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APRESENTAÇÃO
Com o compromisso de promover a ética e a integridade na Administração Pública, a
Fundação Municipal de Cultura (FMC) aderiu ao Programa de Fomento à Integridade
Pública e à Gestão de Riscos, lançado pela Controladoria-Geral do Município de Belo
Horizonte, por meio da Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da Corrupção.
À vista disso, e pautados pelos valores da ética, da transparência e da integridade,
vimos apresentar aos servidores, colaboradores e estagiários da FMC e aos cidadãos
de Belo Horizonte o Plano de Integridade da Fundação Municipal de Cultura.
Este Plano deﬁne bases e ações para o aprimoramento da integridade pública na FMC,
por meio de ações de prevenção, detecção, punição e remediação de atos de
corrupção e desvios éticos, e requer de cada um de nós engajamento e cooperação
para que os resultados sejam alcançados.
Contamos com vocês!
Fabíola Moulin Mendonça

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura

INTRODUÇÃO
A corrupção, as fraudes e os desvios éticos são, por vezes, obstáculos signiﬁcativos que impedem as
instituições públicas de cumprirem com os seus objetivos de forma eﬁcaz e eﬁciente. Essas práticas
impactam negativamente os recursos públicos, prejudicam a formulação e implementação de políticas
públicas, comprometem o ambiente interno de trabalho e reduzem a credibilidade das instituições junto aos
cidadãos e outras organizações (OCDE, 2017; BRASIL, 2018e).
Nesse contexto, a integridade pública, aqui entendida como a adesão a valores, princípios e normas éticas para
sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público, tem ganhado notoriedade
como uma resposta estratégica e sustentável (OCDE, 2017, 2020). Todavia, para que a integridade pública possa
cumprir com esse propósito, é necessário que ocorra a sua institucionalização, por meio de programas que
sejam constantemente promovidos, monitorados e avaliados pelos governantes e gestores públicos.
À vista disso, diversos órgãos e entidades públicas da União, dos estados e dos municípios, incentivados pelas
experiências internacionais e do Governo Federal, têm promovido a criação e o fomento de Programas de
Integridade. Esses programas visam instituir uma cultura de integridade por meio da implementação de
medidas e ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de atos de
corrupção, fraudes e desvios éticos (BRASIL, 2017; BELO HORIZONTE, 2019c).
É nesse sentido que a Fundação Municipal de Cultura (FMC)¹, entidade da administração indireta da Prefeitura
de Belo Horizonte (PBH), vem por meio deste documento apresentar o seu Programa de Integridade. O
documento está organizado em quatro seções. A seção 1 contextualiza o Programa de Integridade da FMC,
apresentando seus fundamentos, estrutura, governança e instâncias, assim como as ações que foram
realizadas até o momento. Por sua vez, a seção 2 detalha o gerenciamento dos riscos à integridade, processo
de trabalho que conﬁgura a base do programa de integridade e que contempla a identiﬁcação, análise,
avaliação e tratamento dos riscos de integridade que possam impactar o funcionamento da instituição. Já na
seção 3, são expostas as estratégias de monitoramento, avaliação e aprimoramento do Programa. Por ﬁm, a
seção 4 apresenta os canais de comunicação de integridade da FMC, pelos quais os agentes públicos,
colaboradores e cidadãos podem realizar consultas e denúncias.
¹ A que se refere o art. 73 da Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 2017, e cujo estatuto foi aprovado pelo Decreto Municipal
nº 17.140, de 11 de julho de 2019
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1.PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA FMC
1.1 Fundamentos

Em 2019, a Fundação Municipal de Cultura aderiu voluntariamente ao Programa de Fomento à Integridade
Pública e à Gestão de Riscos da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte (PFIP/BH). Comprometida
com as atribuições estabelecidas pelo PFIP/BH e visando promover o aperfeiçoamento da Gestão Pública,
por meio da prevenção e combate às práticas de corrupção, fraudes e desvios éticos, a FMC criou o seu
Programa de Integridade (PI/FMC), mediante a publicação da Portaria FMC nº 057/2019, cujos objetivos são:
I - criar e aprimorar a estrutura de governança, riscos e controles da FMC;
II - estimular o comportamento ético, íntegro e imparcial no âmbito da FMC;
III - estabelecer um conjunto de medidas para prevenção e remediação de possíveis desvios na
entrega dos resultados da FMC esperados pela sociedade;
IV - fomentar a inovação e a adoção de medidas de integridade na administração pública municipal.
Para alcançar esses objetivos, o Programa de Integridade da FMC fundamenta-se em princípios gerais que
são inerentes à integridade pública e que, por isso, são essenciais para o sucesso do programa. Esses
princípios, apresentados no Quadro 1, foram rigorosamente observados durante o processo de planejamento
do Programa e das ações decorrentes dele.
QUADRO 1 - Princípios Gerais que fundamentam o Programa de Integridade da FMC

Princípio

Conceito Aplicado

Legalidade

O PI/FMC deve estar em consonância com as leis e demais normativos
vigentes relacionados a ele.

Ética

O PI/FMC deve ser planejado e implementado com base nos princípios e
normas de conduta ética preconizadas pela administração pública e pela
sociedade, respeitando-se o Código de Ética do Agente Público Municipal e
da Alta Administração Municipal.

Isonomia

O PI/FMC deve estar comprometido com o interesse geral e com a realização
do bem comum, devendo os agentes públicos, colaboradores e cidadãos
serem tratados sem quaisquer discriminações benéﬁcas ou detrimentosas.

Equidade

O PI/FMC deve respeitar as diferenças e desigualdades apresentadas pelos
agentes públicos, colaboradores e cidadãos, considerando-as ao mesmo
tempo em que se mantém o tratamento igualitário a todos.

Comprometimento

O PI/FMC deve ter o apoio e engajamento de todos os agentes públicos da
FMC, sobretudo os da alta administração, para que as ações e mudanças
necessárias possam ser realizadas.

Transparência

O PI/FMC deve disponibilizar e divulgar informações completas, precisas,
claras e tempestivas acerca das suas ações e resultados, de forma a
possibilitar o controle social.
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Excelência

O PI/FMC deve buscar resultados eﬁcientes, efetivos e de qualidade, visando
garantir o alcance dos seus objetivos e a satisfação dos seus usuários.

Aperfeiçoamento

O PI/FMC deve ser regularmente aperfeiçoado, de forma a incorporar novas
ações e melhorar as já existentes, sempre que necessário e/ou possível.

O programa fundamenta-se ainda em normas, manuais, guias e planos da Administração Pública Municipal,
do Governo Federal, de entidades privadas sem ﬁns lucrativos e de organizações intergovernamentais,
estando os principais normativos/documentos listados no Quadro 2.
Quadro 2 - Normas/Documentos que fundamentam o Programa de Integridade da FMC
Órgão/Entidade

Norma/documento
Lei nº 11.065, de 1º de agosto de 2017: Estabelece a estrutura orgânica da
administração pública do Poder Executivo e dá outras providências

Prefeitura de Belo Horizonte

Decreto nº 17.140, de 11 de julho de 2019: Aprova o Estatuto da Fundação
Municipal de Cultura e dá outras providências
Decreto nº 14.635, de 10 de novembro de 2011: Institui o Código de Ética do
Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal

Fundação Municipal de
Cultura de Belo Horizonte

Portaria FMC nº 057/2019: Institui o Programa de Integridade e os Comitês
de Gestão Estratégica e de Integridade da Fundação Municipal de Cultura
Portaria FMC nº 042/2021: Altera a Portaria FMC nº 057/2019, que institui o
Programa de Integridade e os Comitês de Gestão Estratégica e de Integridade
da Fundação Municipal de Cultura, publicada em 17 de julho de 2019
Portaria CTGM nº 004/2019: Institui o Programa de Fomento à
Integridade Pública e à Gestão de Riscos – PFIP/BH - da Controladoria
Geral do Município de Belo Horizonte, para órgãos e entidades do Poder
Executivo Municipal

Controladoria-Geral do
Município de Belo Horizonte

Manual Prático do Programa de Fomento à Integridade Pública e à Gestão
de Riscos – PFIP: Diretrizes para implementação de Programa de
Integridade na Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Município de Belo Horizonte. 2ª edição (2021)
Programa de Integridade da Controladoria-Geral do Município (2020)
Gestão de Riscos da Controladoria-Geral do Município (2019)

Controladoria-Geral
da União

Manual para Implementação de Programas de Integridade: orientações
para o setor público (2017)
Guia Prático de Implementação de Programa de Integridade Pública:
orientações para a administração pública federal direta, autárquica e
fundacional (2018)
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Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade: orientações para a
administração pública federal direta, autárquica e fundacional (2018)
Plano de Integridade da CGU (2018)
Associação Brasileira de
Normas Técnicas

ABNT NBR ISO 31000:2018: Gestão de riscos - Diretrizes (2018)

Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico

Manual da OCDE sobre Integridade Pública (2020)

Nota: as referências completas e os links para acesso estão descritos na seção “Referências Bibliográﬁcas”

1.2 Estrutura

O Programa de Integridade da FMC está estruturado em cinco eixos de atuação que compreendem as etapas
necessárias para a institucionalização e desenvolvimento de uma cultura de integridade no âmbito da FMC,
conforme apresentado na Figura 1.
Figura 1 - Eixos do Programa de Integridade da FMC
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A elaboração dessa estrutura teve como base as estruturas adotadas pelos Programas de Integridade da
Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte (BELO HORIZONTE, 2020, 2021) e da Controladoria-Geral
da União (BRASIL, 2017, 2018c), adequando-as à realidade e objetivos da FMC, conforme detalhado a seguir.

EIXO 1 | Ambiente de Integridade: as etapas deste eixo representam os passos iniciais para o desenvolvimento do Programa de Integridade e são de responsabilidade da Alta Administração. Essas etapas visam
formalizar e legitimar o Programa, e as instâncias responsáveis por ele, no âmbito da FMC.
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• Comprometimento e apoio da alta administração: o corpo dirigente, em especial a Presidência da FMC,
deve pleitear o início do programa de integridade, bem como alocar os recursos necessários, estabelecer as
responsabilidades e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos.
• Formalização do Programa de Integridade: o programa de integridade deve ser introduzido no órgão
mediante ato normativo publicado no Diário Oﬁcial do Município e assinado pela Presidência da FMC.
• Criação dos Comitês de Gestão Estratégica e de Integridade: os Comitês de Gestão Estratégica e de Integridade são as instâncias responsáveis pelo planejamento, implementação, monitoramento e avaliação do
Programa de Integridade. A criação desses comitês também deve ocorrer mediante ato administrativo publicado no Diário Oﬁcial do Município e assinado pela Presidência da FMC.
• Capacitação dos atores responsáveis: os servidores que compõem os Comitês de Gestão Estratégica e de
Integridade, assim como os demais atores responsáveis pelo Programa, devem participar de capacitações
que proporcionem os conhecimentos necessários para implementar o programa de integridade na FMC.

EIXO 2 | Gestão de Riscos à Integridade: a gestão de riscos à integridade é elemento fundamental do
Programa de Integridade, pois se refere a um processo de trabalho que contempla a identiﬁcação, análise,
avaliação e tratamento dos riscos à integridade que possam impactar negativamente o funcionamento da
instituição e o cumprimento dos seus objetivos.
• Elaboração e formalização da metodologia de gestão de riscos: para que a gestão de riscos alcance os
resultados esperados é necessário que ela assuma uma metodologia que leve em consideração a realidade
da instituição, de forma que ela seja aplicável e reproduzível. Ademais, é desejável que essa metodologia
esteja formalizada através de uma política de gestão de riscos instituída via ato administrativo publicado no
Diário Oﬁcial do Município.
• Avaliação do contexto e identiﬁcação dos riscos à integridade: a avaliação do contexto diz respeito ao
levantamento prévio de informações que vão subsidiar as etapas de análise, avaliação e tratamento dos
riscos à integridade. Devem ser obtidas informações acerca das rotinas administrativas, atividades e competências dos setores da FMC (diretorias, assessorias, gerências e coordenações), além do histórico de casos de
quebra de integridade e da identiﬁcação dos riscos de integridade com possibilidade de ocorrência.
• Análise e avaliação dos riscos à integridade: nesta etapa os riscos de integridade identiﬁcados são analisados e avaliados com base no seu impacto para a instituição e na sua probabilidade de ocorrência. Ao ﬁnal,
utilizando-se desses dois fatores (impacto e probabilidade), os riscos devem ser priorizados, isto é, classiﬁcados de acordo com a sua relevância para a instituição. O Comitê de Integridade da FMC é a instância
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responsável por realizar a análise e avaliação dos riscos à integridade, bem como por deﬁnir se o risco será
aceito, transferido ou tratado.
• Elaboração das medidas de tratamento: após deﬁnir quais riscos de integridade serão tratados, o Comitê de
Integridade deve elaborar as medidas de tratamento, ou seja, as ações e estratégias que irão atacar esses riscos
visando a sua mitigação ou eliminação. Para esta etapa, além da atuação do Comitê de Integridade, é fundamental a colaboração dos servidores que atuam no setor ou na execução das atividades afetadas pelos riscos.

EIXO 3: Canais de Comunicação e Denúncias: as etapas deste eixo visam garantir que todos os agentes
públicos e cidadãos possam denunciar eventuais irregularidades, atos ilícitos ou violações éticas cometidas
no âmbito da FMC, através de canais de denúncias que sejam acessíveis, que possuam procedimentos de
fácil compreensão e que garantam a sigilosidade do processo e o direito ao anonimato do denunciante.
Atualmente, denúncias relativas à FMC podem ser realizadas através de dois canais: a Ouvidoria Municipal,
coordenada pela Subcontroladoria de Ouvidoria (SUOUVI), e, em casos especíﬁcos que caracterizem desvios
éticos, o canal de denúncias da Comissão de Ética da FMC.
• Entendimento do ﬂuxo de denúncias da Ouvidoria Municipal: a FMC utiliza a estrutura e o ﬂuxo de denúncias da Ouvidoria Municipal para receber e apurar as denúncias relacionadas a ela, por isso, é fundamental
que esse ﬂuxo seja entendido e rigorosamente obedecido pelos servidores responsáveis pela gestão das
denúncias no âmbito da FMC.
• Formalização do ﬂuxo interno de recepção, tratamento e transmissão das denúncias: o processo interno
de recepção, tratamento e transmissão das denúncias aos órgãos competentes deve estar formalizado através de ato administrativo publicado no Diário Oﬁcial do Município e assinado pela Presidência da FMC.
• Divulgação dos canais de comunicação e denúncias: a existência e propósito dos canais de comunicação
e denúncias, assim como os procedimentos para se registrar uma denúncia, devem ser amplamente divulgados para os agentes públicos e sociedade civil, visando ampliar a transparência do processo e a prática
do controle social.

EIXO 4: Plano de Integridade: neste eixo é desenvolvido o Plano de Integridade, instrumento de planejamento
construído a partir das entregas dos eixos anteriores e que visa orientar a execução do Programa de Integridade.
• Elaboração do Plano de Integridade: o Plano de Integridade deve ser elaborado de forma a conter, no
mínimo, os fundamentos, estrutura e instâncias responsáveis do Programa de Integridade, o processo de
gestão de riscos, o Plano de Ação, as medidas de tratamento dos riscos à integridade e a divulgação dos
canais de comunicação e denúncias. Ademais, o Plano de Integridade deverá ser aprovado pelos Comitês de
Integridade e de Gestão Estratégica da FMC e pela Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte.
6

• Divulgação do Plano de Integridade: o Plano de Integridade deverá ser amplamente difundido entre os
agentes públicos da FMC, através de ações de divulgação em âmbito interno. Ademais, o Plano de Integridade
deverá ser disponibilizado para acesso público, preferencialmente através da sua publicação no site institucional da FMC.

EIXO 5: Monitoramento Contínuo: compõem este eixo as etapas de execução, monitoramento, avaliação e
atualização das ações previstas no Plano de Integridade.
• Execução e monitoramento do Plano de Ação: o Plano de Ação é um dos principais componentes do Plano
de Integridade, pois organiza, designa os responsáveis e estabelece os prazos das medidas de tratamento que
devem ser implementadas pela instituição para prevenir, detectar e remediar os riscos à integridade. Em
razão disso, deverão ser desenvolvidas estratégias de monitoramento contínuo para garantir que as medidas
previstas no Plano de Ação sejam realizadas pelos seus responsáveis dentro dos prazos pré-estabelecidos.
• Avaliação do Plano de Ação: os resultados das medidas de tratamento dos riscos à integridade, mensurados
através das estratégias de monitoramento citadas acima, devem ser periodicamente avaliados, com o objetivo de
ponderar a eﬁcácia e a efetividade do Programa. Os resultados dessa avaliação devem ser amplamente divulgados.
• Atualização do Plano de Integridade: o Plano de Integridade deve ser periodicamente revisado, de forma
que as ações do Programa sejam ajustadas conforme as novas necessidades, riscos e oportunidades que
surgirem no decorrer do tempo.
1.3 Governança

Governança pública compreende tudo o que uma instituição pública faz para assegurar que sua ação esteja
direcionada para objetivos alinhados aos interesses da sociedade (TCU, 2014). Nesse sentido, considera-se o
Programa de Integridade da FMC como um mecanismo de governança, que visa fortalecer as instâncias de
controle e tratar adequadamente os riscos à integridade da entidade.
Todavia, para que o Programa ocorra exitosamente, é fundamental que ele seja desenvolvido de forma interdepartamental, que haja o comprometimento e responsabilização de todos os agentes da instituição e que a
sua estrutura de governança seja clara. Em outras palavras, é essencial que os atores disponham de papéis e
responsabilidades muito bem deﬁnidas, para que esses possam corresponder quando forem acionados a
participar e/ou colaborar com o Programa. Nesse sentido, são apresentados a seguir os atores que compõem
a estrutura de governança do Programa de Integridade da FMC:
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I) Presidência — é o ator responsável por pleitear o início do Programa de Integridade no âmbito da FMC,
assim como por alocar os recursos necessários, estabelecer as responsabilidades, acompanhar a execução
do Programa e avaliar a efetividade dessa execução.

II) Comitê de Gestão Estratégica — é a instância de decisão máxima na estrutura de governança do
Programa de Integridade da FMC, responsável por aprovar políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos
de governança, gestão de riscos e controles relacionados ao Programa. Esse Comitê foi instituído pela Portaria FMC nº 057/2019 e atualmente é composto pela Presidenta, pela Chefe de Gabinete e pelo Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças da FMC (conforme Portaria FMC nº 042/2021).

III) Comitê de Integridade — é a instância responsável por elaborar, implementar, coordenar, operacionalizar e monitorar o Plano de Integridade da FMC. Esse Comitê também foi instituído pela Portaria FMC nº
057/2019 e atualmente é composto por representantes do Comitê de Gestão Estratégica, do Gabinete, das
Diretorias e das Assessorias da FMC, indicados pelos dirigentes dessas unidades (Portaria FMC nº 042/2021).

IV) Gabinete da Presidência — é o setor responsável por prestar apoio administrativo e suporte técnico
aos demais atores e instâncias do Programa de Integridade da FMC. Também é o setor responsável pela
gestão das denúncias que chegam através da Ouvidoria Municipal.

V) Comissão de Ética — é a instância responsável por receber consultas, denúncias ou representações
contra agente público da FMC, exceto os da alta administração, e instaurar processo administrativo para
apurar situações que possam conﬁgurar falta ética. Essa Comissão rege-se pelo Código de Ética do Agente
Público Municipal e da Alta Administração Municipal (Decreto nº 14.635/2011) e pela Portaria FMC nº 114/2013.

VI) Áreas Departamentais — as áreas departamentais da FMC (diretorias, assessorias, gerências e coordenações) são responsáveis por prestar apoio administrativo quando este for solicitado pelos demais atores
e instâncias do Programa de Integridade da FMC.
1.4 Ações da Alta Administração e das Instâncias de Integridade

Esta subseção apresenta as ações realizadas até o momento pelos atores que compõem a estrutura de
governança do Programa de Integridade da FMC. Aqui, não é nosso objetivo ser exaustivo, mas sim apresentar as ações que marcaram importantes etapas de desenvolvimento do Programa e que evidenciam o comprometimento dos atores envolvidos. Abaixo, o Quadro 3 apresenta um resumo dessas ações, indicando os
seus responsáveis e prazos.
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Quadro 3 - Ações da Alta Administração e das Instâncias de Integridade
Ação
Assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Fomento à
Integridade Pública e à Gestão de Riscos da ControladoriaGeral do Município

Responsável

Realizado em

Presidenta Interina

Mar/2019

Gabinete da Presidência

Abr/2019

Publicação da Portaria FMC n° 057/2019 que institui o
Programa de Integridade e os Comitês de Gestão Estratégica
e de Integridade da FMC

Presidenta Interina

Jul/2019

Criação dos Comitês de Gestão Estratégica e de
Integridade da FMC

Presidenta Interina

Jul/2019

Participação na oﬁcina sobre Riscos de Integridade
ofertada pela Controladoria-Geral do Município

Gabinete da Presidência

Ago/2019

Replicação da Oﬁcina sobre Riscos de Integridade para
o Comitê de Integridade da FMC

Gabinete da Presidência

Out/2019

Avaliação do contexto e mapeamento dos processos
das áreas departamentais da FMC

Gabinete da Presidência

Jan-Jul/2020

Identiﬁcação dos riscos à integridade

Gabinete da Presidência

Jan-Jul/2020

Comitê de Integridade

Set-Out/2020

Elaboração do Plano de Ação contendo as medidas de
tratamento dos riscos à integridade

Gabinete da Presidência

Nov-Dez/2020

Aprovação do Plano de Ação contendo as medidas de
tratamento dos riscos à integridade

Comitê de Integridade

Fev/2021

Elaboração do Plano de Integridade da FMC

Comitê de Integridade

Mar-Jun/2021

Gabinete da Presidência

Ago/2021

Presidenta Interina

Ago/2021

Realização do evento “Cultura em Foco: Ética + Integridade”
para servidores e servidoras da Cultura, em parceria com o
Comitê de Integridade da Secretaria Municipal de Cultura

Comitê de Integridade

Out/2021

Atualização do Plano de Integridade da FMC

Comitê de Integridade

Mar/2022

Aprovação do Plano de Integridade da FMC

Comitê de Gestão Estratégica

Mar/2022

Publicação do Plano de Integridade da FMC

Presidenta Interina

Mai/2022

Reunião com a Controladoria-Geral do Município para
alinhamento do Programa

Análise e avaliação dos riscos à integridade

Criação da página do Programa de Integridade no site
institucional da FMC
Publicação da Portaria FMC nº 042/2021 que altera a
Portaria FMC nº 057/2019
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2.GERENCIAMENTO DOS RISCOS À INTEGRIDADE
2.1 Fundamentos

O conceito de risco, em sua forma mais abrangente, pode ser expresso como o efeito da incerteza nos objetivos
de um indivíduo ou instituição (ABNT, 2018). No caso especíﬁco das instituições públicas, o risco é a possibilidade de um evento incerto impactar o cumprimento dos objetivos organizacionais da instituição, o que pode comprometer a entrega e a qualidade das políticas públicas (BELO HORIZONTE, 2021).
Por sua vez, os riscos à integridade são riscos que constituem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção (BRASIL, 2018d). O Quadro 4, produzido com base nas informações disponibilizadas no Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade (BRASIL, 2018a), elaborado pela Controladoria-Geral da União, apresenta os riscos à integridade mais relevantes e comuns nas organizações públicas.

Quadro 4 - Principais Riscos à Integridade nas Organizações Públicas
Risco
Abuso de posição ou
poder em favor de
interesses privados

Sub-risco
- Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio;
- Esquivar-se do cumprimento de obrigações;
- Falsiﬁcação de informação para interesses privados;
- Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo;

Nepotismo

- 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;
- Nepotismo cruzado;
- Contratação de familiares para prestação de serviços terceirizados;
- Nomeações, contratações não previstas expressamente no decreto;

Conﬂito de interesses

- Uso de informação privilegiada;
- Relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão;
- Atividade privada incompatível com o cargo;
- Atuar como intermediário junto à administração;
- Praticar ato em benefício de pessoa jurídica (em que participe o servidor ou parente);
- Receber presente de quem tenha interesse em decisão;
- Prestar serviços a pessoa jurídica sob regulação do órgão;

Pressão interna ou
externa ilegal ou
antiética para inﬂuenciar
agente público

- Inﬂuência sobre funcionários subordinados para violar sua conduta devida;
- Ações de retaliação contra possíveis denunciantes;
- Lobby realizado fora dos limites legais ou de forma antiética;
- Pressões relacionadas a tráﬁco de inﬂuência;
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Solicitação ou
recebimento de
vantagem indevida
Utilização de recursos
públicos em favor de
interesses privados

- 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;
- Apropriação indevida;
- Irregularidades em contratações públicas;
- Outras formas de utilização de recursos públicos para uso privado
(ex: carros, tempo de trabalho, equipamentos do escritório, etc.);

Nota: Quadro elaborado com base nas informações disponibilizadas no Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade
da Controladoria-Geral da União.

Todos os órgãos e entidades da Administração Pública estão sujeitos aos riscos de integridade e aos impactos que esses causam em seus objetivos. Entretanto, as instituições que buscam se preparar para esse cenário, através do conhecimento sobre seus riscos e as vulnerabilidades que os permeiam, estão mais aptas a
atingir os seus propósitos (BELO HORIZONTE, 2019a, 2021).
Nesse sentido, a gestão de riscos, aqui entendida como um processo de trabalho de natureza permanente
que contempla a identiﬁcação, avaliação e gerenciamento dos potenciais eventos que possam afetar o
funcionamento de uma instituição e o cumprimento dos seus objetivos (BRASIL, 2018a), constitui ferramenta
fundamental para o sucesso do Programa de Integridade.
A metodologia de gestão de riscos adotada pela FMC, em virtude do Programa de Integridade, foi elaborada
com base nos métodos indicados na norma ISO 31000:2018 (ABNT, 2018), na Metodologia de Gestão de Riscos
da Controladoria-Geral do Município (BELO HORIZONTE, 2019a) e no Guia Prático de Gestão de Riscos para a
Integridade da Controladoria-Geral da União (BRASIL, 2018a), adequando-os à realidade e objetivos da FMC,
conforme detalhado na subseção a seguir.
2.2 Identiﬁcação, Análise e Avaliação dos Riscos à Integridade

Após a deﬁnição da metodologia de gestão de riscos, a primeira etapa a ser realizada foi a Avaliação do Contexto e Identiﬁcação dos Riscos à Integridade. Nessa etapa, foram realizadas reuniões com a participação
de representantes de todos os setores da FMC: diretorias, assessorias, gerências e coordenações. Essas
reuniões, que foram registradas em ata, compreendiam três momentos diferentes:
I) Contextualização do Programa — no início da reunião, a equipe responsável realizava uma apresentação
do Programa de Integridade, abordando os seus objetivos e conceitos mais importantes, no intuito de
contextualizar os demais participantes;
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II) Mapeamento dos processos — em um segundo momento, era solicitado que os participantes descrevessem as rotinas administrativas, processos e competências dos seus setores, assim como o histórico dos
eventuais casos de quebra de integridade (ocasião em que o risco à integridade se materializa);
III) Identiﬁcação dos riscos — por ﬁm, os participantes da reunião, com base nas informações coletadas no
momento anterior, realizavam a identiﬁcação dos riscos à integridade que ocorrem ou que poderiam vir a
ocorrer no setor, apontando suas causas e consequências. Aos participantes era dada a possibilidade de
enviarem posteriormente informações adicionais para o e-mail da equipe responsável pela gestão da etapa.
Dando continuidade à metodologia de gestão de riscos, a etapa seguinte a ser realizada foi a Análise e Avaliação dos Riscos à Integridade. Nessa etapa, as informações coletadas durante as reuniões setoriais foram
sistematizadas. Os riscos identiﬁcados foram listados e categorizados, juntamente com suas causas, consequências e controles já existentes. A distribuição desses riscos por categoria é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição dos Riscos à Integridade Identiﬁcados na FMC
Categorias de riscos à integridade

Porcentagem em relação ao
total de riscos identiﬁcados

Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados

32%

Conﬂito de Interesses

21%

Pressão interna ou externa ilegal ou antiética

14%

Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados

11%

Nepotismo

11%

Solicitação ou recebimento de vantagem indevida

4%

Outros

7%

Em posse dessas informações, o Comitê de Integridade da FMC realizou a análise dos riscos identiﬁcados com
base em três fatores: i) probabilidade da ocorrência do evento; ii) impacto do evento, caso esse se concretize,
nos objetivos da instituição; e iii) eﬁcácia das medidas de controle já existentes no combate ao evento.
Ao ﬁnal dessa análise, o Comitê de Integridade da FMC avaliou cada um dos riscos identiﬁcados, com vistas
a determinar qual das abordagens abaixo seria adotada:
I) Aceitar — o risco não será tratado, pois a sua probabilidade e impacto são tão baixos que não justiﬁcam a
criação de controles ou porque já existem controles eﬁcazes relacionados a ele;
II) Transferir — o risco será transferido a outro órgão/entidade, pois a incumbência de tratá-lo extrapola as
atribuições e/ou a autonomia da FMC;
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III) Tratar — o risco será tratado, serão instituídas medidas de tratamento para atacar esse risco visando a
sua mitigação ou eliminação.
Após a avaliação dos riscos, foram elaboradas as medidas de mitigação dos riscos selecionados para serem
tratados nesta primeira versão do Plano de Integridade. A subseção a seguir apresenta o Plano de Ação,
documento que organiza essas medidas e indica os seus responsáveis e prazos.
2.3 Plano de Ação

Quadro 5 - Medidas de Tratamento de Riscos à Integridade da FMC
Medida de Tratamento

Responsável

Prazo

Comissão de Ética /
DJUR / Gabinete

Mar/2024
Abr/2023

01

Instituir o Código de Conduta Ética e de Integridade da FMC

02

Instituir a Política de Gestão de Riscos da FMC

DJUR / Gabinete

03

Promover campanha de sensibilização voltada à prevenção
de práticas de corrupção e de condutas antiéticas

ASCOM / Gabinete

04

Formalizar os canais de comunicação e denúncias

05

Realizar campanha de divulgação da Ouvidoria Municipal

ASCOM / Gabinete

Mai/2022 (início)

06

Realizar campanha de divulgação da Comissão de Ética

ASCOM/ Comissão
de Ética

Mai/2022 (início)

07

Capacitar os membros da Comissão de Ética

Comissão de Ética

Mai/2022 (início)

08

Elaborar e implementar o Plano de Capacitação do
Programa de Integridade

GERHU

Out/2022 (início)

09

Fornecer aos agentes públicos recém-contratados o Kit
de boas-vindas da Integridade

ASCOM / GERHU

Mai/2022 (início)

10

Exigir que estagiários e funcionários terceirizados
apresentem a Declaração para Análise de Nepotismo

GERAL / GERHU

Out/2022 (início)

11

Implementar o Plano de Dados Abertos da FMC

Autoridades de
Monitoramento da LAI

Mai/2022 (início)

12

Monitorar o acesso aos softwares e dados sigilosos
armazenados na rede interna e na nuvem

ASTIN

Abr/2023 (início)

13

Elaborar atos administrativos para as atividades que
atualmente não possuem regulação

DJUR / Gabinete

Mai/2022 (início)

14

Mapear e tratar as vulnerabilidades de segurança
dos equipamentos culturais

Gabinete / GERAL

Mai/2022 (início)

Comissão de Ética /
DJUR / Gabinete

Mai/2022 (início)
Abr/2023
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2.3.1 Descrição das Medidas de Tratamento dos Riscos à Integridade

Medida de Tratamento 01: instituir o Código de Conduta Ética e de Integridade da FMC
O Código de Conduta Ética e de Integridade é um instrumento que orienta o comportamento proﬁssional,
ético e íntegro dos agentes públicos durante a condução da coisa pública. No âmbito da Prefeitura de Belo
Horizonte, existe o Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal, o qual se
aplica a todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta. Todavia, é possível e desejável que
esses órgãos e entidades desenvolvam os seus próprios códigos de conduta, em complemento ao Código de
Ética Municipal, de forma a adaptar as regras gerais da Administração Pública Municipal à sua realidade
operacional.
Como fazer: instituir o Código de Conduta Ética e de Integridade da FMC, em complemento ao Código de Ética
do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal. O Código deverá ser elaborado considerando
as especiﬁcidades das atividades desempenhadas pelos servidores da FMC e os riscos envolvidos nelas,
além disso, deverá apresentar, de forma clara e precisa, os princípios éticos, as condutas esperadas e os
comportamentos vedados para todos os servidores da instituição, incluindo os membros da alta direção,
funcionários terceirizados e estagiários.
Benefícios para a instituição: a existência de um Código de Conduta Ética é fundamental para o sucesso do
Programa de Integridade, pois contribui para a prevenção de problemas éticos e de conduta proﬁssional,
além de melhorar a imagem e a reputação da instituição junto às demais organizações públicas, parceiros e
colaboradores.
Responsáveis: Comissão de Ética
Diretoria Jurídica (DJUR)
Gabinete da Presidência
Medida de Tratamento 02: instituir a Política de Gestão de Riscos da FMC
A gestão de riscos é um processo de trabalho de natureza permanente que contempla a identiﬁcação, análise, avaliação e tratamento dos riscos que possam impactar o funcionamento de uma instituição e o cumprimento dos seus objetivos. Por se tratar de um dos pilares do Programa de Integridade, é importante que a
gestão de riscos esteja normatizada no âmbito da instituição, preferencialmente por meio de uma política
de gestão de riscos instituída por ato administrativo emitido pela autoridade máxima da instituição.
Como fazer: elaborar uma minuta de Portaria que disponha sobre a Política de Gestão de Riscos da Fundação
Municipal de Cultura e que abarque, no mínimo, os seus objetivos, princípios, diretrizes, estrutura e respon14

sabilidades. A política de gestão de riscos deverá ser elaborada em consonância com a Portaria FMC nº
057/2019, que Institui o Programa de Integridade e os Comitês de Gestão Estratégica e de Integridade da
FMC, e com a realidade da instituição, de forma que ela seja aplicável e eﬁcaz. Após a sua elaboração, a
minuta de Portaria deverá ser encaminhada ao Comitê de Integridade, para deliberação, e em seguida à
Presidência, para aprovação e publicação.
Benefícios para a instituição: a elaboração de uma política de gestão de riscos vai promover a consolidação
do processo de gestão de riscos instituído na FMC em virtude do Programa de Integridade, de forma a reduzir
esses riscos a níveis aceitáveis e, assim, contribuir para o alcance dos objetivos da instituição.
Responsáveis: Diretoria Jurídica (DJUR)
Gabinete da Presidência
Medida de Tratamento 03: promover campanha de sensibilização voltada à prevenção de práticas de
corrupção e de condutas antiéticas
Campanhas de sensibilização são ferramentas de comunicação cujo objetivo é estimular a mudança comportamental de um determinado público em relação a um tema ou assunto especíﬁco. O uso desse tipo de
ferramenta é fundamental para introduzir em um ambiente proﬁssional ideias e discussões que geralmente
não possuem um grande apelo ou que são consideradas tabus. Todavia, é preciso ter em mente que uma
campanha de sensibilização não se trata de uma ação isolada, mas de um conjunto de ações integradas que
devem assumir diferentes formas de publicidade e apresentar de maneira clara e objetiva a informação que
se propõem a transmitir.
Como fazer: realizar uma campanha de sensibilização interna, direcionada exclusivamente aos agentes
públicos que atuam na FMC e que tenha como foco os seguintes temas: (i) os conceitos e fundamentos da
ética proﬁssional; (ii) o Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal; (iii)
as normas e penalidades relativas às práticas de corrupção e de condutas antiéticas; e (iv) as medidas de
tratamento e demais ações propostas neste plano. A campanha deve ocorrer de forma contínua e prioritariamente através do envio de e-mails marketing, da distribuição de cartilhas físicas e/ou eletrônicas e da
exposição de peças gráﬁcas nos espaços comuns da sede administrativa e dos equipamentos culturais.
Benefícios para a instituição: a realização de uma campanha de sensibilização contribui para o alinhamento
entre instituição e agentes públicos quanto ao comportamento proﬁssional indispensável para a condução
da coisa pública, reduzindo, assim, as irregularidades ocasionadas por desconhecimento dos agentes públicos acerca dos seus deveres e conduta ética.
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Responsáveis: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)
Gabinete da Presidência
Medida de Tratamento 04: formalizar os canais de comunicação e denúncias
Os canais de comunicação e denúncias são ferramentas que permitem aos agentes internos e externos alertarem à instituição sobre eventuais irregularidades, atos ilícitos ou violações aos códigos de conduta ética
pactuados internamente. A existência e formalização desses canais nas instituições públicas, através de
atos normativos, é medida indispensável à garantia da manutenção da integridade pública. Atualmente, a
FMC utiliza a estrutura e o ﬂuxo de denúncias da Ouvidoria Municipal, coordenada pela Subcontroladoria de
Ouvidoria (SUOUVI), para receber e apurar as denúncias relacionadas a ela, além de possuir um canal de
denúncias próprio, gerido pela Comissão de Ética da FMC, exclusivo para receber denúncias de situações que
possam conﬁgurar o cometimento de falta ética por agente público.
Como fazer: formalizar os canais de comunicação e denúncias utilizados para receber e tratar manifestações
referentes à FMC e seus agentes, através da elaboração de ato administrativo a ser assinado pela alta direção
e publicado no Diário Oﬁcial do Município. O ato administrativo deverá conter, no mínimo, a indicação de quais
são os canais utilizados e, para cada um desses, informar o propósito, a estrutura, os procedimentos para
registrar uma denúncia e os ﬂuxos adotados para recebimento, gestão e tratamento dessas denúncias.
Benefícios para a instituição: a formalização dos canais de comunicação e denúncias, através da publicação
de ato administrativo, amplia a credibilidade desses canais no âmbito da instituição. Ademais, por conter
informações sobre os procedimentos e ﬂuxos dos canais, o ato administrativo possui um papel educativo
importante, orientando, a quem interessar, como construir ou tratar uma denúncia de forma eﬁcaz.
Responsáveis: Diretoria Jurídica (DJUR)
Comissão de Ética
Gabinete da Presidência
Medida de Tratamento 05: realizar campanha de divulgação da Ouvidoria Municipal
A Ouvidoria Municipal é o canal de comunicação direta entre o cidadão e a Prefeitura de Belo Horizonte e tem
como competência 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 (BELO HORIZONTE, 2017). No âmbito da FMC, a Ouvidoria Municipal é o principal canal para
recebimento, gestão e tratamento de denúncias, por isso, conﬁgura ferramenta fundamental do Programa de
Integridade da FMC, devendo sua existência, propósitos e procedimentos serem amplamente divulgados.
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Como fazer: realizar uma campanha que divulgue a Ouvidoria Municipal para todos os agentes (internos e externos) e que possua um caráter educativo, de modo a orientar esses agentes quanto ao ﬂuxo para registrar uma
denúncia de forma eﬁcaz. A campanha deverá ocorrer de forma contínua e abranger atividades que envolvam
diferentes meios de publicidade, tais quais: (i) criar uma página de divulgação no site institucional; (ii) enviar
e-mails marketing para os agentes internos; (ii) publicar material informativo nas mídias sociais; e (iv) elaborar
peças gráﬁcas para exposição nos espaços comuns da sede administrativa e dos equipamentos culturais.
Benefícios para a instituição: uma divulgação efetiva do canal de denúncias amplia a sensibilização dos agentes quanto ao tema, fazendo com que esses tenham mais interesse e capacidade para realizar uma denúncia.
Dessa maneira, a ação beneﬁcia a instituição tanto pelo seu caráter preventivo, pois um canal de denúncias
ativo se torna uma medida de desestímulo para possíveis infratores, quanto pelo seu caráter democrático,
pois incentiva os cidadãos e agentes públicos a exercerem o controle social.
Responsáveis: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)
Gabinete da Presidência
Medida de Tratamento 06: realizar campanha de divulgação da Comissão de Ética
A Comissão de Ética da Fundação Municipal de Cultura rege-se pelo Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal, instituído pelo Decreto nº 14.635, de 10 de novembro de 2011, e pelo seu
Regimento Interno, estabelecido pela Portaria FMC nº 114, de 24 de outubro de 2013. A comissão possui a
atribuição de orientar os agentes públicos acerca da ética proﬁssional no tratamento com as pessoas e com
o patrimônio público, de forma a zelar pelo cumprimento do Código de Ética. Além disso, também compete à
comissão receber consultas, denúncias ou representações contra agente público, exceto os da alta administração, e instaurar, no âmbito de sua competência, processo administrativo para apurar situações que
possam conﬁgurar falta ética.
Como fazer: realizar uma campanha que divulgue a Comissão de Ética para todos os agentes (internos e
externos), visando disseminar a sua existência, competências e funcionamento. A campanha deve ocorrer de
forma contínua e abranger atividades que envolvam diferentes meios de publicidade, tais quais: (i) criar uma
página de divulgação no site institucional; (ii) enviar e-mails marketing para os agentes internos; (ii) publicar
material informativo nas mídias sociais; e (iv) elaborar peças gráﬁcas para exposição nos espaços comuns
da sede administrativa e dos equipamentos culturais.
Benefícios para a instituição: uma divulgação efetiva da Comissão de Ética amplia a sensibilização dos agentes quanto ao tema, fazendo com que esses tenham mais interesse e capacidade para realizar uma consulta,
denúncia ou representação. Desta maneira, a ação beneﬁcia a instituição tanto pelo seu caráter preventivo,
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pois uma Comissão de Ética ativa se torna uma medida de desestímulo para possíveis infratores, quanto pelo
seu caráter democrático, pois incentiva os cidadãos e agentes públicos a exercerem o controle social.
Responsáveis: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)
Comissão de Ética
Medida de Tratamento 07: capacitar os membros da Comissão de Ética
Compõem a Comissão de Ética da Fundação Municipal de Cultura três membros titulares e três suplentes,
todos agentes públicos ativos, efetivos, estáveis e vinculados à FMC. Os membros da comissão são escolhidos e designados pelo Presidente da FMC para cumprirem mandatos de dois anos, sendo possível uma
recondução, e se reúnem mensalmente, de forma regular, e sempre que necessário, em caráter extraordinário. Ademais, a comissão também possui um secretário, selecionado dentre o quadro de funcionários da FMC,
cuja função é prestar apoio técnico e administrativo.
Como fazer: assegurar a participação dos membros da Comissão de Ética em capacitações promovidas pela
Controladoria-Geral do Município (CTGM) acerca das competências, atribuições e funcionamento das comissões de ética dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Essa capacitação deve ocorrer sempre
que for alterada a composição da comissão, de forma a qualiﬁcar os novos membros, ou a todo momento
que os membros se sentirem desatualizados em relação a sua atuação na comissão. Além disso, os membros
da comissão devem ser constantemente incentivados a participar de atividades de capacitação relacionadas à temática da ética proﬁssional que sejam ofertadas por outros órgãos/instituições.
Benefícios para a instituição: a capacitação proporcionará aos membros da Comissão de Ética o conhecimento necessário para exercer as suas competências de acordo com as normas e diretrizes vigentes, empoderando-os para atuarem de forma efetiva na prevenção e apuração de faltas éticas.
Responsável: Comissão de Ética
Medida de Tratamento 08: elaborar e implementar o Plano de Capacitação do Programa de Integridade
O Plano de Capacitação do Programa de Integridade da FMC (PCPI-FMC) é um instrumento de planejamento
que organiza atividades de capacitação voltadas para o desenvolvimento íntegro, ético e proﬁssional dos
servidores da FMC. Seu principal objetivo é disseminar entre os servidores oportunidades de capacitação
que possam ampliar o conhecimento desses acerca das normas e condutas relacionadas à ética e à integridade, de forma a instituir na FMC uma cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e
remediação de atos de corrupção e desvios éticos.
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Como fazer: identiﬁcar as demandas de capacitação relacionadas aos temas abordados pelo Programa de
Integridade, através de um levantamento a ser realizado junto aos servidores da instituição. Com base nas
demandas identiﬁcadas, o setor responsável pela elaboração do PCPI-FMC deverá desenvolver e/ou selecionar, dentre as atividades ofertadas por outros órgãos da PBH e por instituições externas, as atividades que
vão compor o plano. Essas atividades devem assumir diferentes formatos, tal como cursos, treinamentos,
palestras, workshops e grupos de estudos, ofertados presencialmente ou à distância. Por ﬁm, o PCPI-FMC
deve ser amplamente divulgado entre os servidores, além de ser regularmente avaliado, por meio de questionário aplicado aos participantes após a conclusão de uma atividade.
Benefícios para a instituição: a elaboração/implementação do PCPI-FMC contribuirá para o desenvolvimento das
competências e habilidades necessárias para que os servidores desempenhem as suas funções de forma íntegra
e ética, colaborando, assim, para a obtenção dos resultados almejados pelo Programa de Integridade da FMC.
Responsável: Gerência de Recursos Humanos (GERHU)
Medida de Tratamento 09: fornecer aos agentes públicos recém-contratados
o “kit de boas-vindas da integridade”
O “kit de boas-vindas da integridade” é uma estratégia de comunicação interna cujo objetivo é viabilizar o
primeiro contato dos agentes públicos recém-contratados com os princípios e normas que regem o comportamento ético, íntegro e proﬁssional no âmbito da FMC. A adoção desse tipo de estratégia, que busca instruir
os agentes imediatamente após o seu ingresso na instituição, visa tornar mais célere o processo de adaptação dos novos servidores/colaboradores à conduta proﬁssional pretendida pela FMC.
Como fazer: fornecer para todos os agentes públicos, no momento do seu ingresso na FMC, o kit de boas-vindas da integridade, o qual deverá ser elaborado em formato digital e conter os seguintes documentos: (i) Estatuto da FMC; (ii) Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal; (iii) Plano de
Integridade da FMC; (iv) Plano de Capacitação do Programa de Integridade da FMC; (v) cartilha com informações
acerca da Comissão de Ética da FMC; (vi) cartilha com informações acerca da Ouvidoria Municipal; (vii) mensagem de boas-vindas da alta administração da FMC; e (viii) outros documentos considerados pertinentes.
Benefícios para a instituição: ações que visam recepcionar/acolher os novos agentes, tal como o kit de boas-vindas da integridade, contribuem para que esses agentes se adaptem ao ambiente institucional da FMC e
incorporem a conduta proﬁssional indispensável para a condução da coisa pública de forma mais célere.
Responsáveis: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)
Gerência de Recursos Humanos (GERHU)
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Medida de Tratamento 10: exigir que estagiários e funcionários terceirizados apresentem
a Declaração para Análise de Nepotismo
A PBH, visando impedir a prática do nepotismo nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do
Poder Executivo municipal, exige, para ﬁns de nomeação em cargo comissionado ou função pública, o
preenchimento da Declaração da Súmula Vinculante nº 13 do STF². Nesse documento, o candidato ao cargo/função informa se é cônjuge, companheiro ou parente, até terceiro grau, de agente público membro da Alta
Administração ou ocupante de cargo em comissão de direção, cheﬁa ou assessoramento, no âmbito da PBH
ou da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Atualmente, todavia, essa exigência não abrange os estagiários e
os funcionários contratados por empresa prestadora de serviço terceirizado. Em razão disso, o objetivo
desta ação é expandir essa forma de controle para esses agentes.
Como fazer: acrescer ao processo de contratação de estagiários a obrigatoriedade de apresentar à Gerência
de Recursos Humanos, no momento da celebração do termo de compromisso de estágio, a Declaração para
Análise de Nepotismo, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que assegure a isonomia
entre os concorrentes. Também deverá ser alterado o contrato de prestação de serviços terceirizados que
encontra-se vigente, de forma a incluir a Declaração para Análise de Nepotismo na lista de documentos que
a empresa contratada deve exigir dos seus empregados e repassar à FMC no início da prestação de serviços
e ao longo da execução do contrato.
Benefícios para a instituição: esta ação permitirá a identiﬁcação precoce de possíveis casos de nepotismo,
de forma a contribuir para que os agentes que atuam na instituição não sejam selecionados segundo critérios subjetivos, como relações de parentesco, mas com base na capacidade técnica necessária para o
desempenho das suas funções.
Responsáveis: Gerência Administrativa e Logística (GERAL)
Gerência de Recursos Humanos (GERHU)
Medida de Tratamento 11: implementar o Plano de Dados Abertos da FMC
Dados em formato aberto, de acordo com Decreto nº 17.072/2019, são dados públicos representados em meio
digital, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e disponibilizados sob
licença livre, o que signiﬁca que eles podem ser utilizados, cruzados e distribuídos por qualquer pessoa. Por
sua vez, o Plano de Dados Abertos da FMC (PDA-FMC) é o instrumento de planejamento que orienta as ações
de implementação e promoção da abertura de dados no âmbito da FMC. Sua elaboração ocorreu em consonância com a legislação municipal e foi conduzida de forma colaborativa entre todos os setores da FMC.
Durante esse processo, ﬁnalizado em agosto de 2020, foi realizado o inventário de dados da instituição, a
seleção dos dados a serem abertos e a deﬁnição do plano de ação.
² Dispositivo que veda a prática do nepotismo nos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) da União, dos estados e dos municípios.
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Como fazer: implementar o PDA-FMC conforme as fases 2 e 3 apresentadas no plano e que abarcam as seguintes atividades: (i) adequação dos dados selecionados ao formato aberto; (ii) construção dos metadados e do
dicionário de dados; (iii) publicação dos dados no Portal de Dados Abertos da PBH; e (iv) monitoramento e atualização dos dados publicados. Os processos e prazos para executar cada uma dessas atividades estão descritos no PDA-FMC, que se encontra disponível para acesso público no Portal de Dados Abertos da PBH³.
Benefícios para a instituição: a promoção dos processos de transparência e de acesso aos dados públicos é
uma das principais medidas de combate aos riscos à integridade, pois incentiva e potencializa as ações de
controle social. Por essa razão, em instituições transparentes existe uma maior probabilidade de que os atos
de corrupção e fraude sejam identiﬁcados. Ademais, ações de transparência ativa, como é o caso do PDA-FMC,
tendem a reduzir as demandas de acesso à informação que chegam através dos canais de atendimento.
Responsável: Autoridades de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação
Medida de Tratamento 12: monitorar o acesso aos softwares e dados sigilosos
armazenados na rede interna e na nuvem
A segurança da informação é um tema que está cada vez mais em evidência nas organizações públicas, em
razão do grande volume de informações administradas por essas instituições. Em geral, com o avanço da
tecnologia, a maior parte dessas informações se encontram salvas em formato digital, através do uso de
servidores internos e serviços de armazenamento em nuvem. Dessa forma, para proteger a privacidade da
instituição e dos seus servidores, colaboradores e usuários de políticas públicas, faz-se necessária a adoção
de medidas que assegurem que as informações armazenadas pela instituição estejam acessíveis somente
aos seus responsáveis e pessoas autorizadas.
Como fazer: elaborar uma estratégia para monitorar de forma permanente o acesso aos softwares e dados
sigilosos armazenados na rede interna e em serviços de armazenamento em nuvem, de forma a identiﬁcar e
interromper os acessos não autorizados. Para tanto, deverá ser realizado um mapeamento dos softwares que
possuem acesso restrito e dos usuários com permissão para acessá-los. Ademais, os responsáveis pelo
monitoramento deverão criar uma interface com a Gerência de Recursos Humanos para garantir que os
agentes públicos em fase de desligamento ou movimentação deixem de ter acesso aos softwares, e-mails e
pastas compartilhadas.
Benefícios para a instituição: monitorar o acesso aos softwares e dados sigilosos é uma das formas da instituição inibir que os agentes divulguem ou façam uso dessas informações, em proveito próprio ou de terceiros, assegurando, assim, a privacidade dos proprietários desses dados e a proteção dessas informações.
Responsável: Assessoria de Tecnologia da Informação (ASTIN)
³ https://ckan.pbh.gov.br/dataset/plano-de-dados-abertos-fmc
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Medida de Tratamento 13: elaborar atos administrativos para as atividades que atualmente
não possuem regulação
É através da expedição de atos administrativos, como portarias, resoluções e instruções normativas, que
as instituições públicas disciplinam o seu funcionamento, as suas atividades e a atuação de seus agentes.
Nesse sentido, o ato administrativo, ao estabelecer como o agente público deve executar uma determinada
atividade, torna-se uma importante medida de prevenção aos riscos de integridade, pois limita a discricionariedade do agente público, coibindo que esse aja em favor de interesses privados, em benefício próprio
ou de terceiros, e o protege em casos de pressão ilegal, interna ou externa, que vise inﬂuenciar a sua atuação e/ou tomada de decisão.
Como fazer: identiﬁcar no âmbito da FMC as atividades e serviços que não possuem normatização especíﬁca e elaborar atos administrativos (circulares, portarias, instruções normativas, resoluções, etc.) que regulem esses procedimentos. Para esta ação, deverão ser priorizadas as atividades classiﬁcadas como sensíveis durante a etapa de avaliação do processo de gestão de riscos (apresentada no capítulo 5). Os atos
administrativos criados em função desta ação deverão ser amplamente divulgados, para além das formas
convencionais de publicização — como o Diário Oﬁcial do Município —, sobretudo aqueles que abordarem
serviços ou atividades de atendimento ao cidadão.
Benefícios para a instituição: a adoção desta medida irá ampliar a proteção da FMC frente a dois dos principais riscos à integridade nas organizações públicas: o abuso de posição ou poder em favor de interesses
privados e a pressão ilegal ou antiética para inﬂuenciar agente público.
Responsáveis: Diretoria Jurídica (DJUR)
Gabinete da Presidência
Medida de Tratamento 14: mapear e tratar as vulnerabilidades de segurança dos equipamentos culturais
Em termos de infraestrutura, a FMC é composta pela sua sede administrativa e por mais 32 equipamentos
culturais — entre arquivo público, bibliotecas, centros culturais e de referência, cinema, diretoria de patrimônio, núcleo de formação, museus e teatros —, distribuídos por todas as regionais do município e onde
são oferecidas diversas atividades artísticas e culturais. Cabe à FMC, de acordo com seu estatuto, gerenciar
os bens móveis e imóveis relativos a esses equipamentos, assim como zelar pela sua conservação e segurança. Para tanto, é necessário que a instituição, em parceria com outros órgãos e entidades da PBH,
desenvolva ações de prevenção aos casos de depredação e apropriação indevida de bens públicos.
Como fazer: realizar um mapeamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção
(SMSP) e a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), das vulnerabili22

dades de segurança apresentadas pelos equipamentos da FMC, como a ausência ou mau funcionamento dos
circuitos de câmeras de monitoramento e a insuﬁciência de porteiros e vigilantes. Em posse dos resultados
do mapeamento, deverão ser planejadas e adotadas medidas que visem a solução ou mitigação dessas
vulnerabilidades. Além disso, os agentes públicos deverão ser instruídos sobre os procedimentos que colaboram para o aumento da segurança nesses equipamentos e a conduta que deve ser praticada em casos de
depredação e/ou apropriação indevida de bens públicos.
Benefícios para a instituição: a aplicação desta medida auxiliará à FMC a cumprir com o seu dever de zelar
pela conservação e segurança do seu patrimônio, seja ele móvel ou imóvel, de forma a mitigar os riscos de
depredação, apropriação ou uso de bens públicos em favor de interesses privados.
Responsáveis: Gabinete da Presidência
Gerência Administrativa e Logística (GERAL)

3. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO
Para assegurar a eﬁcácia e efetividade do Programa de Integridade faz-se necessário estabelecer estratégias de monitoramento e avaliação contínua das iniciativas adotadas pelo Programa. Para além disso,
também é necessário promover a constante atualização dessas iniciativas, ajustando-as conforme os resultados das estratégias de monitoramento e avaliação e as necessidades, riscos e oportunidades que surgirem
no decorrer do tempo.
Nesse sentido, o Quadro 6 apresenta as ações de monitoramento, avaliação e aprimoramento do Programa
de Integridade da FMC, seus responsáveis e prazos.
Quadro 6 - Estratégias de Monitoramento, Avaliação e Aprimoramento do Programa de Integridade da FMC
Responsável

Prazo

Monitoramento da execução das medidas de tratamento previstas no
Plano de Ação

Gabinete da
Presidência

Ação Contínua

Elaboração do “Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da
FMC”, documento contendo indicadores de resultado e informações sobre a
execução das medidas de tratamento previstas no Plano de Ação

Gabinete da
Presidência

Semestralmente

Comitês de Gestão
Estratégica e de
Integridade

Semestralmente

Publicação do “Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da
FMC” no site institucional da FMC

Gabinete da
Presidência

Semestralmente

Avaliação do Programa de Integridade através da aplicação de
questionários para os servidores e colaboradores da FMC

Gabinete da
Presidência

Anual

Estratégia

Aprovação do “Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade
da FMC”
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Elaboração da 2ª Edição do Plano de Integridade da FMC
Publicação da 2ª versão do Plano de Integridade da FMC no site
institucional da FMC

Comitês de Gestão
Estratégica e de
Integridade

Mai/2024

Presidência

Mai/2024

4. CANAIS DE COMUNICAÇÃO
O canal de comunicação ou denúncias é uma ferramenta que permite aos agentes internos (e.g., servidores e
colaboradores) e externos (e.g., parceiros e sociedade civil) alertarem à instituição sobre eventuais irregularidades, atos ilícitos ou violações aos códigos de conduta ética pactuados internamente (MINAS GERAIS, 2019).
Dessa forma, esse tipo de canal é uma das principais ferramentas de um programa de integridade, e, por
isso, sua existência e propósitos, assim como as normas e procedimentos para se promover uma denúncia,
devem ser amplamente divulgados para que os servidores e demais partes interessadas possam comunicar
ocorrências relevantes (BELO HORIZONTE, 2021).
Em vista disso, o Quadro 7 relaciona os canais de comunicação/denúncias da FMC disponíveis ao público.
Quadro 7 - Canais de Comunicação/Denúncias da FMC
I) Canal de Comunicação do Programa de Integridade da FMC
Objetivo:

Apresentar denúncia, elogio, reclamação, solicitação ou sugestão acerca do
Programa de Integridade da FMC

Onde fazer:

• E-mail - presidencia.fmc@pbh.gov.br
• Telefone - (31) 3277-4675
• Presencial - Rua da Bahia, n° 888, 13º andar, Centro | seg a sex, das 9h às 18h

Responsável:

Na FMC - Gabinete da Presidência

II) Ouvidoria Municipal
Objetivo:

Apresentar denúncia, elogio, reclamação, solicitação ou sugestão acerca
dos serviços prestados pela FMC

Onde fazer:

• Site - prefeitura.pbh.gov.br/ouvidoria/fale-com-a-ouvidoria
• Telefone - (31) 3429-8750
• Presencial - Ruas dos Caetés, 342 – Centro | seg a sex, das 8h às 17h

Responsável:

Na PBH - Subcontroladoria de Ouvidoria
Na FMC - Gabinete da Presidência
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III) Comissão de Ética da FMC
Objetivo:

Apresentar dúvida ou consulta relacionada à conduta ética de agente público
da FMC ou denúncia para apurar situações que possam conﬁgurar falta ética
cometida por agente público da FMC, exceto os da alta administração

Onde fazer:

• E-mail - comissaodeetica.fmc@pbh.gov.br
• Presencial - Rua da Bahia, n° 888, 12º andar, Centro | seg a sex, das 9h às 18h

Responsável:

Na FMC - Comissão de Ética

IV) Pedidos de Acesso à Informação - BH Digital
Objetivo:

Apresentar pedido de acesso à informação, conforme regulado pela Lei Federal
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e pelo Decreto Municipal nº 14.906,
de 15 de maio de 2012

Onde fazer:

• Site - prefeitura.pbh.gov.br/lei-de-acesso-a-informacao
• Telefone - (31) 3429-8750
• Presencial - Ruas dos Caetés, 342 – Centro | seg a sex, das 8h às 17h

Responsável:

Na PBH - Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da Corrupção
Na FMC - Autoridades de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação
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