
 

  

INTEGRIDADE PÚBLICA EM TEMPOS DE CRISE  

Com o intuito de trazer informações, nesses tempos difíceis e de mudanças a todo momento, 

queremos compartilhar iniciativas interessantes e que nos ajudarão a caminhar sem 

esquecermos da integridade. 

Assim como nas edições anteriores, neste documento foram reunidos normativos, notícias, 

boas práticas, capacitações e outras experiências disponíveis no Brasil e no mundo 

relacionados ao tema e a este momento delicado. Dessa mesma forma, gostaríamos que 

continuassem conosco neste processo participativo e desafiador para a Administração 

Pública, compartilhando notícias e iniciativas de integridade pública vivenciadas por vocês, 

também, atores deste processo. 

Nesta edição, trazemos, ainda, os últimos avanços alcançados pelo Governo Federal no 

âmbito dos Programas de Integridade Pública, os quais foram conhecidos durante a 2ª 

Reunião Técnica com as Unidades de Gestão da Integridade, realizada pela Secretaria de 

Transparência e Prevenção da Corrupção/CGU. Na ocasião, foi lançada a Campanha 

#IntegridadeSomosTodosNós, bem como webinar sobre o Manual de Integridade Pública, 

elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

  

Desejando que todos estejam bem e seguros. Boa leitura! 

  

INFORME-SE! 

  

NORMATIVOS RECENTES 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.003, DE 24.9.2020 - Autoriza o Poder Executivo federal a aderir 

ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 - Covax Facility. 

DECRETO Nº 10.478, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 - Altera o Código de Conduta da Alta 

Administração Federal. 

DECRETO Nº 10.494, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 - Institui o PagTesouro como plataforma 

digital para pagamento e recolhimento de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. 

PORTARIA CGU Nº 2.003, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 - Institui Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos - CPAD da CGU. 

PORTARIA SEGOV Nº 540, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020 - Disciplina a implantação e a gestão 

do Padrão Digital de Governo dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv1003.htm
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/09/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=83
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2020&jornal=515&pagina=23&totalArquivos=149
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/08/2020&jornal=515&pagina=188&totalArquivos=228
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/09/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=223


INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 55, DE 20 DE JULHO DE 2020 - Altera a Instrução Normativa 

Conjunta nº 1, de 12 de janeiro de 2018, acerca dos procedimentos aplicáveis à Solicitação 

de Simplificação de que trata o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. 

  

DESTAQUE 

PNUD Lança guia sobre avaliação de risco de corrupção 

GLOBO G1 Deputados apresentam na Câmara pacote com nove projetos de lei contra a 

corrupção 

O ESTADÃO Governo economiza quase R$ 700 mi em 4 meses com home office de 

servidores 

INSTITUTO ETHOS UNODC e CGU discutem nova parceria no combate à corrupção 

ESCOLA AGU LIVE Compliance e Direito Administrativo Sancionador 

CONACI XVI Encontro Nacional de Controle Interno 

BLOG CONVERGÊNCIA DIGITAL Blockchain: TCU lança guia para órgãos públicos, sem 

recursos técnicos e dinheiro, usarem a tecnologia 

  

CLIPPING NACIONAL 

PORTAL BRASIL CGU reúne secretários-executivos para incentivar adoção de medidas de 

integridade nos órgãos federais 

AGÊNCIA BRASIL Decreto institui plataforma digital de pagamentos ao Tesouro  

O MARANHENSE “Integridade e sustentabilidade em tempos de crise” será o tema central 

do IV Fórum de Integridade do Banco do Nordeste 

ESTADO DE MINAS Confins vai integrar projeto da CGU de combate à corrupção 

O GLOBO Burocracia faz Estado gastar R$ 6 para comprar produtos de R$ 4 

CORREIO BRAZILIENSE Sistema que permitirá home-office de servidores após a pandemia é 

lançado 

ESTADÃO Testes da vacina de Oxford contra covid-19 são retomados no Brasil 

CORREIO BRAZILIENSE Brasil tem desempenho satisfatório, segundo fórum de transparência 

tributária 

ESTADÃO OAB promete regulamentar normas para evitar lavagem de dinheiro 

VEJA Líder do governo quer regulamentação do lobby na pauta da Câmara 

R7 Governo cria grupo para coordenar vacinação contra covid-19 

AGÊNCIA BRASIL Câmara adia votação de projeto para reabertura do Conselho de Ética 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/08/2020&jornal=515&pagina=15&totalArquivos=152
https://nacoesunidas.org/unodc-lanca-guia-sobre-avaliacao-de-risco-de-corrupcao/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/10/deputados-apresentam-na-camara-pacote-com-nove-projetos-de-lei-contra-a-corrupcao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/10/deputados-apresentam-na-camara-pacote-com-nove-projetos-de-lei-contra-a-corrupcao.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-economiza-quase-r-700-milhoes-em-4-meses-com-home-office-de-servidores,70003424785
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-economiza-quase-r-700-milhoes-em-4-meses-com-home-office-de-servidores,70003424785
https://www.ethos.org.br/cedoc/unodc-e-cgu-discutem-nova-parceria-no-combate-a-corrupcao/?utm_campaign=informativo_ethos_-_n_826&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.instagram.com/tv/CE7otzVprkh/
https://www.youtube.com/watch?v=r3_vV8jJv3c&feature=youtu.be
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=54853&sid=5
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=54853&sid=5
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/cgu-reune-secretarios-executivos-para-incentivar-adocao-de-medidas-de-integridade-nos-orgaos-federais
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/cgu-reune-secretarios-executivos-para-incentivar-adocao-de-medidas-de-integridade-nos-orgaos-federais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-09/decreto-institui-plataforma-digital-de-pagamentos-ao-tesouro
https://omaranhense.com/banco-do-nordeste-debate-sustentabilidade-em-tempos-de-crise-no-iv-forum-de-integridade/
https://omaranhense.com/banco-do-nordeste-debate-sustentabilidade-em-tempos-de-crise-no-iv-forum-de-integridade/
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/09/10/interna_gerais,1184097/confins-vai-integrar-projeto-da-cgu-de-combate-a-corrupcao.shtml
https://oglobo.globo.com/opiniao/burocracia-faz-estado-gastar-6-para-comprar-produtos-de-4-1-24635678
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/09/4875003-incentivo-ao-home-office-no-pos-covid.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/09/4875003-incentivo-ao-home-office-no-pos-covid.html
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,testes-da-vacina-de-oxford-contra-covid-19-sao-retomados-no-brasil,70003436837
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2020/09/4875209-brasil-tem-desempenho-satisfatorio-segundo-forum-de-transparencia-tributaria.html
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2020/09/4875209-brasil-tem-desempenho-satisfatorio-segundo-forum-de-transparencia-tributaria.html
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,oab-promete-regulamentar-normas-para-evitar-lavagem-de-dinheiro,70003436545
https://veja.abril.com.br/blog/radar/lider-do-governo-quer-regulamentacao-do-lobby-na-pauta-da-camara/
https://noticias.r7.com/brasil/governo-cria-grupo-para-coordenar-vacinacao-contra-covid-19-10092020
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-09/camara-adia-votacao-de-projeto-para-reabertura-do-conselho-de-etica


FOLHA DE S. PAULO Estabilidade é falso problema, falta avaliação de servidor, diz ex-

ministro 

VALOR ECONÔMICO Compras sem licitação custaram 183% a mais 

CARTA CAPITAL Operações contra desvios na Saúde chegam a 40 durante pandemia 

  

CLIPPING INTERNACIONAL 

OCDE Webinar Building a New Paradigm for Public Trust 

ADB Government Accountability and Responsiveness during COVID-19 

PATHFINDERS The Justice Champions of Change interview series is produced by NYU-CIC as 

part of its work to support the Pathfinders’ Task Force on Justice 

THE GUARDIAN Concern over ‘opaque’ Covid-related contracts awarded around world 

THE ECONOMIST Covid-19 is spurring the digitisation of government 

OGP A Guide to Open Government and the Coronavirus: Green Transitions – Climate and 

Environment 

IDB Ciclo de Reuniones Virtuales | Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe 

OCDE-BID La Integridad y la Transparencia en la Infraestructura en tiempos del COVID-19 

BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE Compliance, corruption and illegal wildlife trade – 

webinar with Dutch Compliance Officers Association 

BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE Sharing experiences on certification for anti-corruption 

compliance 

  

INSPIRE-SE! 

  

BOAS PRÁTICAS NO GOVERNO 

Seguindo as diretrizes e orientativas do Governo Federal de fomento, implementação e 

difusão dos Programa de Integridade Pública, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

realizou recentemente o lançamento de um canal para acesso e comunicação com as 

instâncias de integridade. Acesse https://integridadepublica.unifesp.br/ e saiba mais. 

O 1º Concurso “Integridade para Crianças”, ação lançada pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes-DNIT, visa promover, por associação, os temas de integridade, 

vinculando-os às crianças e seus pais, avós ou responsáveis. Saiba mais! 

  

PARTICIPE! 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/estabilidade-e-falso-problema-falta-avaliacao-de-servidor-diz-ex-ministro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/estabilidade-e-falso-problema-falta-avaliacao-de-servidor-diz-ex-ministro.shtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/09/08/compras-sem-licitacao-custaram-183-a-mais.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/politica/operacoes-contra-desvios-na-saude-chegam-a-40-durante-pandemia/
http://www.oecd.org/fr/gov/webinar-series-building-a-new-paradigm-for-public-trust.htm
https://challenges.adb.org/en/challenges/new-normal-government-accountability-responsiveness?lang=en
https://www.justice.sdg16.plus/champions-of-change
https://www.justice.sdg16.plus/champions-of-change
https://amp.theguardian.com/world/2020/sep/01/concern-over-opaque-covid-related-contracts-awarded-around-world?__twitter_impression=true
https://amp.economist.com/international/2020/09/01/covid-19-is-spurring-the-digitisation-of-government?__twitter_impression=true
https://www.opengovpartnership.org/documents/a-guide-to-open-government-and-the-coronavirus-green-transitions-climate-and-environment/
https://www.opengovpartnership.org/documents/a-guide-to-open-government-and-the-coronavirus-green-transitions-climate-and-environment/
https://events.iadb.org/calendar/event/22453?lang=fr
https://events.iadb.org/calendar/event/22453?lang=fr
https://baselgovernance.org/news/compliance-corruption-and-illegal-wildlife-trade-webinar-dutch-compliance-officers-association
https://baselgovernance.org/news/compliance-corruption-and-illegal-wildlife-trade-webinar-dutch-compliance-officers-association
https://baselgovernance.org/news/sharing-experiences-certification-anti-corruption-compliance
https://baselgovernance.org/news/sharing-experiences-certification-anti-corruption-compliance
https://integridadepublica.unifesp.br/
http://bit.ly/concursoDNIT


CURSOS E WEBINARS 

  

CGU/EVG Capacitação Planejamento Individual de Auditoria Baseado em Riscos 

TCU/CGU 6º Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública 

CGU/ENAP Curso presencial “Especialização em Ciência de Dados aplicada a Políticas 

Públicas” 

  

   

CGU “Diálogos em Controle Social” - 2ª edição: Encontros virtuais abordam o tema 

controle social com foco nas experiências das organizações da sociedade civil 

  

 

CONACI  I Concurso de Artigos Científicos sobre Controle Interno 

  

https://ead.cgu.gov.br/course/view.php?id=795
http://www.brasildigital.gov.br/pt_br/brasil-digital/o-evento/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/996/
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/encontros-virtuais-abordam-controle-social-com-foco-nas-experiencias-das-organizacoes-da-sociedade-civil
http://www.conaci.org.br/noticias/conaci-promove-concurso-de-artigos-cientificos-sobre-controle-interno-participe?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=concurso&utm_content=post&fbclid=PAAaYUJBL--zoeI9GOz3otaJV23ABiynAgjh0ZlaWK48fVo0CkbWvo55Z23VY


 

BNB IV Fórum de Integridade e Ética - “Integridade e sustentabilidade em tempos 

de crise” 

  

 

AGÊNCIA BRASÍLIA Encontro de corregedorias terá edição virtual 

  

 

IADB Live Better Banking Policies to Blunt COVID-19 Crisis in Latin America and the 

Caribbean 

  

 

IADB Webinar D.C. Political Economy Seminar: Norms, Trust and Compliance with 

Public Health Guidelines 

https://www.bnb.gov.br/eventos/iv-forum-de-integridade-e-etica/inscricao
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/22/encontro-de-corregedorias-tera-edicao-virtual/
https://events.iadb.org/calendar/event/22565?lang=en
https://events.iadb.org/calendar/event/22504?lang=en


  

 

IADB Concurso Gobernarte 2020 - Prêmio Eduardo Campos 

  

 

UIMP Instituciones para después de la Pandemia. ¿Y cómo pensamos ahora el 

Gobierno Abierto? 

  

 

ENAP Semana de Inovação 2020: Enap lança chamada de atividades para a Semana, 

que acontece de 16 a 19 de novembro 
 

  

PAINÉIS E PORTAIS 

  

Continue acompanhando as despesas realizadas pela União, 

estados, Distrito Federal e municípios para a aquisição de bens, 

insumos e contratação de serviços, relacionados ao 

enfrentamento da pandemia do coronavírus, pelo Painel 

Gerencial Contratações Relacionadas à Covid-19. 

  

https://www.iadb.org/es/concursogobernarte
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64UU&anyaca=2020-21
https://enap.gov.br/pt/acontece/noticias/semana-de-inovacao-2020-venha-reimaginar-e-construir-futuros-com-a-gente
http://transparencia.gov.br/coronavirus
http://transparencia.gov.br/coronavirus


Confira, também, o Painel Covid Radar, uma plataforma virtual 

criada por um coletivo de empresas e organizações para a 

disseminação de informações, em tempo real, acerca do 

enfretamento da Covid-19 no Brasil. Saiba mais em 

https://www.covidradar.org.br/. 

  

  

DÚVIDAS, SUGESTÕES OU BOAS PRÁTICAS? 

Entre em contato com a Coordenação-Geral 

de Integridade Pública: integridadepublica@cgu.gov.br 

  

 

  

 

  

 

https://www.covidradar.org.br/painel/
https://www.covidradar.org.br/
mailto:integridadepublica@cgu.gov.br
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f

