
 

 

  

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. 
Abaixo, vocês encontrarão um compilado de normativos, notícias, boas práticas, 
capacitações e outras iniciativas disponíveis no Brasil e no mundo. 
Queremos, também, contar com a colaboração de vocês, para enriquecer as 
próximas edições. Assim sendo, dividam conosco boas iniciativas de integridade 
pública, para este momento tão delicado. 
Nesta quinta edição, compartilhamos boa prática do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, referente à sua Política de Indicação 
do Sistema BNDES em Colegiados, aprovada em maio de 2020.  
   
Desejando que todos estejam e continuem bem. Boa leitura! 

  

 

  

INFORME-SE! 

  

NORMATIVOS RECENTES 

LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020 - Atualiza o marco legal do saneamento 
básico. 

LEI Nº 14.028, DE 27 DE JULHO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para garantir que o receituário médico ou odontológico de medicamentos 
sujeitos a prescrição e de uso contínuo tenha validade pelo menos enquanto 
perdurarem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19, na 
forma que especifica. 

DECRETO Nº 10.430, DE 20 DE JULHO DE 2020 - Dispõe sobre o Comitê 
Interministerial de Saneamento Básico. 

DECRETO Nº 10.437, DE 22 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.139, de 28 de 
novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos 



inferiores a decreto, e o Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017, que dispõe 
sobre a publicação do Diário Oficial da União. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA ME Nº 65, DE 30 DE JULHO DE 2020 - Estabelece 
orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC 
relativos à implementação de Programa de Gestão. 

  

DESTAQUE 

CGU  600 dias de Governo: CGU destaca principais ações durante a pandemia 

CGU  e-Sic passa a integrar o FalaBR a partir de 31 de agosto 

CGU/ME Live da 26ª Rede GIRC - debate a “LGPD: da Conformidade à Governança” 

REDE GIRC - Rede GIRC e Rede Governança Brasil - “Governança e Integridade: os 
Gestores têm Tempo para Isso?” 

CONACI Webinar “Atualização do Modelo de 3 linhas: Performance, Controle e 

Governança” 

ICC Live Webinars: Compliance em tempos de pandemia e a celeridade das ações com 

integridade efetiva 

  

CLIPPING NACIONAL 

O FALA Ouvidoria da CGU divulgou o seu Relatório Anual de Gestão e informa que a 

OGU, recebeu por meio da plataforma Fala.BR, 14.433 manifestações em 2019 

G1 Discussão acerca do Reajuste de servidores públicos avança 

CANALTECH registra que preocupação é maior com a ética e integridade e 23 

organizações foram certificadas com o Selo Empresa Pró-Ética, concedido pela 

Controladoria-Geral da União, no último ano 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL UNODC e CGU discutem nova parceria no combate à 

corrupção 

MIX VALE Governo Federal recuperou mais de R$ 100 milhões do Auxílio Emergencial 

pagos indevidamente. O canal para registro de denúncias de fraudes é o sistema 

Fala.Br. 

VALOR ECONÔMICO Projetos de PPPs do governo para saneamento somam R$ 62 

bilhões 

FOLHA DE S. PAULO Anvisa dá aval a estudos clínicos de mais uma vacina contra 

Covid-19 no Brasil 

  

 



CLIPPING INTERNACIONAL 

FOREIGN POLICY The COVID-19 Global Response Index 

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION  Country Policy Responses – Brazil 

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS New Policy Brief from the Emergency Governance 

Initiative highlights innovative governance 

ACCOUNTABILITY LAB Road to Riyadh – Can the G20 Fight Corruption? 

OECD Embracing Innovation in Government Global Trends 2020 

OLACEFS Key OCDE Guidelines for Defining a Functional and Effective Integrity System 

OPEN CONTRACTING PARTNERSHIP Breaking the glass ceiling for women-led 

businesses in public procurement: fairness and inclusion through open contracting 

 

INSPIRE-SE! 

  

BOAS PRÁTICAS NO GOVERNO 

O BNDES incluiu, em seu site, a relação de todos os Conselheiros indicados em 
companhias investidas pela BNDESPAR e seus respectivos currículos, além dos 
requisitos e vedações para serem Conselheiros indicados pelo referido Banco. 
Tal iniciativa deriva da Política de Indicação do Sistema BNDES em Colegiados, 
aprovada em maio de 2020,  e aporta mais transparência e integridade ao processo.  
Clique aqui para saber mais e conhecer a relação de Conselheiros e indicações. 
  

PARTICIPE! 

  

CURSOS E WEBINARS 
  

TCU Painel de referência: Auditoria no programa saneamento para todos será 

realizado em 21 de agosto as 14h30 

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

que acontece de 16 a 19 de novembro 

ISC/TCU Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção - 2020-

CURDI0036 

ILB/Senado Cursos sem tutoria – 2ª oferta de 2020 - Matrículas Abertas 



 

OECD OECD webninar series on public trust - The Ties That Bind: Government 

Openness As Key Driver Of Trust  
  

   
GDF Live da Controladoria-Geral do DF vai debater Governança e 
Compliance no serviço público 
  

 

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

 

ISC/TCU Governança de políticas públicas descentralizadas: caso 
da Educação - 2020-CURAI0012  
  



 

Webnário UNIFESP: neurociência e a pandemia Covid-19 

  
 

  

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” 

  

  
DÚVIDAS, SUGESTÕES OU BOAS PRÁTICAS? 

Entre em contato com a Coordenação-Geral 
de Integridade Pública: integridadepublica@cgu.gov.br 

  



 
  

 
  

 


