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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 

 
Nesse semestre, a Gerência de 
consultas acerca da conformidade 
especificamente sobre a possibilidade de recebimento 
celebração de eventos internos
presencialmente também foram realizadas, mas não qua
 

� Monitoramento da divulgação das informações de transparência
 
Como atividade mensal desenvolvida pela GCAC
da divulgação de informações no site da empresa
de Transparência da Controladoria G
DIT/CTGM, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016 e a Política de 
Divulgação de Informações. 
 

� Instrumentos normativos
 
Consoante atribuição prevista na IN 003/2018 e no Estatuto Social, a GCAC
PB monitorou, por meio da consulta ao Diário Oficial do Município, a edição de 
instrumentos normativos aplicáveis às atividades da empresa, 
informação às áreas responsáv

a) Decreto Municipal n.º 
a uniformização dos procedimentos e diretrizes para a contratação e o uso 
de serviços de telefonia no âmbito do Poder Executivo

b) Nova redação à Súmula 
11/03/2019, tratando da 

c) Decreto Municipal nº 17.115/2019, que 
procedimentos administrativos relativos à inclusão, alteração e exclusão de 
imóveis no Cadastro Imobiliário do Município, c
são representados cartograficamente na base de dados e imagens do 
Cadastro Técnico Municipal de Belo Horizonte 

 
Ademais, a Gerente de 
instruções normativas internas, que resultou na publicação 
normas. 
 
Em janeiro de 2019, após requerimento de empregados no semestre anterior, 
começaram a ser divulgadas, por meio de e
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Compliance – GCAC apresenta o relatório do 1º 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 

Nesse semestre, a Gerência de Compliance recebeu, formalmente, 
consultas acerca da conformidade com o Programa de Integridade, 
especificamente sobre a possibilidade de recebimento de hospitalidades e 
celebração de eventos internos. Consultas por meio de telefone e 
presencialmente também foram realizadas, mas não quantificadas.

Monitoramento da divulgação das informações de transparência

Como atividade mensal desenvolvida pela GCAC-PB, houve o monitoramento 
de informações no site da empresa e encaminhadas à Diretoria 

de Transparência da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte 
CTGM, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016 e a Política de 

Divulgação de Informações.  

Instrumentos normativos: acompanhamento, revisão e divulgação

Consoante atribuição prevista na IN 003/2018 e no Estatuto Social, a GCAC
PB monitorou, por meio da consulta ao Diário Oficial do Município, a edição de 
instrumentos normativos aplicáveis às atividades da empresa, 
informação às áreas responsáveis, destacando os seguintes: 

Decreto Municipal n.º 17.055/2019, que dispõe
uniformização dos procedimentos e diretrizes para a contratação e o uso 

de serviços de telefonia no âmbito do Poder Executivo; 
Nova redação à Súmula 47 da CTGM, publicada n
, tratando da publicidade de editais de concursos públicos;

Decreto Municipal nº 17.115/2019, que dispõe sobre
procedimentos administrativos relativos à inclusão, alteração e exclusão de 
imóveis no Cadastro Imobiliário do Município, c

representados cartograficamente na base de dados e imagens do 
Cadastro Técnico Municipal de Belo Horizonte – CTM 

a Gerente de Compliance participou da análise e revisão de 
instruções normativas internas, que resultou na publicação de 6 (seis) novas 

Em janeiro de 2019, após requerimento de empregados no semestre anterior, 
começaram a ser divulgadas, por meio de e-mail da Assessoria de 
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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, 8 (oito) 
com o Programa de Integridade, 

de hospitalidades e 
Consultas por meio de telefone e 

ntificadas. 

Monitoramento da divulgação das informações de transparência 

PB, houve o monitoramento 
e encaminhadas à Diretoria 

eral do Município de Belo Horizonte – 
CTGM, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016 e a Política de 

: acompanhamento, revisão e divulgação 

Consoante atribuição prevista na IN 003/2018 e no Estatuto Social, a GCAC-
PB monitorou, por meio da consulta ao Diário Oficial do Município, a edição de 
instrumentos normativos aplicáveis às atividades da empresa, repassando a 

, que dispõe sobre 
uniformização dos procedimentos e diretrizes para a contratação e o uso 

da CTGM, publicada no DOM em 
publicidade de editais de concursos públicos; 

dispõe sobre os 
procedimentos administrativos relativos à inclusão, alteração e exclusão de 
imóveis no Cadastro Imobiliário do Município, cujos dados 

representados cartograficamente na base de dados e imagens do 

participou da análise e revisão de 
de 6 (seis) novas 

Em janeiro de 2019, após requerimento de empregados no semestre anterior, 
mail da Assessoria de 



 

 

Comunicação, as instruções normativas internas editadas, como forma de 
publicizar e estimular o cumprimento.
 

� Gestão de Riscos 
 
Acompanhamento do processo de gerenciamento de 
resultou no Plano de Gestão de Riscos
Riscos em 01/03/2019 à Diretoria Executiva, que proporá, ao Conselho de 
Administração, o nível de apetite ao risco.
 

� Revisão do Estatuto Social 
 
Ao longo do período, fo
Assessoria Jurídica
Diretoria de Administração, Finanças e 
Estatuto Social da empresa.
Comercial de Minas Gerais 
divulgado no site da Prodabel.
 

� Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contr
 
Foram realizados 05 (cinco) encontros entre a GCAC
Jurídica – AJP, com a presença das áreas de licitações e contratos, para 
revisar o conteúdo do RILC, cuja necessidade de adequação/atualização foi 
identificada. 
 
Após realização de capacitação na Lei 13.303/2016, o Diretor de 
Administração, Finanças e 
do RILC, sendo iniciadas reuniões para elaboração de um novo Regulamento 
com o objetivo de propiciar desburocratização e moderni
 

� Adesão ao Programa de Fomento à Integridade Pública 
Riscos da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte 
 
A Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte 
Portaria nº 004/2019
à Gestão de Riscos 
órgãos e entidades do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte a 
implementarem programas de integridade e a adotarem medidas para a 
utilização de boas práticas de gestão de riscos e controle interno.
 
A CTGM oportunizou a adesão ao programa, que contempla
suporte teórico e metodológico, 
27 de fevereiro, para aprimora
 
Em 03 de abril, foi realizada reunião de alinhamento entre a CTGM e os órgãos 
e entidades aderentes ao
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Comunicação, as instruções normativas internas editadas, como forma de 
ar o cumprimento. 

 

do processo de gerenciamento de riscos da empresa, que 
no Plano de Gestão de Riscos entregue pelo Comitê de Gestão de 

01/03/2019 à Diretoria Executiva, que proporá, ao Conselho de 
Administração, o nível de apetite ao risco. 

Estatuto Social  

Ao longo do período, foram realizados seis encontros entre 
Assessoria Jurídica, Superintendência de Gestão de Pessoas 
Diretoria de Administração, Finanças e Compliance – DAF-PB, para revisão do 
Estatuto Social da empresa. O novo instrumento foi registrado na J
Comercial de Minas Gerais – JUCEMG em 19 de junho deste ano e está 
divulgado no site da Prodabel. 

Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

Foram realizados 05 (cinco) encontros entre a GCAC-PB e a Assessoria 
AJP, com a presença das áreas de licitações e contratos, para 

revisar o conteúdo do RILC, cuja necessidade de adequação/atualização foi 

ção de capacitação na Lei 13.303/2016, o Diretor de 
Finanças e Compliance estabeleceu nova diretriz para revisão

do RILC, sendo iniciadas reuniões para elaboração de um novo Regulamento 
com o objetivo de propiciar desburocratização e modernização do normativo

Adesão ao Programa de Fomento à Integridade Pública 
da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte 

A Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte – CTGM, por meio da 
Portaria nº 004/2019, instituiu o Programa de Fomento à Integridade Pública e 
à Gestão de Riscos – PFIP/BH, com o objetivo de orientar e capacitar os 

es do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte a 
implementarem programas de integridade e a adotarem medidas para a 
utilização de boas práticas de gestão de riscos e controle interno.

CTGM oportunizou a adesão ao programa, que contempla
suporte teórico e metodológico, sendo a adesão da Prodabel 
27 de fevereiro, para aprimoramento de seu Programa de Integridade

Em 03 de abril, foi realizada reunião de alinhamento entre a CTGM e os órgãos 
e entidades aderentes ao PFIP/BH, na qual foi determinada à Prodabel a 
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Comunicação, as instruções normativas internas editadas, como forma de 

riscos da empresa, que 
entregue pelo Comitê de Gestão de 

01/03/2019 à Diretoria Executiva, que proporá, ao Conselho de 

ram realizados seis encontros entre GCAC-PB, 
Superintendência de Gestão de Pessoas – SGA-PB e a 

PB, para revisão do 
O novo instrumento foi registrado na Junta 
JUCEMG em 19 de junho deste ano e está 

atos – RILC 

PB e a Assessoria 
AJP, com a presença das áreas de licitações e contratos, para 

revisar o conteúdo do RILC, cuja necessidade de adequação/atualização foi 

ção de capacitação na Lei 13.303/2016, o Diretor de 
nova diretriz para revisão 

do RILC, sendo iniciadas reuniões para elaboração de um novo Regulamento 
zação do normativo. 

Adesão ao Programa de Fomento à Integridade Pública e Gestão de 
da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte – PFIP/BH 

CTGM, por meio da 
Programa de Fomento à Integridade Pública e 

PFIP/BH, com o objetivo de orientar e capacitar os 
es do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte a 

implementarem programas de integridade e a adotarem medidas para a 
utilização de boas práticas de gestão de riscos e controle interno. 

CTGM oportunizou a adesão ao programa, que contempla capacitação, 
rodabel formalizada em 

seu Programa de Integridade interno. 

Em 03 de abril, foi realizada reunião de alinhamento entre a CTGM e os órgãos 
, na qual foi determinada à Prodabel a 



 

 

formalização das diretrizes do Programa de Integridade interno, à semelhança 
do já realizado na Controladoria.
 
Desta feita, foi editada a 
objetivos e os fundamentos do Programa de Integridade, 
de integridade e o meio 
bem como estabelece a periodicidade de revisão.
 

� Devolutiva ao Relatório nº 015/2018 da Subcontroladoria de Transparência 
e Combate à Corrupção 

 
A SUTRANSP/CTGM, por meio do Relatório
15/06/2018, avaliou o Programa de Integridade da empresa, aferindo o estágio 
de implementação, qualidade e efetividade, e ao final emitiu recomendações a 
serem executadas. 
 
Para a implantação do Programa de Integridade interno, a 
essas recomendações como substrato, e em 15 de abril, por meio do Ofício nº 
030/2019, informou à SUTRANSP/CTGM as providências realizadas, 
constantes no Anexo Único deste relatório.
 

� Divulgação do Código de Conduta e Integridade 
 
Consoante o Código de Conduta e Integridade da Prodabel
compete à GCAC
adaptação o Programa de Integridade. Essa é uma atribuição que transpassa 
às previstas para a Comissão de Ética, a quem com
sobre ética os agentes da 
Conduta e Integridade
 
Em atenção a essas atribuições, GCAC
campanha para eleição da imagem do mascote “
dicas e orientações sobre boas práticas
de compliance e ética, pois “ser legal é inteligente”. 
Os empregados da empresa apresentaram as seguintes opções:
 

 
Imagem 1 

 
Após votação, o Smart 3 foi eleito com 41 (quarenta e um) votos. 
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formalização das diretrizes do Programa de Integridade interno, à semelhança 
do já realizado na Controladoria. 

Desta feita, foi editada a Instrução Normativa nº 008/2019, que contempla os 
objetivos e os fundamentos do Programa de Integridade, define as instâncias 
de integridade e o meio pelo qual será operacionalizado (Plano de Integridade), 
bem como estabelece a periodicidade de revisão.  

Devolutiva ao Relatório nº 015/2018 da Subcontroladoria de Transparência 
e Combate à Corrupção – SUTRANSP/CTGM 

A SUTRANSP/CTGM, por meio do Relatório nº 015/2018, datado de 
15/06/2018, avaliou o Programa de Integridade da empresa, aferindo o estágio 
de implementação, qualidade e efetividade, e ao final emitiu recomendações a 

 

Para a implantação do Programa de Integridade interno, a Prodabel utilizou 
essas recomendações como substrato, e em 15 de abril, por meio do Ofício nº 
030/2019, informou à SUTRANSP/CTGM as providências realizadas, 
constantes no Anexo Único deste relatório. 

Divulgação do Código de Conduta e Integridade  

Código de Conduta e Integridade da Prodabel e o Estatuto Social, 
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 orientar e aconselhar 

os agentes da empresa e dar ampla divulgação ao Código de 
Conduta e Integridade. 

Em atenção a essas atribuições, GCAC-PB e Comissão de Ética lançaram a 
campanha para eleição da imagem do mascote “Smart”, responsável 
dicas e orientações sobre boas práticas na empresa, especialmente nas áreas 

e ética, pois “ser legal é inteligente”.  
Os empregados da empresa apresentaram as seguintes opções:

 

Imagem 1 – Desenhos sugeridos para o Mascote Smart 

o Smart 3 foi eleito com 41 (quarenta e um) votos. 
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formalização das diretrizes do Programa de Integridade interno, à semelhança 

, que contempla os 
define as instâncias 

pelo qual será operacionalizado (Plano de Integridade), 

Devolutiva ao Relatório nº 015/2018 da Subcontroladoria de Transparência 

nº 015/2018, datado de 
15/06/2018, avaliou o Programa de Integridade da empresa, aferindo o estágio 
de implementação, qualidade e efetividade, e ao final emitiu recomendações a 

Prodabel utilizou 
essas recomendações como substrato, e em 15 de abril, por meio do Ofício nº 
030/2019, informou à SUTRANSP/CTGM as providências realizadas, 

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

adaptação o Programa de Integridade. Essa é uma atribuição que transpassa 
rientar e aconselhar 

e dar ampla divulgação ao Código de 

PB e Comissão de Ética lançaram a 
”, responsável por dar 

na empresa, especialmente nas áreas 

Os empregados da empresa apresentaram as seguintes opções: 

 

 

o Smart 3 foi eleito com 41 (quarenta e um) votos.  



 

 

Imagem 
 
Esse resultado foi divulgado em evento ocorrido em 09 de maio na sede da 
empresa, em comemoração ao Dia Nacional da Ética (02 de maio), 
foram promovidas palestras sobre Transparência e a Lei nº 13.303/2016
Profissional e Corregedoria Itinerante, com a participação de membros da 
Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte 
 

 
Imagem 3 – Integrantes da área d

colegas da CTGM/BH, Fabiano Machado, Karlla Moreira e Virgílio Queiroz.
 

Foi elaborado um plano de divulgação das dicas, com veiculação quinzenal até 
o mês de dezembro de 2019. A primeira dica 
em 03 de junho, e versou sobre a Lei nº 13.303/2016 e a área de 
a segunda, em 19 de junho, com informações sobre os canais de denúncias e 
a Comissão de Ética da empresa.
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Imagem 2 – Resultado da eleição do Mascote Smart 

Esse resultado foi divulgado em evento ocorrido em 09 de maio na sede da 
em comemoração ao Dia Nacional da Ética (02 de maio), 

foram promovidas palestras sobre Transparência e a Lei nº 13.303/2016
Profissional e Corregedoria Itinerante, com a participação de membros da 
Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte – CTGM/BH.

Integrantes da área de compliance, Thiago Dutra e Thaís Caldeira Brant, ao lado dos 
colegas da CTGM/BH, Fabiano Machado, Karlla Moreira e Virgílio Queiroz.

Foi elaborado um plano de divulgação das dicas, com veiculação quinzenal até 
o mês de dezembro de 2019. A primeira dica do Smart foi veiculada por e

versou sobre a Lei nº 13.303/2016 e a área de 
em 19 de junho, com informações sobre os canais de denúncias e 

a Comissão de Ética da empresa. 
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Esse resultado foi divulgado em evento ocorrido em 09 de maio na sede da 
em comemoração ao Dia Nacional da Ética (02 de maio), no qual 

foram promovidas palestras sobre Transparência e a Lei nº 13.303/2016, Ética 
Profissional e Corregedoria Itinerante, com a participação de membros da 

CTGM/BH. 

 

, Thiago Dutra e Thaís Caldeira Brant, ao lado dos 
colegas da CTGM/BH, Fabiano Machado, Karlla Moreira e Virgílio Queiroz. 

Foi elaborado um plano de divulgação das dicas, com veiculação quinzenal até 
do Smart foi veiculada por e-mail, 

versou sobre a Lei nº 13.303/2016 e a área de compliance, e 
em 19 de junho, com informações sobre os canais de denúncias e 



 

 

 
 

� Preparação do treinamento de 2019 s
Integridade 

 
Em 20118, foi realizado, presencialmente, o treinamento obrigatório sobre 
Código de Conduta e Integridade. Neste ano, com vistas à otimização e 
modernização do treinamento, ele será realizado 
plataforma de Educação Aberta à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte
ao longo desse semestre, os materiais foram elaborados e ajustes realizados.
 
Esse treinamento é obrigatório a todos os emprega
Administração, conforme 
VI, do Decreto Municipal nº 16.935/2018, 
no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade
 
O treinamento de 2019 
 

 
Pelo aumento no número de consultas realizadas e medidas implantadas, 
percebe-se um amadurecimento, ainda que sensível, do Programa de 
Integridade da empresa, o que é corroborado pela instituição, no 
municipal, de programa de fomento. Persistem os desafios da 
institucionalização de normas anticorrupção 
de Riscos na empresa, cuja efetivação se espera para o próximo semestre.
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ão do treinamento de 2019 sobre o Código de Conduta e 

, foi realizado, presencialmente, o treinamento obrigatório sobre 
Código de Conduta e Integridade. Neste ano, com vistas à otimização e 
modernização do treinamento, ele será realizado online, por meio da 

Educação Aberta à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte
ao longo desse semestre, os materiais foram elaborados e ajustes realizados.

Esse treinamento é obrigatório a todos os empregados e membros da Alta 
Administração, conforme art. 9º, §1º, inciso VI da Lei n.º 13.303/2016, 
VI, do Decreto Municipal nº 16.935/2018, que preveem treinamento periódico, 
no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade. 

019 foi iniciado no mês de agosto de 2019. 

CONCLUSÃO 

Pelo aumento no número de consultas realizadas e medidas implantadas, 
um amadurecimento, ainda que sensível, do Programa de 

Integridade da empresa, o que é corroborado pela instituição, no 
municipal, de programa de fomento. Persistem os desafios da 
nstitucionalização de normas anticorrupção e implantação do Plano
de Riscos na empresa, cuja efetivação se espera para o próximo semestre.

Belo Horizonte, 20 de 

Thaís Chicarelli Caldeira Brant
Gerência de Compliance
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obre o Código de Conduta e 

, foi realizado, presencialmente, o treinamento obrigatório sobre 
Código de Conduta e Integridade. Neste ano, com vistas à otimização e 

, por meio da 
Educação Aberta à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte e, 

ao longo desse semestre, os materiais foram elaborados e ajustes realizados. 

dos e membros da Alta 
art. 9º, §1º, inciso VI da Lei n.º 13.303/2016, e art. 16, 

treinamento periódico, 

 

Pelo aumento no número de consultas realizadas e medidas implantadas, 
um amadurecimento, ainda que sensível, do Programa de 

Integridade da empresa, o que é corroborado pela instituição, no âmbito 
municipal, de programa de fomento. Persistem os desafios da 

implantação do Plano de Gestão 
de Riscos na empresa, cuja efetivação se espera para o próximo semestre. 

de agosto de 2019. 

Thaís Chicarelli Caldeira Brant 
Compliance – GCAC-PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO ÚNICO  
 

Providências realizadas em relação às recomendações do Relatório nº 015/2018 da Subcontroladoria de Transparência e Prevenção à 
Corrupção – SUTRANSP/CTGM 

 

TÓPICO RECOMENDAÇÃO PROVIDÊNCIA 

TOMADA DE DECISÃO 

Regras e diretrizes para o processo de tomada de 
decisão 

O Estatuto define limites de alçada para a tomada de decisão quanto a 
investimentos e alienações e valores para classificação de grandes operações. O 
Código de Conduta e Integridade contempla os princípios para tomada de 
decisão pelos administradores. Foram elaboradas minutas de Regimentos 
Internos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para estabelecimento 
de regras de funcionamento e deliberações. 

Elaborar e normatizar mecanismos que visem garantir 
que os resultados dos estudos técnicos sejam 
transmitidos aos administradores como suporte à 
tomada de decisão 

Foram elaboradas minutas de Regimentos Internos do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal para estabelecimento de regras de 
funcionamento e deliberações. 

Complementar os requisitos para admissibilidade dos 
administradores 

Os requisitos foram estabelecidos à luz da Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto 
Municipal nº 16.635/2018 e estão previstos na Política de Indicação, que prevê 
ainda a atuação do Comitê de Elegibildade na análise do atendimento desse 
requisitos. Foi publicada ainda a IN 003/2018 (cópia anexa) que institui o Comitê 
de Elegibilidade e define suas competências. 

COMPROMETIMENTO 
DA ALTA DIREÇÃO 

A alta administração, não apenas a Diretoria Executiva, 
deve deliberar e aprovar a instituição formal do 
Programa de Integridade. 

A Diretoria participou do treinamento sobre Código de Conduta e Integridade. O 
Conselho de Administração aprovou o Programa de Integridade com registro em 
ata (segue anexa cópia da ata). A PRODABEL aderiu ao Programa de Fomento 
à Integridade Pública - PBH. 

A alta direção deve manifestar pública a periodicamente 
a importância e os comandos do Programa de 
Integridade aos seus colaboradores. 

Foram enviados comunicados internos sobre as medidas de integridade, 
treinamentos do Código de Ética e Integridade, atuação do Comitê de Gestão de 
Riscos e Comissão de Ética e participação em eventos de integridade (seguem 
alguns comunicados anexos). 



 

 

Após a aprovação, a alta direção deve comunicar ao 
público externo do seu Programa de Integridade, bem 
como seu compromisso de fomentar interna
externamente a adoção de postura ética em seus 
negócios. 

A alta direção deve adotar medidas específicas para 
promover o comprometimento dos ocupantes de cargos 
gerenciais com o Programa de Integridade.

Após aprovado, a alta direção deve supervisionar o 
Programa de Integridade. 

COMPLIANCE E 
COMITÊ DE GESTÃO 

DE RISCOS 

A área responsável pelo Programa de Integridade deve 
contemplar (1) recursos humanos e orçamento 
específico apropriados para as atividades; (2) 
planejamento de treinamento constante da equipe 
responsável pelo Programa de Integridade; (3) 
Mecanismos de proteção contra constrangimento e 
punições arbitrárias em decorrência do exercício das 
atribuições, autonomia e independência da equipe.

ANÁLISE PERIÓDICA 
DE RISCOS 

Apresentar, de forma estruturada e organizada, as 
informações da Política de Gestão de Riscos

Providenciar a implementação da Política da Gestão de 
Riscos 

PRODABEL  

Após a aprovação, a alta direção deve comunicar ao 
público externo do seu Programa de Integridade, bem 
como seu compromisso de fomentar interna e 
externamente a adoção de postura ética em seus 

Para comunicar ao público externo, considerando principalmente fornecedores, 
foi incluída clausula na minuta de contrato padrão sobre o cumprimento do 
código de conduta e integridade pelos fornece
sobre o Código aos empregados terceirizados.

A alta direção deve adotar medidas específicas para 
promover o comprometimento dos ocupantes de cargos 
gerenciais com o Programa de Integridade. 

Os Superintendentes, Gerentes e Coordenadores, assim como todos os 
empregados, participaram do treinamento do Código de Conduta e Integridade 
realizado ao longo do segundo semestre de 2018 e assinaram Termo de Ciência 
e Comprometimento com a conduta ética.

direção deve supervisionar o 
 

A Gerência de Compliance elaborou relatório do 2º semestre de 2018, o qual 
enviamos anexo e consta disponível na internet. Esse relatório será elaborado 
semestralmente. São feitas reuniões periódicas co
à REDIR - Reunião da Diretoria. 

A área responsável pelo Programa de Integridade deve 
contemplar (1) recursos humanos e orçamento 
específico apropriados para as atividades; (2) 
planejamento de treinamento constante da equipe 
responsável pelo Programa de Integridade; (3) 
Mecanismos de proteção contra constrangimento e 
punições arbitrárias em decorrência do exercício das 
atribuições, autonomia e independência da equipe. 

A área responsável pelo Programa de Integridade na PRODABEL é a Diretoria 
de Administração, Finanças e Compliance (DAF
Compliance (GCAC-PB), conforme definido em Estatuto Social da empresa e IN 
003/2018. No orçamento, há recursos previstos para a 
treinamentos da equipe. Em 2018, a Gerente de Compliance participou de Curso 
de Formação em Compliance da FIEMG e outras palestras conforme Relatório 
da GCAC-PB anexo. Foi questionado ao CCEE quais tipos de mecanismos de 
proteção contra constrangimento e punições arbitrárias poderiam ser 
empregados à equipe e aguardamos retorno.

Apresentar, de forma estruturada e organizada, as 
informações da Política de Gestão de Riscos 

A Política de Gestão de Riscos definiu a primeira, segunda e terceira linha de 
defesa do modelo de três linhas de defesa.

Providenciar a implementação da Política da Gestão de 

A IN 005/2018 (cópia anexa) foi publicada instituindo o gerenciamento de riscos 
na PRODABEL, definindo competências do Comitê de Gestão de Riscos, 
técnicas de identificação de riscos e modelo de matriz de riscos para utilização 
nos contratos da empresa. O Comitê de Gestão de Riscos entregou à Diretoria o 
Plano de Riscos da empresa com levantamento e classi
todas as áreas, inclusive de integridade. O referido plano está para aprovação da 
Diretoria. 
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Para comunicar ao público externo, considerando principalmente fornecedores, 
foi incluída clausula na minuta de contrato padrão sobre o cumprimento do 
código de conduta e integridade pelos fornecedores e foi realizado treinamento 
sobre o Código aos empregados terceirizados. 

e Coordenadores, assim como todos os 
empregados, participaram do treinamento do Código de Conduta e Integridade 
realizado ao longo do segundo semestre de 2018 e assinaram Termo de Ciência 
e Comprometimento com a conduta ética. 

A Gerência de Compliance elaborou relatório do 2º semestre de 2018, o qual 
enviamos anexo e consta disponível na internet. Esse relatório será elaborado 
semestralmente. São feitas reuniões periódicas com a DAF que leva os assuntos 

onsável pelo Programa de Integridade na PRODABEL é a Diretoria 
de Administração, Finanças e Compliance (DAF-PB) e a Gerência de 

PB), conforme definido em Estatuto Social da empresa e IN 
003/2018. No orçamento, há recursos previstos para a DAF-PB, inclusive para 
treinamentos da equipe. Em 2018, a Gerente de Compliance participou de Curso 
de Formação em Compliance da FIEMG e outras palestras conforme Relatório 

PB anexo. Foi questionado ao CCEE quais tipos de mecanismos de 
tra constrangimento e punições arbitrárias poderiam ser 

empregados à equipe e aguardamos retorno. 

definiu a primeira, segunda e terceira linha de 
defesa do modelo de três linhas de defesa. 

A IN 005/2018 (cópia anexa) foi publicada instituindo o gerenciamento de riscos 
competências do Comitê de Gestão de Riscos, 

técnicas de identificação de riscos e modelo de matriz de riscos para utilização 
nos contratos da empresa. O Comitê de Gestão de Riscos entregou à Diretoria o 
Plano de Riscos da empresa com levantamento e classificação de riscos de 
todas as áreas, inclusive de integridade. O referido plano está para aprovação da 



 

 

CANAIS DE 
DENÚNCIA 

Definir e apresentar nos normativos os procedimentos 
sobre como se dará a tramitação das denúncias

Incentivar colaboradores e terceiros a denunciarem atos 
contrários à ética e à integridade institucional

PADRÕES DE 
CONDUTA E CÓDIGO 

DE ÉTICA 

Com a devida aprovação do Código de Conduta e 
Integridade, disponibilizar o mesmo para os 
colaboradores e público externo

POLÍTICA E 
PROCEDIMENTOS DE 

INTEGRIDADE 

Utilizar-se de levantamento de macroprocessos para 
definir a gestão e as políticas de risco e utilizar
conhecimento adquirido para melhor definir a 
e as responsabilidades que a empresa irá adotar, 
incluindo regras e procedimentos capazes de mitigar a 
ocorrência de corrupção e fraude nos documentos a 
serem aprovados e publicados.

Estipular regras e procedimentos capazes de evitar que 
sejam contratadas pessoas que possuam grau de 
parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau com a máxima autoridade administrativa 
da entidade ou com ocupante de cargo em comissão ou 
função de confiança da direção, chefia ou 
assessoramento para cargo em comissão ou função de 
confiança, função temporária ou estágio.

PRODABEL  

Definir e apresentar nos normativos os procedimentos 
sobre como se dará a tramitação das denúncias 

O Código de Conduta e Integridade prevê 3 canais de denúncia: Comissão de 
Ética, Ouvidoria e Comitê de Auditoria Estatutário, conforme matéria. A 
tramitação pela Comissão de Ética tem previsão no Código e foi atualizado o 
Regimento Interno da Comissão de Ética. Está sendo adequ
todo o Programa de Integridade e será incluída a formalização da tramitação 
interna das demandas recebidas pela Ouvidoria.

Incentivar colaboradores e terceiros a denunciarem atos 
contrários à ética e à integridade institucional 

Nos treinamentos do Código de Conduta, foram reforçados os canais de 
denúncia. 

Com a devida aprovação do Código de Conduta e 
Integridade, disponibilizar o mesmo para os 
colaboradores e público externo 

O Código de Conduta e Integridade está disponível na intranet e internet.

se de levantamento de macroprocessos para 
definir a gestão e as políticas de risco e utilizar-se do 
conhecimento adquirido para melhor definir a estrutura 
e as responsabilidades que a empresa irá adotar, 
incluindo regras e procedimentos capazes de mitigar a 
ocorrência de corrupção e fraude nos documentos a 
serem aprovados e publicados. 

A GCAC-PB elaborou minuta da Política Anticorrupção e aguarda n
de Código de Ética do Agente Municipal para finalização e divulgação interna.Estipular regras e procedimentos capazes de evitar que 

sejam contratadas pessoas que possuam grau de 
parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

terceiro grau com a máxima autoridade administrativa 
da entidade ou com ocupante de cargo em comissão ou 
função de confiança da direção, chefia ou 
assessoramento para cargo em comissão ou função de 
confiança, função temporária ou estágio. 
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Integridade prevê 3 canais de denúncia: Comissão de 
Ética, Ouvidoria e Comitê de Auditoria Estatutário, conforme matéria. A 
tramitação pela Comissão de Ética tem previsão no Código e foi atualizado o 
Regimento Interno da Comissão de Ética. Está sendo adequado e atualizado 
todo o Programa de Integridade e será incluída a formalização da tramitação 
interna das demandas recebidas pela Ouvidoria. 

treinamentos do Código de Conduta, foram reforçados os canais de 

Integridade está disponível na intranet e internet. 

PB elaborou minuta da Política Anticorrupção e aguarda novo Decreto 
de Código de Ética do Agente Municipal para finalização e divulgação interna. 



 

 

Estipular regras e procedimentos capazes de evitar que 
sejam contratadas, sem licitação, pessoas jurídicas nas 
quais haja administrador ou sócio que tenha poder de 
direção e, concomitantemente, seja familiar de detentor 
de cargo em comissão ou função de confiança qu
na área responsável pela demanda ou contratação ou 
de autoridade a ele hierarquicamente superior.

COMUNICAÇÃO E 
TREINAMENTO 

Definir uma estratégia ou plano de comunicação para o 
fomento da postura ética, prevenção de situações de 
conflito de interesses, nepotismo, corrupção e fraude, 
que abarque treinamentos e capacitações voltadas aos 
públicos necessários para cada tema, com 
periodicidade prevista. Esta estratégia pode estar 
inserida em um plano de comunicação mais amplo, 
aprovado pela entidade, desde que possam ser 
claramente distinguidos itens que prevejam as 
comunicações em temas de ética e integridade.

DILIGÊNCIAS 
APROPRIADAS PARA 

CONTRATAÇÃO 

Instituir política de prevenção de fraude e corrupção em 
todas as contratações de terceiros, incluindo a previsão 
de aplicação de penalidades das Leis Federais 8.666/93 
e 12.846/13. 

Implementar processo de diligência prévia à contratação 
com instrumentos de aferição de aderência à política de 
prevenção de fraude e corrupção e avaliação dos riscos 
desta relação contratual. 

INTERRUPÇÃO E 
REMEDIAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES E 
INFRAÇÕES 

Adoção de procedimentos e definição de 
responsabilidades para acolhimento das 
recomendações da CTGM e para comunicação à alta 
direção e ao comitê de Auditoria Estatutário das 
ocorrências e das medidas adotadas para a interrupção 
das irregularidades e remediação dos danos.

PRODABEL  

regras e procedimentos capazes de evitar que 
sejam contratadas, sem licitação, pessoas jurídicas nas 
quais haja administrador ou sócio que tenha poder de 
direção e, concomitantemente, seja familiar de detentor 
de cargo em comissão ou função de confiança que atue 
na área responsável pela demanda ou contratação ou 
de autoridade a ele hierarquicamente superior. 

Essa previsão consta no Regulamento Interno de Licitações e Contratos e será 
reforçada na Política Anticorrupção. 

uma estratégia ou plano de comunicação para o 
fomento da postura ética, prevenção de situações de 
conflito de interesses, nepotismo, corrupção e fraude, 
que abarque treinamentos e capacitações voltadas aos 
públicos necessários para cada tema, com 

dade prevista. Esta estratégia pode estar 
inserida em um plano de comunicação mais amplo, 
aprovado pela entidade, desde que possam ser 
claramente distinguidos itens que prevejam as 
comunicações em temas de ética e integridade. 

Conforme Relatório da GCAC-PB (cópia anexa), em 2018 foram realizados 16 
treinamentos sobre Código de Conduta e Integridade, capacitando 536 agentes, 
dentre eles membros da Diretoria Executiva, empregados, assessores, 
estagiários, jovens aprendizes e colaboradores terceirizados. No mê
de 2019, para alcançar a totalidade de agentes e finalizar essa primeira rodada 
de apresentações na empresa, foram realizadas mais três sessões. Em abril de 
2019, foi lançada campanha para escolha do mascote que dará dicas e 
orientações sobre as boas práticas, especialmente nas áreas de compliance e 
ética (segue cópia do comunicado anexa).

Instituir política de prevenção de fraude e corrupção em 
todas as contratações de terceiros, incluindo a previsão 
de aplicação de penalidades das Leis Federais 8.666/93 

Na minuta padrão de contrato, há previsão de vedação à prática de corrupção e 
fraude, bem como de penalidades/sanções. A Política Anticorrupção reforça 
essas penalidades. 

processo de diligência prévia à contratação 
com instrumentos de aferição de aderência à política de 
prevenção de fraude e corrupção e avaliação dos riscos 

 

Conforme art. 41 do Decreto Municipal nº 16.954/2018, que regulamentou no 
âmbito municipal a Lei nº 12.846/2013, como medida de diligência prévia à 
contratação, foi incluída nos editais de licitação a previsão de consulta ao 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNE

Adoção de procedimentos e definição de 
responsabilidades para acolhimento das 
recomendações da CTGM e para comunicação à alta 
direção e ao comitê de Auditoria Estatutário das 

medidas adotadas para a interrupção 
das irregularidades e remediação dos danos. 

Previsão na Política Anticorrupção e para finalização da minuta aguardamos 
publicação do novo Decreto do Código de Ética do Agente Público Municipal.
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Essa previsão consta no Regulamento Interno de Licitações e Contratos e será 
 

(cópia anexa), em 2018 foram realizados 16 
treinamentos sobre Código de Conduta e Integridade, capacitando 536 agentes, 
dentre eles membros da Diretoria Executiva, empregados, assessores, 
estagiários, jovens aprendizes e colaboradores terceirizados. No mês de janeiro 
de 2019, para alcançar a totalidade de agentes e finalizar essa primeira rodada 
de apresentações na empresa, foram realizadas mais três sessões. Em abril de 
2019, foi lançada campanha para escolha do mascote que dará dicas e 

as boas práticas, especialmente nas áreas de compliance e 
ética (segue cópia do comunicado anexa). 

Na minuta padrão de contrato, há previsão de vedação à prática de corrupção e 
fraude, bem como de penalidades/sanções. A Política Anticorrupção reforça 

Conforme art. 41 do Decreto Municipal nº 16.954/2018, que regulamentou no 
mbito municipal a Lei nº 12.846/2013, como medida de diligência prévia à 

contratação, foi incluída nos editais de licitação a previsão de consulta ao 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP). 

Previsão na Política Anticorrupção e para finalização da minuta aguardamos 
publicação do novo Decreto do Código de Ética do Agente Público Municipal. 



 

 

MEDIDAS 
DISCIPLINARES 

Previsão formal de acompanhamento das medidas 
correcionais pela área responsável pela condução do 
Programa de Integridade 

Instituição de fluxo de procedimentos afetos ao 
encaminhamento e à apuração de indícios de violações 
às normas do Programa de Integridade

MONITORAMENTO DO 
PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE 

Ao se estruturar a implementação do Programa de 
Integridade, é primordial que seja planejada a atividade 
de monitoramento e avaliação do Programa, que venha 
a abarcar, ao menos, pontos como: mecanismos e 
periodicidade de monitoramento; participação ou 
supervisão da área responsável pelo programa de 
integridade; elaboração e posterior divulgação de 
indicadores de acompanhamento, necessidade de 
avaliação independente (auditoria) do programa de 
integridade. 

TRANSPARÊNCIA DA 
PESSOA JURÍDICA 

Considerar nos normativos interno e no Programa de 
Integridade (Política de Divulgação de 
determinações relacionadas à transparência passiva e 
ativa na Lei 12.527/2011 e Decreto Municipal 
14.906/2012. 

PRODABEL  

Previsão formal de acompanhamento das medidas 
correcionais pela área responsável pela condução do 

 

No Código de Conduta e Integridade há previsão de atuação da Comissão de 
Ética no tratamento de violações à conduta ética com apoio da

Instituição de fluxo de procedimentos afetos ao 
encaminhamento e à apuração de indícios de violações 
às normas do Programa de Integridade 

O fluxo da tratativa pela Comissão de Ética é previsto no Código de Conduta e 
Integridade. 

Ao se estruturar a implementação do Programa de 
Integridade, é primordial que seja planejada a atividade 
de monitoramento e avaliação do Programa, que venha 
a abarcar, ao menos, pontos como: mecanismos e 

amento; participação ou 
supervisão da área responsável pelo programa de 
integridade; elaboração e posterior divulgação de 
indicadores de acompanhamento, necessidade de 
avaliação independente (auditoria) do programa de 

A GCAC-PB elabora relatório semestral de atividades das áreas, com descrição 
dos acompanhamentos realizados. Esse relatório é divulgado na internet. 

Considerar nos normativos interno e no Programa de 
Integridade (Política de Divulgação de Informações) as 
determinações relacionadas à transparência passiva e 
ativa na Lei 12.527/2011 e Decreto Municipal 

A Política de Divulgação de Informações contempla a transparência ativa e a 
transparência passiva é atendida por solicitações na 

 
Elaborado por DAF-PB / GCAC
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No Código de Conduta e Integridade há previsão de atuação da Comissão de 
Ética no tratamento de violações à conduta ética com apoio da GCAC-PB.  

O fluxo da tratativa pela Comissão de Ética é previsto no Código de Conduta e 

io semestral de atividades das áreas, com descrição 
dos acompanhamentos realizados. Esse relatório é divulgado na internet.  

A Política de Divulgação de Informações contempla a transparência ativa e a 
transparência passiva é atendida por solicitações na TAG LAI. 

PB / GCAC-PB em 15 de abril de 2019. 


