porém 
suficientes para contextualizações e acompanhamentos. 

 

O Plano de Integridade deve considerar medidas de melhoria do ambiente e cultura íntegra na CTGM com 
base em mecanismos de prevenção, detecção e correção de possíveis eventos relacionados à fraude, 
corrupção ou falta disciplinar. 

 

Prevenção Detecção Correção 

Iniciativas para conscientização e 
capacitação 

Ferramentas e métodos para 
investigações e análises de fraudes, 
corrupção ou indisciplina 

Ações de melhorias de controles, 
possíveis restituições e reparações ou 
aplicação de medidas disciplinares e de 
correição 

Quadro 2 - Principais medidas para promoção ou restabelecimento do ambiente íntegro 

 

As ações previstas são: 

◼ Caracterização da Controladoria-Geral do Município. Exposição das informações da CTGM 
relevantes para a definição do Plano de Integridade, como objetivos e competências do órgão, 
unidades gerenciais, plano de metas, áreas críticas, casos históricos contrários à integridade 
pública no órgão etc. 

◼ Consolidação dos tratamentos de risco. Planejamento da estratégia dos tratamentos de riscos 
propostos, fazendo com que medidas semelhantes sejam tratadas em uma única ação ou que 
tratamentos não efetivos sejam revistos para que seus efeitos sejam aplicados às causas dos riscos 
e, dessa forma, se tornem mais resolutivos.  

◼ Plano de ação. Organização das medidas consolidadas, juntamente com as especificações para que 
elas sejam executadas, como responsáveis e prazos estimados. 

◼ Divulgação do Plano de Integridade. Envio do Plano de Integridade às partes interessadas. 



15/29 

 

Monitoramento e avaliação do programa 

O monitoramento acompanhará a evolução das ações definidas no cronograma do Plano de Integridade. 
Cada responsável deverá informar a evolução das implementações das medidas acordadas, ficando sujeito 
à inspeção e testes de efetividade das medidas tomadas. 

A cada ciclo de monitoramento, o Plano de Integridade deverá ser atualizado com a situação de cada 
atividade do cronograma e com pareceres, se necessário. Após a atualização, o Plano deverá ser divulgado 
às partes interessadas previamente definidas. 

As ações previstas são: 

◼ Definição dos mecanismos de monitoramento. O monitoramento pode ocorrer de várias 
maneiras. No entanto, sugere-se ferramenta ou sistema de informação para que os 
acompanhamentos se tornem mais eficientes, ágeis e tempestivos. 

◼ Execução e acompanhamento do plano de ação. Empenho para que as medidas consolidadas no 
plano de ação sejam realizadas pelos responsáveis no prazo pré-estabelecido. Também, deve haver 
leituras periódicas das efetivações (monitoramento). 

◼ Atualização do Plano de Integridade. Após a leitura dos status de cada atividade, o Plano de 
Integridade deve ser atualizado para contemplar a situação atual do plano de ação e também 
registrar situações adversas ou “fatos novos”. 

◼ Divulgação do Plano de Integridade. O Plano de Integridade atualizado deve ser divulgado às 
partes interessadas com as situações atualizadas após a execução e o monitoramento das medidas 
que compõem o plano de ação. 
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Plano de Integridade 

 

O Plano de Integridade aborda as fases do planejamento, execução, monitoramento e melhoria contínua, 
seguindo a abordagem do PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

 

Figura 7 - Ciclo PDCA 

O planejamento considera as diretrizes e normatizações do Programa de Integridade, os objetivos e a 
análise do contexto, da gestão de riscos, do canal de comunicação e aprimoramentos sugeridos. 

A execução inicia-se após a avaliação e aprovação das ações propostas pelo Comitê de Gestão Estratégica. 
As medidas a serem implementadas devem estar dispostas em um cronograma acordado entre os 
envolvidos para que todos tenham o mesmo entendimento do que será feito, quais os responsáveis e qual o 
prazo estimado para conclusão de cada ação. 

O monitoramento avaliará o andamento do cronograma junto a cada responsável pelas ações. O 
acompanhamento pode ser por declaração dos responsáveis, avaliação in loco da equipe ou inspeção em 
documentos, a depender da necessidade de cada ação e situação. 

A melhoria contínua aplica aperfeiçoamentos no Programa e Plano de Integridade, implementando medidas 
para a evolução dos componentes da integridade (ética, compliance, comprometimento e postura). 

Além disso, o Manual Prático do Programa de Fomento à Integridade Pública e à Gestão de Riscos Municipal 
(PFIP) também orientou as etapas para a elaboração do Plano de Integridade para que ele tivesse um rito 
lógico e condizente com as boas práticas de planejamento. 

 

Contexto da CTGM 

A Controladoria do Município 

A Controladoria-Geral do Município (CTGM) tem como competência “promover a defesa do patrimônio 
público, o controle interno, a auditoria pública, a correição, a prevenção e o combate à corrupção, o 
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incremento da transparência da gestão e o acesso à informação no âmbito da administração pública 
municipal” (Dec. 16.738/2017, art. 2º). 

Para executar as suas funções relacionadas ao controle interno na Prefeitura de Belo Horizonte, a CTGM 
conta com arranjo temático formado pela Auditoria, Corregedoria, Ouvidoria, Transparência e Combate à 
Corrução, além do Gabinete que provê centralização administrativa e de gestão. 

 

 

Figura 8 – Unidades temáticas da CTGM 

 

Estrutura organizacional 

A estrutura hierárquica da Controladoria conta com Gabinete, Subcontroladorias, Diretorias, Gerências e 
Assessoria. A disposição e as competências de cada unidade administrativa são descritas na figura e quadro 
abaixo. 

 

Figura 9 - Organograma da CTGM 

 

 
Unidade 
superior 

Unidade Descrição Gestor Competência geral 

1 PBH CTGM 
Controladoria-Geral 
do Município 

Leonardo de Araujo 
Ferraz 

Promover a defesa do patrimônio público, o controle 
interno, a auditoria pública, a correição, a prevenção e 
o combate à corrupção, o incremento da 
transparência da gestão e o acesso à informação no 
âmbito da administração pública municipal 

2 CTGM GAB-CTGM Gabinete da CTGM Fabiola Dutra Silva 
Assessorar o Controlador-Geral e o Controlador-Geral 
Adjunto 

3 CTGM SUAUDI 
Subcontroladoria de 
Auditoria 

Cristiana de Lemos 
Souza Prates 

Auditar e fiscalizar internamente os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta do Poder 
Executivo 

4 CTGM SUCOR 
Subcontroladoria de 
Correição 

Daniel Martins e 
Avelar 

Supervisionar e executar as atividades correcionais e 
disciplinares dos servidores e empregados públicos 
da administração direta e indireta do Poder Executivo 

5 CTGM SUOUVI 
Subcontroladoria de 
Ouvidoria 

Gustavo Costa Nassif 

Examinar manifestações referentes a procedimentos e 
ações de agente, órgão e entidade da administração 
direta e indireta do Poder Executivo, bem como de 
concessionário e permissionário de serviço público 
municipal 
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6 CTGM SUTRANSP 

Subcontroladoria de 
Transparência e 
Prevenção da 
Corrupção 

Cláudia Costa de 
Araújo Fusco 

Formular, incentivar e implementar políticas e 
programas voltados ao incremento da gestão 
estratégica de informações governamentais, da 
transparência da gestão, da garantia do acesso à 
informação pública e do incentivo ao controle social e 
desenvolver mecanismos de integridade, prevenção e 
combate à corrupção junto aos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta do Poder Executivo 

7 CTGM DNCP 
Diretoria Normativa de 
Convênios, Parcerias 
e Congêneres 

Daniela de Melo Vieira 
Orientar sobre normas e procedimentos a serem 
seguidos no processo de formalização dos convênios 
e parcerias que envolvam recursos municipais 

8 CTGM DPGF-CTGM 
Diretoria de 
Planejamento, Gestão 
e Finanças 

Monica Barbosa 
Almeida de Matos 
Bicalho 

Garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento 
administrativo, em consonância com as diretrizes 
adotadas pela CTGM 

9 CTGM GRCEX 
Gerência de Relação 
com o Controle 
Externo 

Ana Luiza Figueiredo 
Pesce e Silva 

Gerir as atividades de apoio ao controle externo 

10 SUAUDI APDI 

Assessoria de 
Planejamento e 
Desenvolvimento 
Institucional 

Renato Marciano da 
Silva 

Assistir e orientar as unidades da Subcontroladoria de 
Auditoria 

11 SUAUDI DAGG 
Diretoria de Auditoria 
de Governança e 
Gestão 

Hugo Campo Rocha 
Coordenar e executar processos de auditoria nas 
áreas de suporte à gestão institucional, nas atividades 
administrativas e nos processos transversais 

12 SUAUDI DAGI 
Diretoria de Auditoria 
e Gestão da 
Informação 

Ricardo Vinícius 
Rezende Lara 

A produção de informações estratégicas, a 
identificação de indícios de irregularidades e a 
automatização dos procedimentos realizados pela 
Subcontroladoria de Auditoria 

13 SUAUDI DAIN 
Diretoria de Auditoria 
e Inspeções 

Eduardo Henrique de 
Tadeu Corrêa 

Coordenar e executar processos de inspeção no 
Poder Executivo 

14 SUAUDI DAPP 
Diretoria de Auditoria 
de Políticas Públicas 

Fernanda Silva 
Andrade 

Coordenar e executar processos de auditoria em 
programas, processos e projetos de garantia e 
implementação de políticas públicas 

15 SUAUDI DINT 
Diretoria Especial de 
Inteligência de Dados 

André Eugênio Vieira 
Guimarães 

Coordenar e executar o processo de modelagem e 
cruzamento de dados 

16 SUAUDI GESAU 
Gerência da 
Secretaria de 
Auditoria 

Luana Kalume Faria 
Executar atividades de apoio administrativo e prestar 
suporte logístico às Diretorias da Subcontroladoria de 
Auditoria 

17 SUCOR DACO 
Diretoria de Atividades 
Correcionais 

Fabiano Machado 
Borges 

Coordenar, gerir e exercer o controle técnico das 
atividades correcionais desempenhadas pelas 
Gerências Disciplinares 

18 SUCOR DSEC 
Diretoria da Secretaria 
de Correição 

Gisele Leite Lima 
Analisar, coordenar a instrução e a tramitação dos 
expedientes, das denúncias e outros documentos 
recebidos pela Subcontroladoria de Correição 

19 SUCOR GDESE 
Gerência de Defesa 
do Servidor 

Juarez de Oliveira 
Lima Júnior 

Realizar a defesa técnica do servidor em assuntos 
referentes aos processos administrativos disciplinares 

20 SUOUVI DOUVI Diretoria de Ouvidoria 
Aline Mendes 
Cerqueira 

Receber, tramitar e encaminhar denúncias, 
reclamações e sugestões relativas aos serviços e 
atividades prestadas por órgãos e entidades da 
administração direta e indireta do Poder Executivo 

21 SUTRANSP DICC 

Diretoria de 
Integridade, 
Prevenção e Combate 
à Corrupção 

Renata Kelly Cardoso 
de Rezende 

Coordenar e promover projetos e ações relacionados 
à prevenção e combate à corrupção, ética, probidade, 
moralidade e prática de boa governança na gestão 
dos recursos públicos 

22 SUTRANSP DITR 
Diretoria de 
Transparência 

Virgílio Queiroz de 
Paula 

Coordenar o planejamento, a organização e a 
execução de projetos e ações que contribuam para o 
incremento da transparência da gestão pública e da 
abertura de dados governamentais 

Quadro 3 - Unidades administrativas da CTGM 

 

 



19/29 

 

Cadeia de valor da CTGM 

 

Figura 10 - Cadeia de valor da CTGM 

Matriz SWOT 

 

Figura 11 - Matriz SWOT 

 

Informações gerais: 

◼ Data de aplicação: 26/10/2018 
◼ Quantidade de e-mails enviados: 106 
◼ Quantidade de e-mails respondidos: 75 
◼ Índice de respostas: 75,71% 
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Objetivos do Planejamento Estratégico da CTGM 

 

Perspectiva do cliente 

Objetivo Indicador 
Metas 

2020 2021 2022 2023 

1. Fomentar o aperfeiçoamento dos 
controles internos e a indução da gestão de 
riscos na Administração Pública  

1.1 - Percentual de implantação do PFIP 35% 40% 45% 50% 

1.2 - Percentual de medição de benefício do 
controle em trabalhos de auditoria 

90% 95% 100% 100% 

2. Ampliar mecanismos de participação e 
controle social na gestão pública 

2.1 - Índice de desempenho dos projetos de 
participação social e cidadania (Aluno Auditor e 
Ouvidor Jovem) – Eixo Pertencimento e 
Protagonismo 

Bom Ótimo Ótimo Ótimo 

2.2 - Percentual de estudantes certificados 
pelos projetos de cidadania e participação social 
(Aluno Auditor e Ouvidor Jovem) 

75% 80% 80% 85% 

3. Fortalecer mecanismos institucionais de 
prevenção e combate à corrupção 

3.1 - Quantidade de eventos do Programa 
Controladoria em Movimento realizados 

30 30 30 30 

3.2 - Redução do tempo médio de tramitação 
dos PAD’s 

22 21 20 19 

 

Perspectiva dos processos internos 

Objetivo Indicador 
Metas 

2020 2021 2022 2023 

4. Promover melhoria contínua das 
atividades de controle 

4.1 - Percentual de realização de auditorias de 
conformidade e de performance prioritárias 

50% 60% 60% 70% 

4.2 - Percentual de horas técnicas trabalhadas 
em auditorias, inspeções e trilhas 

88% 91% 94% 97% 

4.3 - Percentual de recomendações de 
auditoria adimplidas 

70% 75% 80% 85% 

4.4 - Quantidade de trilhas de auditoria 
homologadas 

7 10 12 12 

4.5 - Percentual de Kpa’s institucionalizados 35% 40% 45% 50% 

5. Estabelecer parcerias estratégicas 
5.1 - Quantidade de parcerias estratégicas 
firmadas 

2 2 3 3 

6. Aprimorar os instrumentos de 
transparência e ouvidoria 

6.1 - Índice de satisfação do cidadão com o 
serviço de ouvidoria 

Regular Bom Bom Ótimo 

6.2 - Índice de satisfação do cidadão com o 
serviço de LAI 

Bom Bom Bom Ótimo 

6.3 - Percentual de publicização de 
trabalhos/informações da CTGM 

10% 25% 30% 35% 

6.4 - Índice de satisfação do cidadão em 
relação ao Portal Transparência 

Regular Bom Bom Ótimo 

 

Perspectiva do aprendizado e conhecimento 

Objetivo Indicador 
Metas 

2020 2021 2022 2023 

7. Modernizar e adequar a infraestrutura da 
CTGM 

7.1 - Percentual de implantação do plano de 
modernização do parque tecnológico2 

* * * * 

7.2 - Percentual de redução do consumo de 
papel A4, papel toalha e papel higiênico 

15 15 10 5 

8. Desenvolver cultura de gestão estratégica 
na CTGM 

8.1 - Índice de desempenho no CMD (SMPL) 7 8 8,5 9 

9. Integrar e valorizar os servidores 

9.1 - Índice de satisfação dos servidores com a 
comunicação interna do Órgão 

Bom Ótimo Ótimo Ótimo 

9.2 - Percentual de horas dedicadas à 
Capacitação Profissional3 

* 40% 50% 60% 

9.3 - Índice de satisfação dos servidores com 
os eventos de integração 

Bom Bom Ótimo Ótimo 

 
2 Até o final de 2020, será elaborado o plano de modernização tecnológica da CTGM, bem como serão definidas as metas de implantação do plano 
para 2021, 2022 e 2023. 
3 Em virtude de não haver valor de referência de horas de capacitação para 2020, o indicador será apurado a partir de 2021. 
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Gestão de riscos 
Os riscos de integridade são decorrentes de ameaças e oportunidades advindas, principalmente, das fontes 
apresentadas no quadro abaixo (as questões citadas são exemplificativas). 

 

Origens de riscos de integridade Exemplos de questões 

Contexto 

Estrutura organizacional 

◼ Longas cadeias hierárquicas podem gerar dificuldades de 
controle, alinhamentos e comunicação. 

◼ Os postos diretivos sinalizam onde há “perpetuação” e 
tomadores de decisão relevantes para a integridade  

Cadeia de valor 

◼ Fornecedores e usuários com propensão a subornos e 
conluios 

◼ Processos organizacionais críticos e com baixos controles, 
incapazes para reduzir riscos de corrupção a um nível 
adequado. 

Matriz SWOT 

◼ Fatores internos que indicam “fraquezas” ou “forças” 
relacionadas à integridade 

◼ Fatores externos que indicam “ameaças” ou “oportunidades” 
relacionadas à integridade 

Objetivos do Planejamento 
Estratégico da CTGM 

◼ Objetivos que possam gerar conflitos de interesses com 
grupos, cargos, servidores etc. 

◼ Possíveis resistências à mudança podem implicar em 
desídias ou boicotes. 

Canal de comunicação e denúncias 

◼ Sugestões de aprimoramento do Programa ou Plano de 
Integridade advindos do canal de comunicação 

◼ Denúncias podem sinalizar pontos de vulnerabilidade na 
organização que induzem a riscos de integridade 

Monitoramento 

◼ A etapa de monitoramento gera “lições aprendidas” que 
devem ser consideradas no aperfeiçoamento do Programa e 
Plano de Integridade 

◼ O não cumprimento de ações definidas no Plano de 
Integridade pode indicar negligência ou imprudência dos 
responsáveis. 

Melhoria contínua 

◼ A melhoria contínua deve usar registros e propostas de 
melhoria oriundas do próprio Comitê de Integridade ou de 
fontes diversas. Seu objetivo é prover e priorizar medidas de 
aperfeiçoamento do Programa ou do Plano de Integridade. 

Distribuição dos riscos de integridade 

Após o processamento das ameaças e oportunidades advindas das fontes, chegou-se à distribuição das 
categorias de riscos conforme o quadro abaixo. 

 

Categorias de de riscos de integridade 
Quantidade de 

riscos 
Níveis de 

riscos 

Abuso de posição ou poder 23 139,2 

Conflito de interesses 14 72,4 

Outros 11 64 

Pressão interna ou externa 9 55 

Desvio de finalidade de recursos 7 39,2 

Conflitos e segregações 2 28 

Nepotismo 2 24 

Vantagem indevida 5 20 

Iniciativa e compromisso 1 16 

Total 74 457,8 

Tabela 1 - Quantidades e níves de risco de integridade 
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Figura 12 - Quantidades e níves de riscos de integridade 

 

 

Figura 13 - Distribuição dos graus de riscos de integridade 

Plano de ação 
Após a identificação, análise, avaliação e respostas aos riscos de integridade, propõe-se as seguintes 
medidas de tratamento dos riscos, juntamente com os respectivos responsáveis e prazos estimados para a 
conclusão. 

Medidas preventivas 

Tipo da medida Medida proposta 

Melhoria de controles 

Estabelecer critérios técnicos para o exercício dos cargos em comissão e para as vagas de 
estágio na CTGM. 

Propor decreto de nepotismo ao prefeito 

Instituir uma política de segurança da informação e uso apropriado de sistemas na CTGM. 

Instituir uma política de segurança da informação na SUAUDI. 

Normatização quanto à necessidade de atuação de, no mínimo, dois auditores nos 
procedimentos de investigação da DICC. 

Instituir um Programa de Qualidade na CTGM. 

Institucionalização e normatização quanto à necessidade de atuação de, no mínimo, dois 
auditores nos procedimentos de investigação da DICC e sobre as etapas para o 
arquivamento de investigações (reformulação decreto DICC) 

Arquivamento de denúncias apenas com autorização hierárquica superior. 
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Exigência de declaração de parentesco no momento da posse para cargos em comissão, 
funções de confiança, terceirizados ou estagiários. 

Estabelecer prazos para encaminhamento de trabalhos conclusos às instâncias superiores 
relacionados aos trabalhos da CTGM. 

Instituir Código de Ética para os servidores da CTGM. 

Divulgação do programa de integridade e código de ética para conscientização, bem como a 
implementação e divulgação de regras, políticas e procedimentos para prevenir e detectar a 
ocorrência de irregularidades. 

Termo de compromisso para risco de divulgação indevida de informações. 

Capacitações 

Plano de Capacitação da CTGM, incluindo: 
◼ Segurança da informação e uso apropriado dos sistemas. 
◼ Orientações aos funcionários sobre o sigilo das informações 
◼ Correta execução e supervisão dos trabalhos. 
◼ Conflitos de interesses e condutas vedadas. 
◼ Independência funcional. 
◼ Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os 

servidores da CTGM. 
◼ Treinamento e orientações para os funcionários da recepção, que, geralmente 

estão na linha de frente, recebendo ligações ou o Denunciante presencialmente. 
◼ Reforço da conduta do auditor com relação ao sigilo das informações a que tem 

acesso 

Corregedoria 

Evitar conflito de interesses e interferências externas inadequadas, incluindo: 
◼ Contato entre relatores e agentes externos estranhos aos feitos 
◼ Contato direto (telefone ou presencial) entre denunciantes e servidores 

envolvidos na apuração e conclusão das denúncias. 

Promover a conscientização de servidores e gestores acerca da ilegalidade e imoralidade 
nas questões: 

◼ Utilização de pessoal (principalmente terceirizados e motoristas) para fins 
particulares 

◼ Utilização de recursos materiais para fins particulares, como por exemplo 
impressora e máquina de xerox. 

Campanhas 

Combate à discriminação relacionada aos cargos ocupados, vencimentos, formas de 
contratação (terceirizados, estagiários etc.).  

Combate ao preconceito relacionados a etnias, crenças, origens geográficas ou 
genealógicas, sexualidades, preferências, características, etc. 

Uso consciente e responsável dos recursos disponíveis, prezando pela economia, combate 
ao desperdício e ao desvio de recursos para benefícios próprios irregulares. 

Movimento junto aos gestores sobre responsabilidades na ocupação do cargo, ser 
referência de boa conduta, promoção da integridade, combate ao assédio moral, abuso de 
poder e prevenção de riscos éticos e contrários ao "espírito público" 

Movimento junto aos servidores para não se sucumbir a pressões, ameaças a 
independência do trabalho, ser referência do comportamento ético e honesto, ter iniciativa 
para buscar auxílio em situações que comprometam a lisura do seu trabalho 

Medidas detectivas 

Tipo da medida Medida proposta 

Monitoramentos 

Ações permanentes de monitoramento de acesso a sistemas e pastas de rede. 

Procedimentos e trilhas para identificação de casos de nepotismo na CTGM. 

Acompanhamento dos serviços delegados e orientação sobre a responsabilidade da 
gerência e funcionários com os bancos de dados e arquivos 

Medidas corretivas 

Tipo da medida Medida proposta 

  

Proposições para a melhoria futura 
As proposições para melhoria futura são propostas coletadas, mas que ainda não entraram no cronograma 
de ações, aguardando momento oportuno para sua implementação. Elas são decorrentes dos registros de 
melhoria contínua. 
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• Divulgação dos termos do Planejamento Estratégico da CTGM (missão, visão, valores) 
• Promover o código de conduta da CTGM 
• Promover o código de conflito de interesses da CTGM 
• Regular o recebimento de presentes e participação em eventos 
• Fomentar Programa de Integridade para fornecedores (due diligence). Programas anticorrupção e 

antissuborno (ISO 37.001) 
• Fomentar Programa de Integridade para Organizações da Sociedade Civil (OSC) que firmarem 

termos de parcerias com a Prefeitura 
• Avaliação de programas de integridade do PAR 
• Fomentar o compliance tributário junto à SMFA. Educação e conscientização tributária. Parcerias 

com FECOMÉRCIO, SEBRAE, CDL-BH. Externalidades positivas (aumento de arrecadação) 
• Fomentar o compliance em concursos, licitações e contratos 
• Interação com a associação de auditores para colaborações no Plano de Integridade e mitigação de 

riscos (ex: riscos e influências políticas no controle interno) 
• Desenvolver rede de colaboração para promoção da integridade na PBH. Fóruns, artigos, encontros, 

troca de experiências. Ex: GIRC. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Ações da CTGM para o Programa de Integridade 
 

Pilar de integridade Ação 

Ambiente de integridade 

Publicação da Portaria CTGM 019/2017, que institui o Programa de Integridade e os Comitês de 
Gestão Estratégica e de Integridade da CTGM. 

Realização do evento “Debate para Integridade – Compliance: Desafios e Oportunidades”, com o 
apoio da Alliance For Integrity e da MRV, em 27/03/2018. 

Capacitação em prevenção da corrupção “DEPE – De empresas para Empresas”, em parceria com a 
Alliance for Integrity e com a MRV, voltada para pequenas e médias empresas do município de Belo 
Horizonte, em 28/03/2018. 

Curso de capacitação para estagiários da Secretaria Municipal de Fazenda sob o tema “Ética, 
Integridade e Segurança da informação”. 

Instituição de grupo de trabalho com a finalidade de realizar estudos técnicos e promover a revisão do 
Decreto 15.893/15, que trata do Código de Ética do Agente Público e da Alta Administração 
municipais, bem como elaborar normas concernentes a conflito de interesses e nepotismo no 
município de Belo Horizonte (Portaria CTGM 016/2018). 

Realização do Seminário “Integridade e eficiência nas contratações públicas: prevenção da corrupção” 
em parceria com a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) e a 
Controladoria-Geral do Estado (CGE), em 26 e 27/09/2018 

Publicação do Decreto 16.954/2018 a fim de regulamentar e dar efetividade ao cumprimento da 
chamada Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), que prevê a responsabilização de empresas envolvidas 
em práticas de corrupção e outros ilícitos contra a administração pública 

Gestão de riscos 

Capacitação sob o tema Gestão de Riscos para representantes da CTGM, empresas estatais e CGE-
MG, em 26 e 27/02/2018. 

Publicação da Portaria CTGM 013/2018, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos da CTGM, 
em 04/04/2018. 

Realização do curso “Mapeamento de Processos” para os integrantes do Comitê de Integridade da 
CTGM na Escola Virtual de Governo, em 23 e 24/04/2018. 

Certificações internacional C31000 - Certified ISO 31000 Risk Management Professional (Gestão de 
Riscos) a duas servidoras da Controladoria do Município. 

Publicação da Portaria CTGM 021/2019, que aprova e publica a Metodologia de Gestão de Riscos da 
Controladoria-Geral do Município, em 19/10/2019. 

Elaboração do Plano de Gestão de Riscos da CTGM (Ciclo 1), em 29/11/2019. 

Comunicação, consulta e 
treinamento 

Fluxo de tratamento das comunicações e denúncias de integridade. 

Ampla divulgação dos canais de comunicação e denúncia e as formas de acesso. 

Índices e indicadores a serem usados para avaliação contínua das manifestações. 

Informações para subsidiar o Plano de Integridade e o monitoramento do Programa. 

Política, procedimentos e plano de 
integridade 

Plano de Integridade da CTGM. 

Monitoramento e avaliação do 
programa 

Plano de Integridade da CTGM atualizado. 
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Anexo 2 – Fluxo do Programa de Integridade da CTGM 
 

 

As ações apresentadas no fluxo indicam o momento de sua realização, não implicando, necessariamente 
no pilar que a atividade pertence. 
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Anexo 3 - Classificação dos riscos de integridade 
A classificação de riscos de integridade não é exaustiva à lista abaixo4. Caso a categoria não se enquadre em 
algum dos itens relacionados, informe a opção “Outros”. Não se preocupe, pois alguns riscos podem se 
referir a mais de uma classificação. Neste caso, escolha aquela que achar mais apropriada. 

 CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

1 
Abuso de posição ou poder 
em favor de interesses 
privados 

Conduta contrária ao interesse público, valendo-se da sua condição para atender interesse privado, 
em benefício próprio ou de terceiro. Algumas das formas de abuso de posição ou poder em favor de 
interesses privados são: a) concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio; b) 
esquivar-se do cumprimento de obrigações; c) falsificação de informação para interesses privados; e 
d) outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo. 

2 Nepotismo 

O nepotismo pode ser entendido como uma das formas de abuso de posição ou poder em favor de 
interesses privados, em que se favorecem familiares. Nepotismo presumido • contratação de familiares 
para cargos em comissão e função de confiança; • contratação de familiares para vagas de estágio e 
de atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público; • contratação de pessoa 
jurídica de familiar por agente público responsável por licitação. Apuração específica • nepotismo 
cruzado; • contratação de familiares para prestação de serviços terceirizados. 

3 Conflito de interesses 

Conflito de interesses trata da situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que 
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função 
pública. Estes são exemplos de situações que configuram conflito de interesses: a) uso de informação 
privilegiada; b) relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão; c) 
atividade privada incompatível com o cargo; d) atuar como intermediário junto à administração; e) 
praticar ato em benefício de pessoa jurídica (em que participe o servidor ou parente); f) receber 
presente de quem tenha interesse em decisão; g) prestar serviços a pessoa jurídica sob regulação do 
órgão.   

4 
Pressão interna ou externa 
ilegal ou antiética para 
influenciar agente público 

Pressões explícitas ou implícitas de natureza hierárquica (interna), de colegas de trabalho 
(organizacional), política ou social (externa), que podem influenciar indevidamente atuação do agente 
público. Algumas das formas de pressão interna ilegal ou antiética para influenciar agente público são: 
a) influência sobre funcionários subordinados para violar sua conduta devida; b) ações de retaliação 
contra possíveis denunciantes. Algumas das formas de pressão externa ilegal ou antiética para 
influenciar agente público são: a) lobby realizado fora dos limites legais ou de forma antiética; b) 
pressões relacionadas a tráfico de influência. 

5 
Solicitação ou recebimento de 
vantagem indevida 

Caracteriza-se por qualquer tipo de enriquecimento ilícito, seja dinheiro ou outra utilidade, dado que ao 
agente público não se permite colher vantagens em virtude do exercício de suas atividades. Receber 
propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições, para a 
prática de ato regular. 

6 
Utilização de recursos 
públicos em favor de 
interesses privados 

Algumas das formas de utilização de verbas e fundos públicos em favor de interesses privados são: a) 
apropriação indevida; b) irregularidades em contratações públicas; e c) outras formas de utilização de 
recursos públicos para uso privado (ex: carros, tempo de trabalho, equipamentos do escritório, etc.). 

7 Outros 
Postura, ação ou omissão que não se enquadram nos itens anteriores e que possam vir a 
comprometer a integridade do órgão. 

Quadro 4 - Classificação dos riscos de integridade 

Anexo 4 – Condutas antiéticas e crimes de corrupção 

Desculpas mais comuns para um comportamento corrupto 

◼ Desculpa 1: Eu não sabia que era corrupção! 
⚫ Ignorância não é justificativa 
⚫ Identifique “zonas cinzentas” 

⚫ Prevenir é responsabilidade de todo mundo 
⚫ A intenção de agir de forma corrupta também merece punição 

◼ Desculpa 2: Não fiz por mim. Fiz pela minha empresa! 

⚫ Corrupção é ilegal, independentemente da intenção disfarçada 
⚫ Há sempre benefício disfarçado em favor do colaborador 
⚫ Toda a empresa é colocada em risco 

◼ Desculpa 3: Ninguém perde. Na verdade, todos saem ganhando! 
⚫ Pagamento de facilitação não é uma boa prática: são ilegais-são injustificáveis, não aceleram processos, não são 

pequenos, se agravam com o tempo 

⚫ Nem todos saem ganhando 
◼ Desculpa 4: É assim que se faz negócios por aqui! 

⚫ Corrupção é ilegal, não importa a jurisdição 

⚫ A luta contra a corrupção é universal 
⚫ Todo mundo pode fazer a diferença 
⚫ Empresas têm responsabilidade 

◼ Desculpa 5: Se a gente não fizer, alguém fará ... 
⚫ Todo a empresa é colocada em risco 

 
4 As categorias foram originadas do Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade da CGU. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-
de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/manual-gestao-de-riscos.pdf 
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⚫ Existem soluções para o “lado do fornecedor” 

⚫ Existem soluções para o “lado do demandante” 
◼ Desculpa 6: Ninguém consegue fazer a diferença sozinho ... 

⚫ Ações individuais inspiram outras pessoas 

⚫ O grupo é mais forte que o indivíduo 
◼ Desculpa 7: Precisamos de parceiros para agilizar as coisas! 

⚫ É um risco sério –as empresas são responsáveis por seus parceiros 

⚫ Fazer “vista grossa” é uma ameaça séria 
◼ Desculpa 8: Um Programa de Integridade custa muito caro! 

⚫ Penalidades são relevantes 

⚫ Desconto nas penalidades 
⚫ O fator “seguro” 
⚫ Não tem que ser caro 

⚫ Bastante material de orientação e de graça 
◼ Desculpa 9: Só se vai atrás das grandes empresas! 

⚫ Corrupção é ilegal, independentemente do tamanho da empresa 

⚫ Aumento considerável na aplicação da lei 
⚫ Pequenas e médias em evidência 
⚫ Alcance extraterritorial 

⚫ Abordagens inovadoras estão aumentando o risco de ser pego 
◼ Desculpa 10: Eu não sei como reagir à corrupção! 

⚫ Reconheça 

⚫ Aprenda com feedback dos colaboradores 
⚫ Não existe solução única 
⚫ Treinamento qualificado 

⚫ Mantenha a porta aberta 

Créditos: No Excuses! Alliance for Integrity 

Crimes contra a Administração Pública praticados por funcionários públicos 
(Código Penal, XI, I) 

◼ Peculato. Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio 

⚫ Peculato culposo. § 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem 

⚫ Peculato mediante erro de outrem. Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício 
do cargo, recebeu por erro de outrem 

◼ Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de 

que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente 
◼ Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 

estabelecida em lei. 

◼ Concussão. Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem indevida 

⚫ Excesso de exação. § 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber 

indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza 
◼ Corrupção passiva. Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 

ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

◼ Facilitação de contrabando ou descaminho. Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando 
ou descaminho (art. 334). 

◼ Prevaricação. Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal 
◼ Condescendência criminosa. Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que 

cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 

competente 
◼ Advocacia administrativa. Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 

pública, valendo-se da qualidade de funcionário. 

◼ Violação de sigilo funcional. Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo, ou facilitar-lhe a revelação. 
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