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A Gerência de Compliance
2019, consoante atribuição prevista 
primeiro, alínea e, da Instrução Normativa n.º 003
instituiu as políticas do Programa de Integridade e alterou
da Prodabel com a introdução 
organizacional, em atendimen
 

 
� Consultas 
 
No 2º semestre de 2019
consultas acerca da conformidade 
especificamente sobre a possibilidade de recebimento 
em eventos, 01 sobre voluntariado em capacitação ofertada pela empresa
divulgação de descontos em função de termo de credenciamento
 
Foi recebida ainda pela Comissão de Ética 
Compliance que formalizou o 
Corregedoria-Geral do Município
disciplinar. 
 
� Monitoramento da divulgação das informações 
 
Como atividade mensal desenvolvida pela GCAC
divulgação de informações no site da empresa
13.303/2016 e com a Política de Divulgação de Informações. 
 
Foram atualizados no site os dados de governança corporativa, 
reuniões da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Comitê de Elegibilidade, 
bem como os relatórios de Sustentabilidade
Estratégia de Longo Prazo 
pelo Conselho de Administração
 
Os relatórios de execução de contratos, aquisições, execução orçamentária e a 
remuneração dos administradores foram atualizados e devidamente divulgados.
 
� Instrumentos normativos
 
No que se refere aos instrumentos normativos aplicáveis às atividades da empresa
destacam-se no período os seguintes
 
a) Lei Federal nº 13.853, 
de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 
b) Decreto Federal n.º 
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 
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Compliance – GCAC apresenta o relatório do 2º semestre do ano de 
, consoante atribuição prevista no art. 79 do Estatuto Social e no art. 6º, 

, da Instrução Normativa n.º 003, de 13 de julho de 
do Programa de Integridade e alterou a estrutura organizacional 

com a introdução da área de compliance como uma unidade 
organizacional, em atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

de 2019, a Gerência de Compliance recebeu, formalmente, 
consultas acerca da conformidade com o Programa de Integridade, 
especificamente sobre a possibilidade de recebimento de hospitalidades e 

01 sobre voluntariado em capacitação ofertada pela empresa
os em função de termo de credenciamento. 

pela Comissão de Ética uma denúncia encaminhada ao 
Compliance que formalizou o Processo nº 04-001.878/19-33 

Geral do Município, considerando importar apuração de infraçã

Monitoramento da divulgação das informações  

Como atividade mensal desenvolvida pela GCAC-PB, houve o monitoramento da 
de informações no site da empresa, em conformidade com a Lei nº 

a Política de Divulgação de Informações.  

no site os dados de governança corporativa, divulgadas 
reuniões da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Comitê de Elegibilidade, 
bem como os relatórios de Sustentabilidade 2018, Plano de Negócios
Estratégia de Longo Prazo 2019-2023 e 2020-2024 e a Carta Anual 2018,
pelo Conselho de Administração nomeado nesse semestre.  

Os relatórios de execução de contratos, aquisições, execução orçamentária e a 
ação dos administradores foram atualizados e devidamente divulgados.

Instrumentos normativos: acompanhamento, revisão e divulgação

instrumentos normativos aplicáveis às atividades da empresa
se no período os seguintes: 

Lei Federal nº 13.853, de 08 de julho de 2019, que altera a Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados;  

n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a 
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 
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º semestre do ano de 
no art. 6º, parágrafo 

, de 13 de julho de 2018, que 
a estrutura organizacional 

como uma unidade 

recebeu, formalmente, 04 
com o Programa de Integridade, 02 

de hospitalidades e participação 
01 sobre voluntariado em capacitação ofertada pela empresa e 01 sobre 

encaminhada ao 
33 para envio à 

considerando importar apuração de infração 

PB, houve o monitoramento da 
, em conformidade com a Lei nº 

divulgadas as atas de 
reuniões da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Comitê de Elegibilidade, 

, Plano de Negócios 2019 e 2020, 
2018, aprovados 

Os relatórios de execução de contratos, aquisições, execução orçamentária e a 
ação dos administradores foram atualizados e devidamente divulgados. 

: acompanhamento, revisão e divulgação 

instrumentos normativos aplicáveis às atividades da empresa, 

que altera a Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a 

que regulamenta a 
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 



 

 

contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 
dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração púb
c) Instrução Normativa nº 206
prazos para que órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou 
municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a modalidade de pregão, na 
forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, quando executarem recursos da União 
decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de 
repasse, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns.
d) Portaria nº 716, de 04 de julho
implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
e) Portaria nº 558, de 
nº 424, de 30 de dezembro de 2016, que estabelece normas para execução do 
Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e dá outras providências.
 
A Gerência de Compliance

internas, que resultou na publicação 
 
• IN nº 012/2019 - 
Avaliação de Desempenho da Prodabel;
• IN nº 015/2019 - Altera a IN 002/2018 e define gratificação de implantação do 
Sistema GRPBH- Solução Integrada de Gestão;
• IN nº 016/2019 - Alterar a IN nº 005/2019, com o acréscimo de diretrizes 
relativas às horas de sobreaviso;
• IN nº 017/2019 - Estabelecer as diretrizes e os procedimentos de segurança 
física e patrimonial; 
• IN nº 018/2019 - Dispor sobre os procedimentos para
Prodabel; 
• IN nº 019/2019 - Estabelecer diretrizes e procedimentos para acesso ao prédio
sede da Prodabel; 
• IN nº 020/2019 - Revogar as instruções normativas nº 002/2018 e nº 015/2019 
e dispor sobre o quadro de empregos comissionados
Prodabel; 
• IN nº 021/2019 - Alterar a Instrução Normativa nº 003/2017 com a criação da 
Gerência de Relacionamento e exclusão da Assessoria de Relacionamento;
•  IN nº 022/2019 -
operacionalização do Plano de Assistência à Saúde dos empregados da Prodabel;
• IN nº 023/2019 - Estabelecer diretrizes e procedimentos do Almoxarifado;
• IN nº 024/2019 - Revoga Instruções Normativas
• IN nº 025/2019 - 
contratos comerciais na PRODABEL.
• IN nº 027/2019 -
Normativa nº 022/2019 e estabelecer diretrizes para operacionalização do Plano de 
Assistência à Saúde dos empre
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contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 
dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração púb

Instrução Normativa nº 206, de 18 de outubro de 2019, que e
prazos para que órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou 
municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a modalidade de pregão, na 

ma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, quando executarem recursos da União 
decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de 
repasse, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns.

Portaria nº 716, de 04 de julho de 2019, que dispõe sobre o cronograma de 
implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

 10 de outubro de 2019, que altera a Portaria Interministerial 
dezembro de 2016, que estabelece normas para execução do 

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e dá outras providências. 

Compliance auxiliou na análise e revisão de instruções normativas 
que resultou na publicação de 13 (treze) novas normas, quais sejam:

 Dispor sobre procedimentos do Programa de Gestão da 
Avaliação de Desempenho da Prodabel; 

Altera a IN 002/2018 e define gratificação de implantação do 
Solução Integrada de Gestão; 

Alterar a IN nº 005/2019, com o acréscimo de diretrizes 
relativas às horas de sobreaviso; 

Estabelecer as diretrizes e os procedimentos de segurança 

Dispor sobre os procedimentos para gestão de transporte na 

Estabelecer diretrizes e procedimentos para acesso ao prédio

Revogar as instruções normativas nº 002/2018 e nº 015/2019 
e dispor sobre o quadro de empregos comissionados e funções de confiança da 

Alterar a Instrução Normativa nº 003/2017 com a criação da 
Gerência de Relacionamento e exclusão da Assessoria de Relacionamento;

- Revogar a IN 011/2011 e estabelecer diretrizes para 
eracionalização do Plano de Assistência à Saúde dos empregados da Prodabel;

Estabelecer diretrizes e procedimentos do Almoxarifado;
Revoga Instruções Normativas 

 Estabelecer diretrizes para as atividades re
contratos comerciais na PRODABEL. 

- Suspender a aplicação das disposições da Instrução 
Normativa nº 022/2019 e estabelecer diretrizes para operacionalização do Plano de 
Assistência à Saúde dos empregados admitidos após 01/11/2019. 
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contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 
dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

que estabelece os 
prazos para que órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou 
municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a modalidade de pregão, na 

ma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, quando executarem recursos da União 
decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de 
repasse, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns. 

ispõe sobre o cronograma de 
implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

ltera a Portaria Interministerial 
dezembro de 2016, que estabelece normas para execução do 

análise e revisão de instruções normativas 
, quais sejam: 

Dispor sobre procedimentos do Programa de Gestão da 

Altera a IN 002/2018 e define gratificação de implantação do 

Alterar a IN nº 005/2019, com o acréscimo de diretrizes 

Estabelecer as diretrizes e os procedimentos de segurança 

gestão de transporte na 

Estabelecer diretrizes e procedimentos para acesso ao prédio-

Revogar as instruções normativas nº 002/2018 e nº 015/2019 
e funções de confiança da 

Alterar a Instrução Normativa nº 003/2017 com a criação da 
Gerência de Relacionamento e exclusão da Assessoria de Relacionamento; 

Revogar a IN 011/2011 e estabelecer diretrizes para 
eracionalização do Plano de Assistência à Saúde dos empregados da Prodabel; 

Estabelecer diretrizes e procedimentos do Almoxarifado; 

Estabelecer diretrizes para as atividades referentes aos 

Suspender a aplicação das disposições da Instrução 
Normativa nº 022/2019 e estabelecer diretrizes para operacionalização do Plano de 



 

 

 
 
� Gestão de Riscos 
 
O Plano de Gestão de Riscos
e deliberação e, conforme registro em ata de reunião que ocorreu em 02/10/2019
questionada a segmentação dos riscos por Diretoria, sugerindo um novo recorte por 
temas.  
 
A Gerência de Compliance

readequação sugerida pelo Conselho de Administração, foram definidos os seguintes 
temas: 
 
1. Comunicação 
2. Externo 
3. Infraestrutura Predial e Administrativa
4. Infraestrutura Tecnológica
5. Planejamento 
6. Processos 
7. Projetos 
8. Recursos Humanos
9. Recursos Orçamentário
10. Recursos Tecnológicos
11. Segurança da Informação
 
O Plano de Gestão de Riscos adequado com a nova estrut
apresentado ao Diretor Thiago Dutra
ao Conselho de Administração
apetite ao risco e da periodicidade de revisão do plano
 
� Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
 
Foram realizados encontros semanais de agosto de 2019 a 
elaboração de novo Regulamento de Licitações e Contratos, com a participação do 
Diretor de Administração, Finanças e 
Assessoria Jurídica e Gerências de Contratos, Licitações e Convênios
 
A elaboração do documento 
Diretoria Executiva para posterior aprovação pelo Conselho de Administração e 
substituição do Regulamento existente.
 
 
� Programa de Fomento à Integridade Pública 
Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte 
 
Por iniciativa do Programa de Fomento à
pela Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da Corrupção da PBH, ao 
qual a Prodabel aderiu formalmente, foi realizada o evento 
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Plano de Gestão de Riscos foi enviado ao Conselho de Administração 
e deliberação e, conforme registro em ata de reunião que ocorreu em 02/10/2019

segmentação dos riscos por Diretoria, sugerindo um novo recorte por 

Compliance reuniu com o Comitê de Gestão de Riscos e para a 
readequação sugerida pelo Conselho de Administração, foram definidos os seguintes 

Infraestrutura Predial e Administrativa 
Infraestrutura Tecnológica 

Recursos Humanos 
Recursos Orçamentário-Financeiros 
Recursos Tecnológicos 
Segurança da Informação 

Plano de Gestão de Riscos adequado com a nova estrutura de temas foi 
Diretor Thiago Dutra em 11/12/2019 e será agendada

ao Conselho de Administração para aprovação, bem como definição do
periodicidade de revisão do plano. 

Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

encontros semanais de agosto de 2019 a dezembro 
elaboração de novo Regulamento de Licitações e Contratos, com a participação do 
Diretor de Administração, Finanças e Compliance, Gerência de 

Gerências de Contratos, Licitações e Convênios.

A elaboração do documento está em fase de conclusão e será submetido à análise da 
Diretoria Executiva para posterior aprovação pelo Conselho de Administração e 
substituição do Regulamento existente. 

Programa de Fomento à Integridade Pública e Gestão de Riscos 
Município de Belo Horizonte – PFIP/BH 

Por iniciativa do Programa de Fomento à Integridade Pública (PFIP), implantado 
pela Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da Corrupção da PBH, ao 
qual a Prodabel aderiu formalmente, foi realizada o evento 
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foi enviado ao Conselho de Administração para análise 
e deliberação e, conforme registro em ata de reunião que ocorreu em 02/10/2019, foi 

segmentação dos riscos por Diretoria, sugerindo um novo recorte por 

reuniu com o Comitê de Gestão de Riscos e para a 
readequação sugerida pelo Conselho de Administração, foram definidos os seguintes 

ura de temas foi 
e será agendada apresentação 

, bem como definição do nível de 

Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC 

dezembro de 2019 para 
elaboração de novo Regulamento de Licitações e Contratos, com a participação do 

, Gerência de Compliance, 
.  

será submetido à análise da 
Diretoria Executiva para posterior aprovação pelo Conselho de Administração e 

e Gestão de Riscos da 

Pública (PFIP), implantado 
pela Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da Corrupção da PBH, ao 
qual a Prodabel aderiu formalmente, foi realizada o evento 



 

 

“Semana de Integridade Pública”, promovida pela Controladoria Geral do 
Município, nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto do corrente. 
 
No dia 30/07/19, a palestra “Programas de
experiência do Governo Federal” foi ministra
Ministério da Transparência e Controladoria
os conceitos e as teorias acadêmicas que embasam os programas 
de Integridade do Governo Federal.
 
Nos dias 31/07 e 01/08/19 fo
institucionalização da Gestão de Riscos para
agentes públicos das unidades administrativas da PBH que também aderiram ao 
PFIP, além de representantes da Controladoria Geral do E
Geral da União e do Comitê de
União. 
 
A Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e
Drumond, e a Gerente de
e participaram da capacitação em comento.

 
Imagem 1 – Participantes do curso de capacitação 
Público” – Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

 
� Divulgação do Código de Conduta e Integridade 
 
Consoante o Código de Conduta e Integridade da Prodabel
compete à GCAC-PB implementar, aprimorar e manter em constante adaptação o 
Programa de Integridade. Essa é uma atribuição que transpassa às previstas para a 
Comissão de Ética, a quem compete
empresa e dar ampla divulgação ao Código de Conduta e Integridade
 
Tendo em vista a eleição do mascote “Smart” realizada no primeiro semestre de 2019, 
bem como o cronograma de divulgação de dicas do Smart, 
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Pública”, promovida pela Controladoria Geral do 
Município, nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto do corrente.  

No dia 30/07/19, a palestra “Programas de Integridade no setor público 
experiência do Governo Federal” foi ministrada por Hevellyn Albres, servidora do 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, abordando o histórico, 
os conceitos e as teorias acadêmicas que embasam os programas 

do Governo Federal. 

Nos dias 31/07 e 01/08/19 foi promovida capacitação sobre conceitos, categorias e 
institucionalização da Gestão de Riscos para integridade, com a part

unidades administrativas da PBH que também aderiram ao 
PFIP, além de representantes da Controladoria Geral do Estado, da Controladoria 
Geral da União e do Comitê de Integridade do Ministério da Controladoria Geral da 

A Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Compliance

Drumond, e a Gerente de Compliance, Thaís Caldeira Brant, estiveram 
e participaram da capacitação em comento. 

Participantes do curso de capacitação “Programas de Integridade no Setor 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Divulgação do Código de Conduta e Integridade  

Código de Conduta e Integridade da Prodabel e o Estatuto Social, 
PB implementar, aprimorar e manter em constante adaptação o 

Programa de Integridade. Essa é uma atribuição que transpassa às previstas para a 
Comissão de Ética, a quem compete orientar e aconselhar sobre ética

e dar ampla divulgação ao Código de Conduta e Integridade. 

a eleição do mascote “Smart” realizada no primeiro semestre de 2019, 
bem como o cronograma de divulgação de dicas do Smart, foram divulgados os 
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Pública”, promovida pela Controladoria Geral do 

no setor público – a 
da por Hevellyn Albres, servidora do 

Geral da União, abordando o histórico, 
os conceitos e as teorias acadêmicas que embasam os programas 

sobre conceitos, categorias e 
, com a participação de 

unidades administrativas da PBH que também aderiram ao 
stado, da Controladoria 

do Ministério da Controladoria Geral da 

Compliance, Renata 
, Thaís Caldeira Brant, estiveram presentes 

Programas de Integridade no Setor 

e o Estatuto Social, 
PB implementar, aprimorar e manter em constante adaptação o 

Programa de Integridade. Essa é uma atribuição que transpassa às previstas para a 
ética os agentes da 

 

a eleição do mascote “Smart” realizada no primeiro semestre de 2019, 
foram divulgados os 



 

 

seguintes comunicados com o objetivo de difundir a cultura de integridade na 
empresa:  
 
• Comunicado nº 090/2019 
• Comunicado nº 100/2019 
ambiente de trabalho; 
• Comunicado nº 115/2019 
• Comunicado nº 118/2019 
trabalho; 
• Comunicado nº 183/2019 
• Comunicado nº 154/2019 
trabalho; 
• Comunicado nº 229
 
Foi divulgado também no site da Prodabel, conforme
27/09/19, o relatório semestral do 1º semestre
 
� Treinamento sobre o Código de Conduta e Integridade
 
O treinamento do Código de Conduta e Integridade, em atendimento ao 
inciso VI da Lei n.º 13.303/20
Educação Aberta à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte
Assessoria de Comunicação, a todos os empregados da empresa, 
comunicados para orientação e divulgação do curso, incluindo comunicados para 
cadastro prévio na plataforma:
 
• Prodabel Online nº 116 
• Prodabel Online nº 123 
• Comunicado nº 77 –
• Comunicado nº 84 –
• Comunicado nº 93 –
• Comunicado nº 98 -
• Comunicado nº 106 
• Comunicado nº 108 
 
O curso ficou disponível de 1º a 22 de agosto com realização obrigatória. 530 
(quinhentos e trinta) empregados concluíram o 
representa 98% dos empregados ativos na data.
 
 
� Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados 
 
Por meio da Portaria nº 102/2019, 
Proteção de Dados (CA-LGPD) 
 
• Enock Tony dos Santos
Informação 
• Erika Ceciane Moreira
• Rachel Romualdo Pinto Soares
• Rafaela Goulart Pereira
• Renata Drumond Pinto Coelho Antonino
• Thiago Souza Dutra
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seguintes comunicados com o objetivo de difundir a cultura de integridade na 

Comunicado nº 090/2019 – 23/07/19 – Dicas do Smart - Comportamento ético;
Comunicado nº 100/2019 – 08/08/19 – Dicas do Smart - D

Comunicado nº 115/2019 – 03/09/19 – Dicas do Smart - Comportamento ético;
Comunicado nº 118/2019 – 23/09/19 – Dicas do Smart - Ambiente hostil no 

Comunicado nº 183/2019 – 30/10/19 – Dicas do Smart - Comportamento ético;
nicado nº 154/2019 – 10/12/19 – Dicas do Smart - 

Comunicado nº 229/2019 – 16/12/19 - Dicas do Smart - Comportamento ético.

no site da Prodabel, conforme Comunicado nº 120/2019, em 
27/09/19, o relatório semestral do 1º semestre do Compliance. 

sobre o Código de Conduta e Integridade 

O treinamento do Código de Conduta e Integridade, em atendimento ao 
inciso VI da Lei n.º 13.303/2016, foi realizado online, por meio da plataforma de 
Educação Aberta à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte. Foram
Assessoria de Comunicação, a todos os empregados da empresa, 

orientação e divulgação do curso, incluindo comunicados para 
cadastro prévio na plataforma: 

Prodabel Online nº 116 – 04/06/2019 
Prodabel Online nº 123 – 14/06/2019; 

– 04/07/2019; 
– 10/07/2019; 
– 29/07/2019; 
-  07/08/2019; 

Comunicado nº 106 – 20/08/2019; 
Comunicado nº 108 – 22/08/2019. 

O curso ficou disponível de 1º a 22 de agosto com realização obrigatória. 530 
empregados concluíram o curso no ambiente EAD PBH, o 

representa 98% dos empregados ativos na data. 

Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD 

Portaria nº 102/2019, foi criado o Comitê de Adequação à Lei Geral de 
LGPD) no âmbito da Prodabel constituído por:

ck Tony dos Santos - Superintendente de Monitoração e Segurança da 

Erika Ceciane Moreira – Gerente de Produtos e Processos de Monitoração
Rachel Romualdo Pinto Soares – Analista da Auditoria Interna 
Rafaela Goulart Pereira – Assessora Jurídica 

enata Drumond Pinto Coelho Antonino – Gerente Interina de Compliance
Thiago Souza Dutra – Diretor de Administração, Finanças e Compliance
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seguintes comunicados com o objetivo de difundir a cultura de integridade na 

omportamento ético; 
Discriminação no 

omportamento ético; 
mbiente hostil no 

mportamento ético; 
 Embriaguez no 

omportamento ético. 

Comunicado nº 120/2019, em 

O treinamento do Código de Conduta e Integridade, em atendimento ao art. 9º, §1º, 
, por meio da plataforma de 

Foram enviados via 
Assessoria de Comunicação, a todos os empregados da empresa, 8 (oito) 

orientação e divulgação do curso, incluindo comunicados para 

O curso ficou disponível de 1º a 22 de agosto com realização obrigatória. 530 
no ambiente EAD PBH, o que 

o Comitê de Adequação à Lei Geral de 
no âmbito da Prodabel constituído por: 

de Monitoração e Segurança da 

Gerente de Produtos e Processos de Monitoração 
 

Gerente Interina de Compliance 
Diretor de Administração, Finanças e Compliance 



 

 

 
No dia 10 de setembro de 2019, foi realizada a primeira reunião do CA
compete apresentar um Plano de Açã
para a adequação à LGPD na Prodabel.
ação, que envolve o mapeamento dos dados pessoais na empresa, identificação dos 
agentes de tratamento e criação de medidas preventivas
como piloto a análise do sistema Arte RH
condução e acompanhamento dos trabalhos. Participamos ainda do Grupo de 
Trabalho sobre a LGPD no âmbito do Poder Executivo do Município de Belo
nomeado pela Portaria CTGM nº 022/2019, de 31 de outubro de 2019
 
 
� Participação em palestras e treinamentos
 
Com vistas à constante qualificação
de Compliance participou, além da Semana de Integridade supracitada, d
eventos/ capacitações no 2º semestre de 2019:
 

• 1º Ciclo de palestras sobre Lei Geral de Proteção de Dados 
• Compliance: desafios e soluções de implantação dessa prática nas 

de TI – Sindinfor – 12/09/2019 
• Desafios de Compliance no Setor Público

Minas Gerais - 31/10/2019 
• LGPD - É hora de implementar 
• Formação de Pregoeiros 

Carga horária: 16hs
 

� Treinamento da Alta Administração
 
No 1º semestre de 2019, havia a definição de que o 
em atendimento ao art. 39 do
§4º do art. 17 da Lei Federal nº 13.303/20016, 
para as estatais do Município pelo 
CCEE. 
 
No entanto, após levantam
mail em 02/09/2019 informando que
separadamente por cada empresa.
deliberação da Câmara de Coordenação Geral 
no Plano Anual de Desenvolvimento dos Servidores 
orientou encaminhar as respectivas demandas para deliberação do CCG.
 
Sendo assim, em 22/10/2019 submetemos à 
meio do OF.CCG/PRODABEL n
Considerando o exposto, foi elaborada ementa de um curso gratuito, ministrado por 
empregados da Prodabel e da Prefeitura, para atender à Lei, 
Diretoria com vistas à realização no 1º bimestre de 2020.

 

PRODABEL 

No dia 10 de setembro de 2019, foi realizada a primeira reunião do CA
apresentar um Plano de Ação, com ações de curto, médio e longo prazo, 

para a adequação à LGPD na Prodabel. Para iniciarmos a elaboração do plano de 
ação, que envolve o mapeamento dos dados pessoais na empresa, identificação dos 
agentes de tratamento e criação de medidas preventivas e responsivas, 

a análise do sistema Arte RH. Foram realizadas reuniões quinzenais para 
condução e acompanhamento dos trabalhos. Participamos ainda do Grupo de 
Trabalho sobre a LGPD no âmbito do Poder Executivo do Município de Belo
nomeado pela Portaria CTGM nº 022/2019, de 31 de outubro de 2019. 

Participação em palestras e treinamentos 

qualificação e aquisição de novos conhecimentos, a Ger
participou, além da Semana de Integridade supracitada, d

capacitações no 2º semestre de 2019: 

1º Ciclo de palestras sobre Lei Geral de Proteção de Dados – Prodabel/PBH
Compliance: desafios e soluções de implantação dessa prática nas 

12/09/2019 – Carga horária: 2hs; 
Desafios de Compliance no Setor Público – Tribunal de Contas do Estado de 

31/10/2019 – Carga horária: 4hs; 
É hora de implementar – Prodemge – 25/11/2019 – Carga horária: 4h

Pregoeiros – Grupo Negócios Públicos – 02 e 03/12/2019 
Carga horária: 16hs 

Treinamento da Alta Administração 

No 1º semestre de 2019, havia a definição de que o treinamento dos Administradores, 
em atendimento ao art. 39 do Decreto Municipal nº 16.935/2018, à luz do que dispõe o 
§4º do art. 17 da Lei Federal nº 13.303/20016, seria contratado de forma centralizada 
para as estatais do Município pelo Comitê de Coordenação das Empresas Estatais 

No entanto, após levantamento das necessidades de cada estatal, o CCEE 
02/09/2019 informando que a contratação deveria 

separadamente por cada empresa. Foi questionado sobre a necessidade de 
deliberação da Câmara de Coordenação Geral - CCG considerando não estar incluído 
no Plano Anual de Desenvolvimento dos Servidores - PADS e, em 11/10/2019 

respectivas demandas para deliberação do CCG.

Sendo assim, em 22/10/2019 submetemos à CCG a solicitação nº 2747/2019 
OF.CCG/PRODABEL nº 917/2019, em 20/11/19, a demanda foi reprovada.

Considerando o exposto, foi elaborada ementa de um curso gratuito, ministrado por 
empregados da Prodabel e da Prefeitura, para atender à Lei, para deliberação da 

ização no 1º bimestre de 2020. 
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No dia 10 de setembro de 2019, foi realizada a primeira reunião do CA-LGPD, a quem 
o, com ações de curto, médio e longo prazo, 

Para iniciarmos a elaboração do plano de 
ação, que envolve o mapeamento dos dados pessoais na empresa, identificação dos 

e responsivas, foi definido 
Foram realizadas reuniões quinzenais para 

condução e acompanhamento dos trabalhos. Participamos ainda do Grupo de 
Trabalho sobre a LGPD no âmbito do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte 

 

aquisição de novos conhecimentos, a Gerência 
participou, além da Semana de Integridade supracitada, dos seguintes 

Prodabel/PBH 
Compliance: desafios e soluções de implantação dessa prática nas empresas 

Tribunal de Contas do Estado de 

Carga horária: 4hs; 
02 e 03/12/2019 – 

dos Administradores, 
Decreto Municipal nº 16.935/2018, à luz do que dispõe o 

seria contratado de forma centralizada 
ão das Empresas Estatais – 

ento das necessidades de cada estatal, o CCEE enviou e-
 ser realizada 

Foi questionado sobre a necessidade de 
o não estar incluído 
11/10/2019 o CCE 

respectivas demandas para deliberação do CCG. 

2747/2019 e, por 
a demanda foi reprovada. 

Considerando o exposto, foi elaborada ementa de um curso gratuito, ministrado por 
para deliberação da 



 

 

 

 
No segundo semestre de 2019, com a nomeação dos Conselheiros de Administração, 
foi possível a análise dos relatórios elaborados em atendimento à Lei nº 13.303/2016 
cujas aprovações estavam pendentes, bem como o 
Estratégia de Longo Prazo 2020
Gestão de Riscos resultou na sua alteração tendo sido criadas 
reagrupamento dos riscos e nova sistemática do relatório. 
 
Ressalta-se que o sucesso de um 
suporte recebido da alta adminstração 
cultura de compliance, fazendo com que o tema faça parte das prioridades da gestão, 
inclusive com reflexos nas metas
Administração da Prodabel corroboram com esse pilar do 
dos objetivos da área. 
 
Não obstante, a constante atualização é essencial para que os conhecimentos 
adquiridos possam ser aplicados nas atividades executadas. A participação em 
treinamentos e palestras que abordam temas diversos que perpassam a área de 
integridade contribui bastante para o alcance do objetivo de fomentar a cultura de 
compliance na empresa e
fortalece a governança corporativa.

 
 

 

 
 
 
 
 

Renata Drumond Pinto Coelho Antonino
Gerente Interina de 

PRODABEL 

CONCLUSÃO 

No segundo semestre de 2019, com a nomeação dos Conselheiros de Administração, 
foi possível a análise dos relatórios elaborados em atendimento à Lei nº 13.303/2016 
cujas aprovações estavam pendentes, bem como o Plano de Negócios para 2020 e 
Estratégia de Longo Prazo 2020-2024. A análise por parte do Conselho d
Gestão de Riscos resultou na sua alteração tendo sido criadas áreas 
reagrupamento dos riscos e nova sistemática do relatório.  

sucesso de um programa efetivo de integridade é condicionado ao 
adminstração da empresa, uma vez que o desafio é inserir a 

, fazendo com que o tema faça parte das prioridades da gestão, 
com reflexos nas metas. O envolvimento da Diretoria e do Conselho de 

Administração da Prodabel corroboram com esse pilar do compliance indo ao encontro 

Não obstante, a constante atualização é essencial para que os conhecimentos 
uiridos possam ser aplicados nas atividades executadas. A participação em 

treinamentos e palestras que abordam temas diversos que perpassam a área de 
integridade contribui bastante para o alcance do objetivo de fomentar a cultura de 

 valorizar a estrutura de controle interno que, por sua vez, 
fortalece a governança corporativa. 

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2019.

Renata Drumond Pinto Coelho Antonino 
Gerente Interina de Compliance – GCAC-PB 
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No segundo semestre de 2019, com a nomeação dos Conselheiros de Administração, 
foi possível a análise dos relatórios elaborados em atendimento à Lei nº 13.303/2016 

Plano de Negócios para 2020 e 
análise por parte do Conselho do Plano de 

áreas temáticas com 

é condicionado ao 
desafio é inserir a 

, fazendo com que o tema faça parte das prioridades da gestão, 
O envolvimento da Diretoria e do Conselho de 

indo ao encontro 

Não obstante, a constante atualização é essencial para que os conhecimentos 
uiridos possam ser aplicados nas atividades executadas. A participação em 

treinamentos e palestras que abordam temas diversos que perpassam a área de 
integridade contribui bastante para o alcance do objetivo de fomentar a cultura de 

valorizar a estrutura de controle interno que, por sua vez, 

 
 
 

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2019. 

 


