
 
 

Riscos de Integridade 

  

Os riscos de integridade são mais conhecidos pela denominação de riscos à 
fraude e à corrupção. 

Definição: são considerados riscos que configurem ações ou omissões que 
possam favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção. 

 

De um modo geral o ato de quebra de integridade constitui nas seguintes 
características: 

- é na maioria das vezes um ato doloso (ato fraudulento, enganoso, que é feito 
com a intenção de cometer ato ilícito ou violar); 

- sempre praticado por uma pessoa física; 

- afronta os princípios da administração pública; 

- deturpa ou desvia a atividade pública. 

Nesta fase do Programa de Integridade na SMOBI, estamos no momento de 
divulgar e comunicar o conceito, para que possamos ampliar a consciência de 
atos e condições que possam estar presentes no ambiente interno e nas 
interfaces que a Secretaria faz com as demais instâncias da PBH e da 
sociedade. 

Antes de mapear os riscos é necessário que todos entendam o que se constitui 
a integridade na conduta do servidor público. Para que com a consciência 
ampliada possamos ter um diagnóstico mais apurado e real, que permita o 
planejamento de ações preventivas e corretivas com efetividade. 

Em geral, os riscos de integridade ocorrem nos atos dos agentes públicos na 
execução dos processos organizacionais dos órgãos que integram a 
Administração pública. 

Por isso se faz necessário: 

1)      identificar os processos organizacionais existentes em cada 
área/unidade, 
2)      priorizar aqueles que são mais corriqueiros e que estão mais 
expostos a avaliação / decisões de pessoas investidas em cargos 
públicos, 
3)      mapear esses processos, 
4)      identificar nas diversas etapas/fases dos processos, as fragilidades 
que possibilitem a ocorrência de fraudes e/ou atos de corrupção. 



Diante do exposto, estamos neste momento do nosso Programa de 
Integridade.  
 
“Programa de integridade é o conjunto estruturado de medidas 
institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação 
de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança.” 
  

Identificar os riscos de integridade é o fundamento que permite um plano 
sustentável para a prevenção, detecção, correção de eventos que confrontem 
ou ameacem os princípios éticos e adoção de monitoramento de controles 
internos para o alcance do propósito de uma gestão pública eficiente. 

Etapa 4 – PFIP 

 
 

Para iniciar essa etapa, criamos a aba do Programa de Integridade no site da 
PBH/SMOBI para as publicações diversas a respeito da evolução do Programa 
no âmbito da Secretaria. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/integridade-publica 

Outra ação será a criação de uma rotina de e-mails institucionais com 
informações – em nível de conscientização sobre o tema Integridade. Esses 
conteúdos serão armazenados na Aba do site, para consultas e tira-dúvidas 
dos servidores.  

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/integridade-publica

