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Apresentação  
 

Com este manual, a Controladoria Geral do Município e a Procuradoria de 

Contas pretendem esclarecer fundamentos de Gestão e Compliance aos 

empregados públicos efetivos e comissionados, bem como, aos gestores 

municipais. 

O Decreto nº 15520 de 11/02/2019, instituiu normas para as Unidades de 

Gestão e Compliance – UGC da Administração Direta e Indireta do Município. 

Na Administração Pública é necessário ter um conjunto de mecanismos que 

tenha por objetivo avaliar, direcionar e monitorar a atuação do gestor visando 

garantir a prestação de serviços públicos de qualidade e de interesse da 

sociedade, ou seja, uma eficácia na Governança.  

O foco dessa Governança consiste em ter um bom sistema cujas diretrizes 

estabelecidas ajudam a fortalecer as organizações, reforçar as competências, 

ampliar bases estratégicas, harmonizar interesses e principalmente aumentar a 

confiança dos diversos atores, internos e externos, com relação à organização. 

Antes de falar em Compliance precisamos dar destaque à Lei nº 12.846/2013, 

mais conhecida como a Lei Anticorrupção. Fruto das imensas manifestações em 

todo o país pelo combate à corrupção e à imoralidade administrativa, essa nova 

legislação entrou na mira de atos contra a Administração Pública, nacional ou 

estrangeira. 

Ao prever a responsabilização e estabelecer pesadas multas à pessoa jurídica 

por atos de corrupção praticados por terceiro que atue em seu nome, a lei 

acabou por valorizar os controles internos nas empresas e no setor público, 

estimulando a criação dessas áreas de controle de mecanismos capazes de 

conscientizar todos os seus colaboradores acerca dos prejuízos advindos da 

prática de atos que se desviam da integridade e da ética. 

Dessa forma, a Lei Anticorrupção incentivou, ainda que indiretamente, a adoção 

de políticas de Compliance e controle interno. 

 

  



 

 
 

4 

1. Compliance 
 

O termo Compliance tem origem no verbo “To Comply”, que significa agir de 

acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido, ou 

seja, estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. 

Significa estarem absolutamente em linha com normas, controles internos e 

externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para a 

organização. É a atividade de assegurar que está se cumprindo à risca todas as 

imposições dos órgãos de regulamentação, dentro de todos os padrões 

exigidos. 

2. Ética e Integridade 
 

A integridade consiste, sem dúvida alguma, no valor fundamental que não só 

orienta o programa de Compliance, mas constitui a sua razão de ser. O 

programa de Compliance, por outro lado, pode ser considerado como a peça-

chave do sistema de integridade. 

Promover uma cultura de integridade pública é um requisito essencial para o 

aumento da confiança da sociedade no Estado e em suas instituições. Manter 

um elevado nível de integridade pública e corporativa e desenvolver uma 

cultura organizacional baseada em elevados valores e padrões de conduta é 

uma política fundamental para o desenvolvimento de todo o Estado (CGU, 

2017, p. 5). 

Com esse propósito, os programas de integridade reúnem um conjunto de 

ações voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e 

atos de corrupção governamental. 

No Brasil, os programas de integridade visam assegurar a conformidade com os 

princípios éticos (ética) e a observância das leis e normas aplicáveis 

(Compliance). 

O primeiro tipo de mecanismo de integridade é o compromisso com a 

promoção da ética que visa assegurar o comportamento virtuoso do agente, 

público ou corporativo, privilegiando o seu progresso ético, baseado na 

consciência do próprio indivíduo, capaz de discernir e agir de forma correta, 
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orientado por valores e princípios, dispostos em códigos, transmitidos em 

treinamentos, incentivados por meio do exemplo da liderança.  

O segundo tipo de mecanismo de integridade é a promoção do Compliance, que 

visa garantir o cumprimento das leis que são observadas, privilegiando o 

comportamento legalmente orientado dos agentes, capazes de reconhecer as 

normas e procedimentos que devem ser observados, sob pena de 

responsabilização. Segundo essa concepção, os mecanismos de ética e 

Compliance são complementares, pois visam, por meio de incentivos de 

natureza distinta, internos ou externos ao indivíduo, promover a integridade 

pública.  

 

Fonte:http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/03/Cartilha-versao-2-SUGOV2.pdf 

 

3. Ética na Organização Pública  
 

Os preceitos éticos não são apenas um dos elementos que compõem o 

ordenamento normativo do programa de Compliance. O florescimento e 

desenvolvimento da cultura de Compliance são altamente dependentes de um 

ambiente ético. 

Segundo o filósofo Mario Sergio CORTELLA, Ética é um conjunto de valores e 

princípios que utilizamos para decidir as três grandes questões da vida: Quero, 

Devo, Posso. Estas questões são definidas a partir de exemplos, princípios da 

sociedade, sejam religiosos ou não, normatizações. 

http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/03/Cartilha-versao-2-SUGOV2.pdf
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4. Marco Regulatório e os modelos 

nacionais de promoção da integridade  
 

Após a Constituição Federal de 1988, o Brasil aprovou uma série de leis a fim de 

coibir a corrupção e promover a integridade.   

Esse microssistema legal anticorrupção, que institui sanções de natureza civil, 

penal e administrativa, se desenvolveu no Brasil por meio de um conjunto de 

leis, entre as quais se destacam, além do disposto no Código Penal: 

• Lei de Licitação e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/1993); 

• Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 

14.133/2021); 

• Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992); 

• Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011)  

• Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998 e Lei nº 12.683/2012); 

• Lei de Conflito de Interesse (Lei nº 12.813/2013); 

• Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). 

Entre essas normas, a mais inovadora para a promoção da integridade é a Lei 

Anticorrupção (LAC) que consagra a adoção de uma estratégia colaborativa, 

governamental e corporativa de fortalecimento de um sistema nacional de 

integridade. A estratégia adotada é claramente alinhada à perspectiva da nova 

governança pública que visa coordenar esforços oriundos do aprimoramento 

das práticas corporativas e governamentais de prevenção e combate à 

corrupção para promover a integridade do Estado. 

5. ISO 19600:2014 
 

Auxilia no estabelecimento, desenvolvimento, implementação, avaliação e 

aprimoramento de um sistema efetivo e responsivo de gestão de Compliance. A 

norma é genericamente aplicável a todos os tipos de agência, públicas ou 

corporativas, mas é preciso observar que não existe um único Sistema de 

Gestão de Compliance (SGC). Cada organização precisa desenvolver e gerenciar 

um SGC que reflita suas próprias necessidades. No entanto, a norma indica que 

alguns elementos são comuns aos sistemas eficazes de gestão de Compliance:  
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• O comprometimento da alta direção para estabelecer e manter uma 

cultura de Compliance;  

• A política de Compliance que defina o escopo do sistema de gestão de 

Compliance e objetivos, as responsabilidades e as medidas de 

responsabilização, aplicável a todos os níveis da organização; 

• A explícita definição de responsabilidades individuais em relação às 

obrigações de Compliance; 

• A avaliação periódica dos riscos de Compliance (as consequências e 

probabilidades do não cumprimento das obrigações de Compliance) 

para aferir a exposição aos riscos de Compliance e priorizar aplicação 

dos recursos de controle; 

• O tratamento dos riscos de Compliance com o objetivo de minimizar 

os riscos de não cumprimento; 

• O monitoramento das obrigações de Compliance da organização para 

responder rápida e eficazmente a novas obrigações; 

• A comunicação e o treinamento das partes interessadas sobre as suas 

obrigações de Compliance, para disseminar o conhecimento e as 

habilidades necessárias ao cumprirem das obrigações (ISO, 2014). 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE 
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6. Objetivo Geral do Programa  
 

Visa avaliar e atenuar riscos e criar políticas e procedimentos aceitáveis à 

realização das ações de forma a certificar, com razoável segurança, que os 

objetivos sejam atingidos dentro dos padrões de ética, eficiência e moralidade, 

buscando dessa forma o aumento da transparência pública, gestão eficiente e 

adequada de recursos públicos, evitando assim desvios de conduta. 

7. Objetivos Específicos do Programa  

 

 

8. Fluxograma Compliance 
 

Melhoria nas formas de 
atuação da Controladoria; 

Criação de mecanismos aptos 
a controlar riscos e falhas na 

gestão pública; 

Melhor aproveitamento dos 
recursos públicos; 

Comprovação do compromisso 
ético da atuação na 

administração pública; 

Maior publicidade e 
transparência na atuação do 

Poder Executivo; 

Maior eficiência em atender ao 
interesse público. 

Melhoria nas formas de 
atuação da Controladoria; 

Criação de mecanismos aptos 
a controlar riscos e falhas na 

gestão pública; 

Melhor aproveitamento dos 
recursos públicos; 

Comprovação do compromisso 
ético da atuação na 

administração pública; 

Maior publicidade e 
transparência na atuação do 

Poder Executivo; 

Maior eficiência em atender ao 
interesse público. 
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9. Alta Administração 
 

I – Secretários Municipais.  

II - Titulares de cargos de natureza especial, como diretores de departamentos, 

divisão, seção, secretários executivos, adjuntos ou autoridades equivalentes, 

servidores públicos em geral de nível universitário e ocupantes de cargos de 

direção com poder decisório. 

III - Presidentes e diretores de autarquias, fundações mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

 

 

Comprometimento 
da Alta 

Administração 

Avaliação de 
Riscos 

Código de 
Conduta 

Padronização 

Ouvidoria Corregedoria Controladoria Reinício 

Comprometimento 
da Alta 

Administração 

Avaliação de 
Riscos 

Código de 
Conduta 

Padronização 

Ouvidoria Corregedoria Controladoria Reinício 

O suporte e a efetividade da implantação do programa estão diretamente 

relacionados com o grau de comprometimento dos envolvidos. 
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São exemplos de comprometimento da alta administração: 

• Patrocinar o programa de integridade perante o público interno e 

externo, ressaltando sua importância para a organização e solicitando 

o comprometimento de todos os colaboradores e partes interessadas; 

• Participar ou manifestar apoio em todas as fases e implementação do 

programa; 

• Adotar postura ética exemplar e solicitar que todos os colaboradores 

do órgão ou entidade também o façam; 

• Aprovar e supervisionar as políticas e medidas de integridade, 

destacando recursos humanos e materiais suficientes para seu 

desenvolvimento e implementação. 

10. Avaliação de Riscos 

 

1º momento 

• Implantação 
das Unidades 
de Gestão e 
Compliance 
(UGC) 

• Decreto nº 
15.520, de 11 
de fevereiro 
de 2019 

2º momento 

• Identificação 
dos Riscos 

3º momento 

• Implantação 
de Rotinas 
para redução 
dos riscos e 
melhorias nas 
falhas 
constatadas 
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A avaliação de riscos é a etapa em que, a partir da análise dos riscos, ocorre a 

determinação e priorizações de quais riscos necessitam de tratamento. É nessa 

etapa que ocorre a comparação entre o nível de risco com os critérios de risco 

estabelecidos no contexto para determinar se o risco é aceitável ou tolerável ou 

se algum tratamento é exigido. 

 

 

1º momento 

• Implantação 
das Unidades 
de Gestão e 
Compliance 
(UGC) 

• Decreto nº 
15.520, de 11 
de fevereiro 
de 2019 

2º momento 

• Identificação 
dos Riscos 

3º momento 

• Implantação 
de Rotinas 
para redução 
dos riscos e 
melhorias nas 
falhas 
constatadas 
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De forma geral, podemos identificar uma quebra da integridade através das 

seguintes características:  

• É um ato quase sempre doloso, à exceção de certas situações 

envolvendo conflito de interesses, nepotismo etc. 

• É um ato humano - praticado por uma pessoa ou por um grupo de 

pessoas.  

• Envolve uma afronta aos princípios da administração pública: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, mas 

se destaca mais fortemente como uma quebra à impessoalidade e/ou 

moralidade.  

• Envolve sempre alguma forma de deturpação, desvio ou negação da 

finalidade pública ou do serviço público a ser entregue ao cidadão. 

11. Fatores de risco 

 

Os fatores de risco à integridade variam bastante conforme o caso concreto e 

de um órgão para outro. Não é possível, dessa forma, fazer uma lista exaustiva 

de todas as possibilidades. Mas, a partir do levantamento de recomendações já 

mencionado, apresentamos abaixo um rol exemplificativo dos fatores de risco 

mais comuns que podem ser utilizados como início de um processo de 

identificação de riscos: 

•  Legislação e normas internas imprecisas ou omissas 

•  Não observância de legislação/normas internas 

•  Pressões organizacionais verticais (hierárquicas) e horizontais (colegas de 

trabalho) 

•  Ausência/deficiência de alimentação de sistemas informatizados 

•  Ausência/deficiência de controles hierárquicos 

•  Ausência/deficiência de mecanismos de controle interno 

•  Ausência/deficiência de planejamento estratégico e operacional 

•  Ausência/deficiência de segregação de funções sensíveis 

•  Ausência/deficiência de recursos humano-orçamentário 
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•  Desconhecimento de normas/procedimentos pelos servidores 

•  Desconhecimento de normas/procedimentos pela população atendida 

•  Ausência/deficiência de políticas de transparência e controle social 

•  Fragilidades em estimativas de valores/quantitativos de bens/serviços 

•  Impunidade ou sentimento de impunidade entre os servidores 

•  Ingerências externas nas atividades do órgão/entidade 

•  Gestão incorreta de documentos/processos 

Ao final desta fase espera-se que seja produzida uma relação dos fatores que 

mais comumente dão origem ou potencializam a ocorrência de riscos de 

integridade na organização. 

 

12. Medidas para tratamento de riscos 

 

Apresentamos abaixo rol exemplificativo com ideias de medidas para o 

tratamento de riscos de integridade, mas ressaltamos que outras podem ser 

pensadas, a depender dos riscos específicos de cada órgão/entidade e dos 

recursos disponíveis: 

• Publicação de informações relevantes no endereço eletrônico, tais 

como planejamento estratégico, fluxos de processos e próximas 

licitações. 

• Estabelecimento de políticas, normas e procedimentos internos que 

definam os procedimentos mais sensíveis do órgão/entidade. 

• Verificação periódica de informações classificadas como 

sigilosas/reservadas. 

• Previsão de mecanismos formais e regulares de participação cidadã. 

• Disponibilização da lista dos servidores públicos em quarentena, com 

informação sobre período da medida e área de proibição para 

atuação. 

• Redução do nível de discricionariedade do tomador de decisão em 

processos sensíveis, como a instituição de segregação de funções. 
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• Padronização de especificações que são mais comuns (limpeza, 

vigilância, telefonia, material de expediente etc.), como o uso de 

editais-padrões. 

• Definição de alçadas de aprovação, dependendo do valor envolvido 

em licitações, contratos e concessão de benefícios. 

• Realização de diligência nas empresas contratadas com o intuito de 

verificar possíveis casos de fraude e conluio. 

• Implementação de mecanismos de decisão colegiada no órgão, 

compartilhando o poder de decisão. 

• Criação de sistemas informatizados que exerçam controle sobre 

atividades sensíveis à quebra de integridade. 

• Estabelecimento de critérios objetivos para indicação de ocupantes 

de cargos diretivos, como capacitação e experiência. 

• Exigência de motivação detalhada nos casos em que houver 

discordância entre os posicionamentos da área técnica e da direção 

superior. 

• Mapeamento de servidores, ex-servidores e terceirizados visando 

identificar relacionamentos com empresas e grupos econômicos. 

• Publicação de informações gerais sobre programas que resultem em 

renúncia de receitas 

13. Código de Conduta  
 

Os códigos de conduta anunciam princípios e valores, mas descrevem o 

comportamento esperado do agente na prática. Esse documento expõe os 

valores centrais, especifica os padrões de conduta, as medidas de garantia da 

integridade e as ações que violam os padrões esperados. 

No município de Ponta Grossa, o Código de Conduta da Alta Administração foi 

instituído através do Decreto nº 6615, de  03 de janeiro de 2013. 

Possui as seguintes finalidades: 

• Tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da alta 

Administração Pública Municipal, para que a sociedade possa aferir a 

integridade e a lisura do processo decisório governamental; 
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• Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da 

Administração Pública Municipal, a partir do exemplo dado pelas 

autoridades de nível hierárquico superior; 

• Preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja 

conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste 

Código; 

• Estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e 

privados e limitações às atividades profissionais concomitantes ou 

posteriores ao exercício de cargo público; 

• Minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o 

dever funcional das autoridades públicas da Administração Pública 

Municipal; 

• Criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e 

pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do 

administrador. 

14. Princípios que norteiam a atuação das 

autoridades públicas 
 

• A dignidade, o decoro, o zelo, a eficiência e a consciência dos 

princípios morais; 

• O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade dos atos administrativos, 

consistente no atendimento do interesse público em conformidade 

com o devido processo legal; 

• A moralidade administrativa, como elemento indissociável de sua 

aplicação e de sua finalidade; 

• A publicidade dos atos administrativos, que constitui requisito de sua 

eficácia e transparência, ensejando sua omissão comprometimento 

ético contra o bem comum, imputável a quem a negar; 

• A cortesia, a boa vontade e a harmonia com a estrutura 

organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão; 

• A condição de autoridade pública deve ser considerada em todos os 

aspectos da vida do cidadão, inclusive os privados.  
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13. Vedações ao agente público municipal 
 

• Usar o cargo, função ou emprego para obter qualquer favorecimento, 

para si ou para outrem; 

• Prejudicar deliberadamente a reputação de outros agentes ou de 

cidadãos que deles dependam; 

• Ser conivente com erro ou infração a este Código de Conduta e/ou ao 

Código de Ética de sua profissão; 

• Usar de artifícios para adiar ou dificultar o exercício regular de direito 

por qualquer pessoa, causando-lhe dano; 

• Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou 

do seu conhecimento para realização de suas funções; 

• Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões 

ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, 

com os jurisdicionados administrativos ou com colegas 

hierarquicamente superiores ou inferiores; 

• Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda 

financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de 

qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o 

cumprimento da sua função ou influenciar outro agente público para 

o mesmo fim; 

• Receber presentes ou agrados que possam caracterizar troca de 

favores; 

• Alterar ou deturpar o teor de documentos públicos de qualquer 

natureza; 

• Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento 

em serviços públicos; 

• Engajar-se em negociações ou realizar qualquer tipo de comércio ou 

similar dentro das instalações de trabalho; 

• Desviar agente público para atendimento a interesse particular; 

• Retirar da repartição pública, sem estar autorizado, qualquer 

documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público; 

• Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de 

seu serviço, em benefício próprio ou de terceiros; 

• Apresentar-se no serviço embriagado ou com seu comportamento 

alterado pelo uso de substâncias entorpecentes; 
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• Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a 

honestidade ou a dignidade da pessoa humana; 

• Utilizar-se de quaisquer recursos pertencentes ao patrimônio público 

municipal em benefício próprio ou de terceiros; 

• Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a 

empreendimentos de cunho duvidoso; 

• Exercer função remunerada em entidade filantrópica ou sem fins 

lucrativos que receba recursos da Administração Municipal. 

14. Padronização 

 

Essa etapa consiste no desenvolvimento de regulamentos, tais como decretos, 

orientações técnicas, manuais, entre outros que se fizerem necessários para 

padronização dos procedimentos, controle e correção de falhas. 

 

15. Ouvidoria 
 

A Ouvidoria Geral do Município de Ponta Grossa é a porta de comunicação 

entre o cidadão e a Administração Pública Municipal. 

É instrumento de participação e exercício da cidadania, promove a 

transparência, assegura o acesso a informações e estimula a participação direta 

do cidadão na gestão pública, com vistas ao seu permanente e crescente 

aperfeiçoamento, sob a regência dos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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A Ouvidoria não apenas realça direitos fundamentais do usuário – acesso a 

informação, controle adequado e qualidade do serviço público – como também 

respalda sua atuação ao atendimento das demandas da cidadania e à 

efetividade do respeito devido ao cidadão. 

Acesso: https://ouvidoria.pontagrossa.pr.gov.br/ 

16. Corregedoria 
 

Corregedoria é uma área, um nicho (setor) específico dentro da Administração 

Pública voltada prioritariamente para apuração e responsabilização de 

agentes/servidores públicos, em face de seus erros de conduta, devidamente 

previstos na legislação. 

17. Controladoria 

 

A Controladoria Geral do Município foi instituída pela Lei Municipal nº 

8.794/2006 visando assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, e 

patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e 

economicidade na gestão dos recursos. 

É uma unidade técnica, articuladora das normas, coordenação, orientação e 

acompanhamento do funcionamento de toda a estrutura funcional e 

organizacional do Poder Executivo Municipal, Fundações, Autarquias, 

Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e entidades beneficiárias de 

recursos públicos. 

Compete sistematizar, normatizar e padronizar os procedimentos operacionais 

dos órgãos e entidades da Administração Pública, visando principalmente 

alcançar uniformidade de entendimentos e disciplinar as atividades no âmbito 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal. 

 

 

https://ouvidoria.pontagrossa.pr.gov.br/
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18. Unidades de Gestão e Compliance-UGC´s 
 

Sua finalidade é instituir os controles internos em cada unidade administrativa, 

órgãos e entidades governamentais, com vistas a avaliar e atenuar os riscos e 

criar as políticas, métodos e procedimentos aplicáveis à execução das ações de 

forma a garantir, com razoável segurança, que os objetivos organizacionais 

sejam alcançados. 

As Unidades de Gestão e Compliance (UGC) devem estar administrativamente 

subordinadas ao titular do Órgão ou Entidade da Administração Pública, que 

delega àquela unidade administrativa a competência para identificar riscos aos 

objetivos estabelecidos, avaliar o cumprimento de procedimentos e definir e 

implementar os controles internos administrativos. 

 

 

A execução dos controles internos é de responsabilidade de todas as unidades, 

agentes e níveis organizacionais, pois alcança as unidades integrantes da 
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estrutura organizacional responsáveis pela execução dos processos de trabalho 

da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses 

processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos 

procedimentos de controle destinados a atenuar os riscos. 

 

 

 

19. Estrutura das UGC´s 
 

 

 

Cada órgão e entidades da Administração Pública Direta e Indireta,  terá como 

representante das Unidades de Gestão e Compliance (UGC) o Diretor 

Secretário ou 
Presidente 

Unidade de Gestão 
e Compliance 

Diretor 
Administrativo 

01 Servidor Efetivo 
Demais 

colaboradores que 
a pasta entender. 

Secretário ou 
Presidente 

Unidade de Gestão 
e Compliance 

Diretor 
Administrativo 

01 Servidor Efetivo 
Demais 

colaboradores que 
a pasta entender. 
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Administrativo de cada Pasta que responderá junto a Controladoria Geral do 

Município a qual orientará e fiscalizará as ações realizadas pelas Unidades de 

Gestão e Compliance (UGC). 

Os servidores indicados para participar das Unidades de Gestão e Compliance 

(UGC) necessitam ter acesso a todos os setores dos órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta, para que consiga responder aos 

questionamentos da Controladoria Geral do Município quando solicitado. 

20. Competência das UGC´s 
 

• Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos 

afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou 

auxiliares, objetivando a observância à legislação, a salvaguarda do 

patrimônio e a busca da eficiência operacional; 

• Exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento 

dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no 

cronograma de execução mensal de desembolso; 

• Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao 

Município, incluindo suas administrações Direta e Indireta, se for o caso 

também àqueles colocados à disposição de qualquer pessoa física ou 

entidade que os utilize no exercício de suas funções; 

• Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios 

e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, 

em que Município, incluindo suas administrações Direta e Indireta, seja 

parte. 

21. Deveres dos representantes das UGC´s 
 

• Representar a Pasta nos questionamentos realizados pela 

Controladoria Geral do Município; 

• Auxiliar a Controladoria Geral do Município a elaborar defesa 

operacional quando o município for questionado pelos órgãos de 

controle externo; 
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• Participar da elaboração dos controles internos administrativos das 

atividades da Secretaria; 

• Ter conhecimento do funcionamento dos controles internos da 

secretaria; 

• Acompanhar e controlar a evolução dos custos dos serviços prestados 

pela Pasta de sua atuação, buscando a sua eficácia e racionalização, 

caso necessário; 

• Comunicar imediatamente ao Secretário da Pasta os casos em que 

detectar qualquer indício de irregularidade ou fraude durante a 

execução de suas atividades de rotina; 

• Orientar e assessorar o Secretário da Pasta de sua atuação 

fornecendo informações e procedimentos para correta instrução dos 

processos; 

• Auxiliar o Secretário da Pasta de atuação nos processos de tomada de 

decisão, procedendo à análise dos problemas submetidos à sua 

consideração, oferecendo soluções e alternativas técnicas e legais; 

• Verificar os controles administrativos, de dotação orçamentária, 

financeiros, operacionais e de pessoal, quanto à observância das 

normas legais e regulamentares do órgão, de acordo com a 

necessidade do Secretário da Pasta. 

22. e - Prevenção 
 

O Programa é voltado a todos os gestores das organizações públicas (das três 

esferas de governo e dos três Poderes em todos os estados da federação) e tem 

o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares 

similares aos de países desenvolvidos. 

Por meio de uma plataforma de autosserviço on-line contínua, o gestor terá a 

oportunidade de avaliar sua instituição, descobrindo previamente os pontos 

mais vulneráveis e suscetíveis a falhas. A partir desse diagnóstico, ele terá 

acesso a um plano de ação específico que apresentará sugestões e propostas 

adequadas às necessidades da sua entidade. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), além de exercer o papel fiscalizador e 

sancionador, também contribui para a construção de competências e a 

disseminação de boas práticas. 
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Com esse propósito, elaborou o Referencial de combate à fraude e corrupção, 

cujo objetivo é compilar o conhecimento prático que vem sendo aplicado por 

organizações públicas e privado, nacional e internacional, no combate à fraude 

e corrupção e disseminá-lo aos agentes públicos de todas as esferas de governo. 

O referencial está organizado em torno de cinco mecanismos de combate à 

fraude e à corrupção: a prevenção, a detecção, a investigação, a correção e o 

monitoramento. A cada mecanismo está associado um conjunto de 

componentes que contribuem direta ou indiretamente para o alcance do seu 

objetivo. Por sua vez, vinculado a cada componente, foi associado um conjunto 

de práticas. As práticas são o detalhamento das atividades no seu nível mais 

operacional (TCU, 2017, p. 26). 
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Fonte: TCU (2017, p. 26) 

Prevenção 

O primeiro mecanismo do referencial é a prevenção – a forma mais eficiente 

para preservar os recursos públicos.  Ainda que seus componentes não 

impeçam totalmente a ocorrência de fraude e corrupção são partes das 

primeiras atividades de defesa para diminuir o risco de fraude e corrupção 

numa agência pública. Em geral, devido ao melhor custo-benefício e a adoção 

dos princípios da boa governança pública, as medidas preventivas são 

privilegiadas para evitar o risco de fraude e corrupção, reduzindo as chances do 

seu cometimento. 

Práticas e componentes da prevenção: 

P1 – Gestão da Ética e Integridade 

• Promover a cultura da ética e da integridade na organização. 
• Estabelecer comportamento ético e íntegro da alta administração. 
• Estabelecer, divulgar e esclarecer o código de ética e de conduta. 
• Promover comissão de ética. 
• Estabelecer situações de conflito de patrimônio e sua alteração 

significativa. 
• Instituir política de prevenção de conflito de interesse. 
• Regular o recebimento de presente e participação em eventos. 
• Registrar e publicar audiências. 
• Adotar termo de compromisso com os padrões éticos e de 

integridade. 
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P2 - Controles Preventivos 

• Estabelecer sistema de governança com poderes de decisão 
balanceados e funções críticas segregadas. 

• Estabelecer política e plano de combate à fraude e corrupção da 
organização. 

• Estabelecer política e práticas de gestão de recursos humanos para 
prevenir fraude e corrupção. 

• Estabelecer política e práticas de gestão de relacionamento com 
entidades e pessoas que recebam recursos financeiros ou que 
dependam do poder de compra e de regulação da organização. 

• Gerenciar riscos e instituir mecanismos de controle interno para o 
combate à fraude e corrupção. 

• Implantar função antifraude e anticorrupção na organização 
• Promover programa de capacitação sobre combate a fraude e 

corrupção. 
• Comunicar a política de gestão de risco de fraude e corrupção e os 

resultados das correções aos casos detectados. 

P3 - Transparência e Accountability 

• Promover a cultura da transparência e divulgação proativa das 
informações, utilizando-se especialmente dos meios de tecnologia da 
informação. 

• Promover a cultura da prestação de contas e responsabilização pela 
governança e gestão. 

Fonte: TCU (2017, p. 29) 

 

Detecção 

A detecção consiste nas atividades e técnicas utilizadas para identificar 

tempestivamente quando uma fraude ou corrupção ocorreu ou está ocorrendo 

para garantir uma investigação. Essas informações podem resultar de controles 

estabelecidos, de auditorias realizadas e de fontes internas e externas à 

organização. O objetivo primário da detecção é evidenciar a fraude e corrupção 

que está ocorrendo ou já ocorreu. A detecção tem a função de identificar as 

fraudes e a corrupção, caso as medidas preventivas falhem. 

Práticas e componentes da detecção: 

D1 – Controles Detectivos 

• Controles reativos de detecção. 
• Controles proativos de detecção. 
• Documentar as técnicas de detecção de fraude e corrupção. 
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D2 – Canal de Denúncias 

• Estabelecer canal de denúncias. 
• Garantir o sigilo das denúncias e o seu gerenciamento. 
• Análise e admissibilidade das denúncias. 

D3 – Auditoria Interna 

• Avaliar a política, o plano, a gestão de risco de fraude e corrupção e 
os controles internos da organização. 

• Avaliar a cultura e a gestão da ética e da integridade. 
• Planejar e realizar auditorias e investigações de fraude e corrupção. 
• Estabelecer uma sistemática de divulgação de relatórios que tratam 

de fraude e corrupção. 
Fonte: TCU (2017, p. 56) 

Investigação 

A investigação se refere à atividade administrativa promovida pela própria 

organização com o objetivo de buscar informações relevantes para esclarecer 

um incidente específico de fraude e corrupção. 

Trata-se de procedimento preliminar sumário, instaurado com o objetivo de 

investigar irregularidades cometidas no emprego, cargo ou função ocupada e 

destinado a elucidar possível cometimento de infração disciplinar, cuja 

apuração seja de interesse superior ou segundo decisão de autoridade da 

organização. 

Práticas e componentes da investigação: 

I1 – Pré-investigação 

• Desenvolver plano de resposta à fraude e corrupção. 
• Realizar avaliação inicial do incidente. 
• Estabelecer equipe de investigação. 
• Estabelecer parcerias com outras organizações. 

I2 – Execução da investigação 

• Desenvolver plano de investigação. 
• Estabelecer a confidencialidade da investigação. 
• Investigar e responder os atos de fraude e corrupção. 
• Realizar entrevistas eficazes. 
• Examinar documentos.  

I3 – Pós-investigação 

Revisar controles internos após a ocorrência de uma fraude e corrupção. 
Fonte: TCU (2017, p. 70) 
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Correição 

A correição envolve as medidas de mitigação dos danos e a devida sanção aos 

responsáveis no caso concreto. É aplicável se, mesmo com as práticas de 

prevenção e detecção implantadas, a fraude e corrupção ocorreram na 

organização. Sua adequada execução informa as partes interessadas (agentes 

públicos, beneficiários de programas, usuários de serviços públicos e 

fornecedores), que a administração não se omite perante a fraude e corrupção. 

Práticas e componentes da correição: 

C1 – Ilícitos éticos 

• Procedimento ético preliminar. 
• Processo de apuração ética e de integridade. 

C2 – Ilícitos administrativos 

• Sindicância. 
• Processo administrativo disciplinar (PAD). 
• Termo circunstanciado administrativo (TCA). 
• Tomada de contas especial (TCE). 
• Processo administrativo de responsabilização (PAR). 

C3 – Ilícitos civis 

• Ação civil de improbidade administrativa. 
• Ação civil de improbidade empresarial. 

C4 - Ilícitos penais 

• Responsabilização penal. 
Fonte: TCU (2017, p. 82). 

Monitoramento 

Por fim, o monitoramento contínuo permite aos agentes públicos observar que 

ajustes devem ser realizados nas práticas e nos controles internos. O importante 

é que, quando identificada, uma falha na prática ou controle interno que possa 

ser explorada por um fraudador ou corrupto seja rapidamente sanada. Isso só é 

possível se a atividade de monitoramento for contínua. As deficiências relatadas 

devem ser consideradas no âmbito da gestão de risco de fraude e corrupção a 

fim de se verificar a necessidade de alguma alteração. O propósito do 

monitoramento é assegurar que as práticas e controles internos estejam 

apropriados para as operações da organização e alcancem os objetivos para os 

quais foram estabelecidos. 

O monitoramento geral não se confunde com o monitoramento contínuo. É por 

meio do monitoramento contínuo que os gestores podem identificar e resolver 
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precocemente incidentes. O monitoramento geral é uma reavaliação geral e 

periódica e deve considerar os resultados alcançados como um todo nas 

atividades-fim da organização para considerar como critério na avaliação do 

desempenho da política e plano de combate à fraude e corrupção vigentes 

(CGU, 2017, p. 95). 

23. Recomendação de áreas de risco a serem 

analisadas 
 

Um levantamento prévio de informações realizado através das recomendações 

relacionadas com integridade pela CGU gerou as correlações de áreas de risco e 

processos de risco abaixo. Certamente existem outras áreas e processos que 

podem ser relacionados a riscos de integridade, conforme as competências e 

atividades de cada órgão ou entidade. O intuito dessa lista e dessa correlação é 

servir como ilustração e também como demonstrativo de áreas e processos que 

já foram previamente relacionadas a eventuais riscos à integridade, por isso, 

cabe as Unidades de Gestão e Compliance, realizarem levantamento no seu 

setor se ocorre algum dos apontamentos abaixo: 

Área de Risco Processos de riscos 

Acesso à informação • Atendimento presencial de cidadão no SIC 
• Fornecimento de informações no âmbito do 

direito previsto na Lei nº 12.527/2011. 

Acordos e Convênios • Seleção de beneficiários e convenentes 
• Celebração de convênio 
• Aprovação da prestação de contas do 

convênio 
• Contratação ou realização de convênio com 

recursos relativos às transferências 
voluntárias 

Alta direção • Fixação de metas e padrões de desempenho 
• Avaliação dos resultados envolvendo metas 

e padrões de desempenho 
• Reuniões de autoridades públicas com 

administrados 

Atendimento ao 
público 

• Atendimento presencial 
• Fornecimento de serviços públicos 

Auditoria e Fiscalização  •  Identificação e apuração de fatos 
presumidamente ilegais ou irregulares 
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Área de Risco Processos de riscos 

Compras públicas • Aquisição de bens e contratação de serviços 

Conselhos de políticas 
públicas 

• Nomeação ou designação de pessoas para 
representação em conselho de política 
pública 

• Processo de tomada de decisão nos 
conselhos de políticas públicas 

Conselhos e órgãos 
colegiados 

• Processo de tomada de decisões colegiadas 
• Processo de seleção de contratos, convênios 

e congêneres em conselhos administrativos 

Correição • Apuração de responsabilidade 
administrativa 

Diárias e passagens • Compra de passagens e pagamento de 
diárias 

• Deslocamento de servidores públicos por 
motivos privados 

Formulação e 
acompanhamento de 
políticas públicas 

• Tomada de decisão em políticas públicas 
• Prospecção de novas estratégias e inovações 
• Estabelecimento de ação de participação 

social 

Gestão de informações • Gestão de informações estratégicas e 
confidenciais 

Gestão de pessoas • Concurso público 
• Contratação de consultores e terceirizados 
• Contratação de pessoa para atendimento a 

necessidade temporária de excepcional 
interesse público 

• Contratação de pessoa para vaga de estágio 
• Nomeação de servidores para cargo em 

comissão ou função de confiança 
• Exoneração de servidores 
• Exoneração/demissão de servidores 

ocupantes de cargos - de direção, chefia ou 
assessoramento 

• Deslocamento de servidores públicos por 
motivo privado 

• Pagamentos de verbas indenizatórias 

Gestão patrimonial • Programas de desinvestimentos (venda de 
ativos) 

Licenças, outorgas e 
Autorizações 

• Processos de avaliação 
• Emissão de licenças e autorizações públicas 
• Processos de concessão de outorga 

Licitações e contratos • Contratações diretas, sem licitação 
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Área de Risco Processos de riscos 

• Contratações de produto ou serviço em 
processo licitatório 

• Definição dos objetos, serviços e 
empreendimentos a serem implementados 

• Definição da ordem de prioridade dos 
projetos a serem implementados ou da 
solução tecnológica a ser contratada 

• Definição das aquisições e contratações a 
serem realizadas no exercício 

• Quantificação da demanda do bem ou 
serviço a ser licitado 

• Elaboração de cláusulas restritivas à 
competitividade no edital do processo 
licitatório 

• Elaboração do preço de referência da 
licitação 

• Análise de preços em contratos de obras 
públicas 

• Critérios de avaliação e adjudicação das 
propostas 

• Gestão de contratos 
• Aditivo de contratos 
• Fiscalização de contratos 
• Aquisição de serviços de informática 
• Controle de estoque de softwares 
• Contratação de serviços de consultoria 
• Contratação de serviços de publicidade e 

propaganda 
• Cadastro de Fornecedores fora do SICAF – 

inclusões, atualizações e utilização 

Ouvidoria • Processo de recebimento, análise inicial 
(triagem) e resposta de manifestações 
provenientes do sistema E-ouv 

• Tratamento de manifestações 
• Apuração de fatos presumidamente 

ilegais/irregulares 
• Verificação da existência de denúncias 

contra pessoas indicadas para cargos em 
comissão nos sistemas E-ouv, Banco de 
Denúncias e SGI 

Parceria e Cooperação • Estabelecimento de termo de parceria 
• Gestão de termo de parceria 
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Área de Risco Processos de riscos 

• Cessão de servidores 

Patrocínio • Seleção do beneficiário 

Prestação de serviços • Prestação de serviços em regime de 
monopólio 

Processos 
sancionadores 

• Processo de investigação de suposto ato 
ilícito 

• Definição e aplicação de sanções 

Regulação e 
fiscalização  

• Edição de normas e regras voltadas aos 
serviços regulados pelo Estado 

• Fiscalização dos entes regulados 
• Autuação 
• Decisões colegiadas 

Renúncias e incentivos • Seleção de proponentes e beneficiários 

Subvenções e 
benefícios 

• Seleção dos beneficiários 

 

24. Instrumentos de Consulta para 

elaboração deste Manual 

 

Decreto nº 15520/2019: 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-
grossa/decreto/2019/1552/15520/decreto-n-15520-2019-ins- 

 

Cartilha de Governança e Compliance do Distrito Federal: 

http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/03/Cartilha-versao-2-
SUGOV2.pdf 

 

Manual para implementação de Programas de Integridade: 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual_profip.pdf 

 

 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1552/15520/decreto-n-15520-2019-ins-
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