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“Tudo o que não puder contar 
como fez, não faça!”
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Conceito

OCDE

Integridade pública refere-se ao alinhamento 

consistente e à adesão de valores, princípios e 

normas éticas comuns para sustentar e priorizar o 

interesse público sobre os interesses privados no 

setor público.



Demonstrar compromisso nos mais altos níveis políticos e
administrativos do setor público para aumentar a integridade
pública e reduzir a corrupção.

Esclarecer responsabilidades institucionais em todo o setor 
público para fortalecer a eficácia do sistema de integridade 

pública.

Desenvolver uma abordagem estratégica para o setor 
público que se baseie em evidências e vise atenuar os riscos 

de integridade pública.

OCDE - Recomendações

OCDE, 2018

CGE-MG | Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais



Definir altos padrões de conduta para funcionários públicos.

Promover uma cultura de integridade pública à toda a 
sociedade, em parceria com o setor privado, com a 

sociedade civil e com os indivíduos.

Investir em liderança de integridade para demonstrar o 
compromisso da organização do setor público com a 

Integridade.

OCDE - Recomendações

OCDE, 2018
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Promover um setor público profissional, baseado em
mérito, dedicado aos valores do serviço público e à boa
Governança.

Fornecer informações suficientes, treinamento, orientação 
e conselhos em tempo hábil para que os funcionários 

públicos apliquem padrões de integridade pública no local de 
trabalho.

Apoiar uma cultura organizacional aberta no setor público 
que responda a preocupações de integridade.

OCDE - Recomendações

OCDE, 2018
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Aplicar um quadro de gestão de riscos e controle interno para

salvaguardar a integridade nas organizações do setor público.

Certificar que os mecanismos de cumprimento proporcionem 
respostas adequadas a todas as violações suspeitas de padrões de 
integridade pública por parte de funcionários públicos e todos os 

outros envolvidos nas violações.

Reforçar o papel da fiscalização e controle externo no sistema 
de integridade pública.

Incentivar a transparência e o envolvimento das partes interessadas 
em todas as etapas do processo político e do ciclo político para 

promover a prestação de contas e o interesse público.

OCDE - Recomendações

OCDE, 2018
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Eixos que norteiam o 
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Governança e Comprometimento 
da alta Administração

AÇÃO 1: Aperfeiçoar/ampliar e formalizar o sistema de governança na instituição e

divulga-lo para as partes interessadas;

AÇÃO 2: Manter/melhorar a governança participativa;

AÇÃO 3: Estabelecer/normatizar critérios para ocupação de cargos de direção;

AÇÃO 4: Elaborar Plano de Comunicação;

AÇÃO 5: Pesquisa Anual de satisfação (clientes internos e externos);

AÇÃO 6: Elaborar Política de Segurança da Informação da CGE.



AÇÃO 7: Prestigiar/ participar ativamente dos eventos e capacitações;

AÇÃO 8: Incluir mensagem da alta administração em todos os documentos e publicações

da CGE (declaração do Controlador-Geral sobre o posicionamento institucional em

relação à promoção da integridade e ao combate à corrupção);

AÇÃO 9: Realizar transição responsável;

AÇÃO 10: Participar das redes de controle (ENCCLA, CONACI, ARCCO, etc.);

Governança e Comprometimento 
da Alta Administração



Planejamento Estratégico

AÇÃO 11: Realizar diagnóstico interno;

AÇÃO 12: Realizar diagnóstico externo;

AÇÃO 13: Construir/elaborar o Planejamento Institucional;

AÇÃO 14: Elaborar o Mapa Estratégico;

AÇÃO 15: Definir indicadores dos objetivos estratégicos;

AÇÃO 16: Construir/Elaborar o Planejamento Tático-Operacional;

AÇÃO 17: Conhecer e detalhar macroprocessos;



Controles Internos e Gestão de Riscos

AÇÃO 18: Obter certificação ABNT NBR ISO 9001:2015;

AÇÃO 19: Promover estudos e estratégias para segregação de funções críticas;

AÇÃO 20: Definir e aprovar a Política de Gestão de Riscos da CGE;

AÇÃO 21: Implementar o gerenciamento de riscos;

AÇÃO 22: Utilizar as informações produzidas pelo Comitê de GIRC para direcionar

trabalhos do governo aberto, da auditoria e da corregedoria / aprimorar a avaliação de

riscos;



AÇÃO 23: Fomentar ações contra assédio e discriminação na CGE;

AÇÃO 24: Criar e disseminar política relativa ao recebimento e oferecimento de

hospitalidade, brindes, presentes e contrapartidas de patrocínios;

AÇÃO 25: Estabelecer procedimentos de verificação de conformidade em contratações e

respectivos parceiros comerciais (due diligence);

AÇÃO 26: Promover a responsabilização de agentes que praticaram irregularidades no

âmbito da instituição;

Controles Internos e Gestão de Riscos



Conflitos de Interesses e Nepotismo

AÇÃO 27: Divulgar Agenda de Compromissos dos gestores máximos da CGE;

AÇÃO 28: Instituir regras claras de interação com o setor privado;

AÇÃO 29: Elaborar e incluir cláusula de vedação ao nepotismo em todos os editais

licitatórios e nos contratos administrativos firmados pela instituição;

AÇÃO 30: Acompanhar o processo de declaração de bens e valores;



Gestão de Pessoas

AÇÃO 31: Realizar levantamento de demanda quantitativa e qualitativa por agentes nas

áreas;

AÇÃO 32: Levantar as informações quantitativas e qualitativas de cargos comissionados

pertencentes à CGE;

AÇÃO 33: Realizar workshop para divulgação das ações planejadas e em execução pelas

áreas e troca de conhecimentos e de boas práticas;

AÇÃO 34: Elaborar e disponibilizar formulário de interesse de mudança de área e otimizar a

movimentação interna dos agentes;



Gestão de Pessoas

AÇÃO 35: Realizar levantamento de perfil profissional e comportamental e capacitar os

gestores;

AÇÃO 36: Aperfeiçoar as condições para ocupação dos cargos de gestão;

AÇÃO 37: Realizar pesquisas de clima organizacional e dar transparência aos resultados;

AÇÃO 38: Prevenir/mediar conflitos internos;

AÇÃO 39: Divulgar modelo de gestão por competências e capacitar gestores e agentes;



Gestão de Pessoas

AÇÃO 40: Consolidar e aprimorar o processo de avaliação de desempenho por competências dos

agentes;

AÇÃO 41: Elaborar/institucionalizar política e capacitação e desenvolvimento profissional e

incentivar a capacitação dos agentes

AÇÃO 42: Incentivar a obtenção de certificação profissional;

AÇÃO 43: Regulamentar/implementar a certificação de promoção na carreira de auditor interno;

AÇÃO 44: Promover estudos para analisar a viabilidade de estruturação de unidade/núcleo de

promoção à saúde dos agentes públicos da CGE e incentivar a participação nos programas de

promoção à saúde;



Código de Ética e Comissão de Ética

AÇÃO 45: Orientar os agentes públicos sobre aspectos da boa conduta;

AÇÃO 46: Elaborar “Plano de Ação Anual da Gestão da Ética”;

AÇÃO 47: Recepcionar novos agentes e acompanhar a assinatura de Termo de

Compromisso Solene;

AÇÃO 48: Capacitar membros da Comissão de Ética.



Canal de Denúncias

AÇÃO 49: Elaborar cartilha/guia e disseminar entre os agentes públicos;

AÇÃO 50: Elaborar campanha de divulgação;

AÇÃO 51: Realizar capacitações de agentes públicos;



Transparência Pública e 
Controle Social

AÇÃO 52: Revisar e incrementar o Menu “Transparência” do sítio eletrônico da CGE;

AÇÃO 53: Revisar o Item de Perguntas e Respostas do sítio eletrônico da CGE;

AÇÃO 54: Divulgar no sítio eletrônico os acordos e cooperações técnicas firmados pela CGE;

AÇÃO 55: Criar fluxo e padrões para a divulgação de documentos no sítio eletrônico de

documentos emitidos pela CGE;



AÇÃO 56: Estabelecer formalmente o fluxo para o tratamento das respostas e recursos no âmbito

da CGE;

AÇÃO 57: Incentivar a participação de agentes em Comissões, Conselhos e grupos de

trabalho no âmbito da CGE;

AÇÃO 58: Publicar Carta de Serviços ao Cidadão da CGE.

Transparência Pública e 
Controle Social



Perguntaram a Abu Abdallah sobre o valor do ser humano e ele respondeu:
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Se tiver Ética, então é igual a 1 (um)

Se também for Inteligente, acrescente 0 (Zero) e 
será igual a 10 (dez)

Se também for Rico, acrescente mais um 0 (zero) e 
será igual a 100 (cem);

Se ainda for Belo, acrescente mais um 0 (zero) e ele
será igual a 1000 (mil);

Mas se ele perder o 1 (um), que corresponde a 
Ética, então perderá todo o seu valor, pois restarão
apenas os zeros.



“Qualquer coisa que você faça será insignificante, 
mas é muito importante que você o faça.”  

(Mahatma Gandhi)

Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, CGAP, CCSA, CRMA

Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais 

gabinete@cge.mg.gov.br
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