
 

  

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 edição, destacamos o Projeto Valores do Serviço Público Federal lançado pela 
Controladoria-Geral da União (CGU), bem como a pesquisa que irá definir os Valores 
do Serviço Público Federal, um projeto desenvolvido por meio de acordo assinado 
com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A condução da 
iniciativa, organizada em nível federal pela Secretaria de Transparência e Prevenção 
da Corrupção (STPC) é operacionalizada em parceria com o as Unidades de Gestão da 
Integridade (UGIs) de cada órgão.  

 Desejando que todos permaneçam bem. Boa leitura! 
  

INFORME-SE! 

  

NORMATIVOS RECENTES 

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em 
questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos; 
e altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973, e a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

LEI Nº 14.065, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 - Autoriza pagamentos antecipados nas 
licitações e nos contratos realizados no âmbito da administração pública; adequa os 
limites de dispensa de licitação; amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas (RDC) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020. 

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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14063.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10494.htm


DECRETO Nº  10.506, de 02 DE OUTUBRO DE 2020 - Altera o Decreto nº 9.991, de 28 
de agosto de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e 
regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a 
licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento. 

DECRETO Nº 10.526, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 – Institui o Comitê Interministerial 
de Planejamento da Infraestrutura e o Plano Integrado de Longo Prazo da 
Infraestrutura no âmbito do Governo Federal. 

RESOLUÇÃO OGU/CGU nº 26, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 - Aprova a realização e o 
Regulamento do IV Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias. 

PORTARIA OGU/CGU Nº 2.031, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - Regulamenta o inciso 
IX do art. 12 do Anexo I do Decreto nº 9.681, de 3 de janeiro de 2019, e estabelece 
normas para o Programa de Formação Continuada em Ouvidoria - PROFOCO. 

PORTARIA Nº 324, DE 5 DE OUTUBRO DE 2020 - Aprova o "Guia de Apoio ao 
Mapeamento de Riscos para a Integridade" com imediata disponibilização de sua 
versão digital na página oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

PORTARIA Nº 2.397, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 - Dá nova redação à Portaria CGU nº 
1.611, de 9 de julho de 2020, que institui Grupo de Trabalho para a realização de 
estudos relacionados à mitigação de riscos para a integridade decorrentes da 
utilização de mídias digitais para veiculação de campanhas publicitárias financiadas 
com recursos de órgãos e entidades da Administração federal direta e indireta. 

PORTARIA Nº 2.463, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020  - Estabelece a obrigatoriedade de 
uso do ePAD para o gerenciamento das informações correcionais no âmbito do Poder 
Executivo federal e dá outras providências. 

PORTARIA Nº 2.467, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020 - Dá publicidade ao relatório de 
acompanhamento do Programa de Gestão de Demandas da Controladoria-Geral da 
União, referente ao 2º trimestre de 2020. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - MENSAGEM Nº 625, DE 19 DE OUTUBRO 
DE 2020 – Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei 
complementar que “Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo 
inovador”. 

  

DESTAQUES 

28ª Reunião da Rede GIRC - Centro de Governo: O que é? Para que serve? Como 
implementar? 

29ª Reunião da Rede GIRC - “Gasto Público: o viés do corruptocentrismo e a busca da 

eficiência” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10506.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10526.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-26-de-30-de-setembro-de-2020-280803455
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.031-de-16-de-setembro-de-2020-278927847
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-324-de-5-de-outubro-de-2020-281307973
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/10/2020&jornal=529&pagina=46
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/10/2020&jornal=515&pagina=82&totalArquivos=89
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/10/2020&jornal=515&pagina=77&totalArquivos=89
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-283625736
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-283625736
https://www.youtube.com/watch?v=zeea4k4PVFM&t=6982s
https://www.youtube.com/watch?v=zeea4k4PVFM&t=6982s
https://gestgov.discourse.group/t/29-rede-girc-4-nov-2020-gasto-publico-o-vies-do-corruptocentrismo-e-a-busca-da-eficiencia/10394
https://gestgov.discourse.group/t/29-rede-girc-4-nov-2020-gasto-publico-o-vies-do-corruptocentrismo-e-a-busca-da-eficiencia/10394


CGU - CGU e OCDE lançam o projeto Valores do Serviço Público Federal 

CORREGEDORIAS - CGU promove 2ª Reunião Ordinária de 2020 da Rede de 
Corregedorias 

CGU - Relatório Empresa Pró-Ética 18/19 

CGU - Empresa Pró-Ética 2020-2021: Inscrições abertas a partir de 26 de outubro de 
2020 até 29 de janeiro de 2021 

CGU - Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos é lançado  

CGU - CGU celebra o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, 
comemorado em 28 de setembro 

SEGS - Webinar debate práticas de controle da administração pública  

CGU - Programa da CGU é tema de debate em versão digital do maior evento de 
educação da América Latina - “Um por todos e todos por um!” propõe ações de ética 
e cidadania com personagens da Turma da Mônica 

CGU - Seminário online debate formas de aumentar a confiança nas instituições 
públicas 

CONACI - 5º ciclo on-line de 2020 do "Programa CGE ORIENTA – Estado Íntegro e 
Eficaz" 

CONACI - Caderno vai reunir boas práticas das Unidades de Controle Interno (UCIs) 
de Pernambuco 

CONACI - CGE inicia a implementação do Programa de Integridade do Poder 
Executivo  

CLIPPING NACIONAL 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/10/cgu-e-ocde-lancam-o-projeto-valores-do-servico-publico-federal
https://corregedorias.gov.br/acoes-e-programas/procor/rede
https://corregedorias.gov.br/acoes-e-programas/procor/rede
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/relatorios-de-avaliacao/2018-2019/relatorio-pro-etica-18-19.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/relatorios-de-avaliacao/2018-2019/relatorio-pro-etica-18-19.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/relatorios-de-avaliacao/2018-2019/relatorio-pro-etica-18-19.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/modelo-de-referencia-para-publicacao-de-dados-abertos-e-lancado
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/cgu-celebra-o-dia-internacional-do-acesso-universal-a-informacao-comemorado-em-28-de-setembro#:~:text=Celebra%C3%A7%C3%A3o-,CGU%20celebra%20o%20Dia%20Internacional%20do%20Acesso%20Universal%20%C3%A0,comemorado%20em%2028%20de%20setembro&text=O%20tema%20escolhido%20para%20a,a%20sua%20sa%C3%BAde%20e%20economia%E2%80%9D.
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/cgu-celebra-o-dia-internacional-do-acesso-universal-a-informacao-comemorado-em-28-de-setembro#:~:text=Celebra%C3%A7%C3%A3o-,CGU%20celebra%20o%20Dia%20Internacional%20do%20Acesso%20Universal%20%C3%A0,comemorado%20em%2028%20de%20setembro&text=O%20tema%20escolhido%20para%20a,a%20sua%20sa%C3%BAde%20e%20economia%E2%80%9D.
https://www.segs.com.br/eventos/255807-webinar-debate-praticas-de-controle-da-administracao-publica
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/programa-da-cgu-e-tema-de-debate-em-versao-digital-do-maior-evento-de-educacao-da-america-latina
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/programa-da-cgu-e-tema-de-debate-em-versao-digital-do-maior-evento-de-educacao-da-america-latina
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/programa-da-cgu-e-tema-de-debate-em-versao-digital-do-maior-evento-de-educacao-da-america-latina
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/seminario-online-debate-formas-de-aumentar-a-confianca-nas-instituicoes-publicas
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/seminario-online-debate-formas-de-aumentar-a-confianca-nas-instituicoes-publicas
http://www.conaci.org.br/noticias/cge-abre-inscricoes-para-orientacoes-on-line-sobre-protecao-de-dados-pessoais-e-transparencia
http://www.conaci.org.br/noticias/cge-abre-inscricoes-para-orientacoes-on-line-sobre-protecao-de-dados-pessoais-e-transparencia
http://www.conaci.org.br/noticias/caderno-vai-reunir-boas-praticas-das-unidades-de-controle-interno-ucis-de-pernambuco
http://www.conaci.org.br/noticias/caderno-vai-reunir-boas-praticas-das-unidades-de-controle-interno-ucis-de-pernambuco
http://www.conaci.org.br/noticias/cge-inicia-a-implementacao-do-programa-de-integridade-do-poder-executivo
http://www.conaci.org.br/noticias/cge-inicia-a-implementacao-do-programa-de-integridade-do-poder-executivo


CGU - CGU participa de Fórum de Integridade e Ética do Banco do Nordeste  

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

integridade nos órgãos federais 

CGU - CGU participa da 1ª Reunião Ministerial Anticorrupção do G20 

Valor Econômico - Governo digitalizou 1 mil serviços públicos, diz Ministério da 

Economia  

Portal T5 - UFPB aprova programa e plano de integridade para o biênio 2020-2022 

Notícias Agrícolas - Mapa publica guia de apoio para mapeamento de riscos e 

combate à fraude e corrupção 

G1 - Cyrela é multada em R$ 10 mil por infração à Lei Geral de Proteção de Dados 
  

CLIPPING INTERNACIONAL 

ERCAS - C20 Summit | Anti-Corruption Priorities for the G20 in 2021: Where to 

Start? 

NETWORK FOR INTEGRITY - Guidelines on Ethics and Integrity in the Public Sector 

  

INSPIRE-SE! 

  

BOAS PRÁTICAS NO GOVERNO 

A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou, no 
dia 06 de outubro, com o apoio da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o projeto Valores do Serviço Público 
Federal. O lançamento foi realizado durante 
reunião virtual, por meio da plataforma Teams, com 
representantes das Unidades de Gestão da 
Integridade (UGIs) e das áreas de integridade das 
empresas estatais.  

Os objetivos da iniciativa são construir, de forma 
participativa, os valores da administração pública 
federal e alinhar o resultado dessa construção com 
a estratégia de integridade pública da OCDE 
(Manual da OCDE de Integridade Pública), reunindo 
setores público e privado e a sociedade como 
participantes do projeto.  

Após a coleta de dados, os valores indicados pelos 
servidores passarão por processos de seleção e 
validação, incluindo a participação de 

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/cgu-participa-de-forum-de-integridade-e-etica-do-banco-do-nordeste
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://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/10/cgu-participa-da-1a-reuniao-ministerial-anticorrupcao-do-g20
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/15/governo-digitalizou-1-mil-servicos-publicos-diz-economia.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/15/governo-digitalizou-1-mil-servicos-publicos-diz-economia.ghtml
https://www.portalt5.com.br/noticias/concursos-e-empregos/2020/10/379387-ufpb-aprova-programa-e-plano-de-integridade-para-o-bienio-2020-2022
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/270659-mapa-publica-guia-de-apoio-para-mapeamento-de-riscos-e-combate-a-fraude-e-corrupcao.html#.X4sUbRKSldg
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/270659-mapa-publica-guia-de-apoio-para-mapeamento-de-riscos-e-combate-a-fraude-e-corrupcao.html#.X4sUbRKSldg
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/30/cyrela-e-multada-em-r-10-mil-por-infracao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados.ghtml
https://c20.summit.tc/catalog/course/c20-virtual-summit-2020
https://c20.summit.tc/catalog/course/c20-virtual-summit-2020
http://www.networkforintegrity.org/guidelines-ethics-integrity-public-sector/


representantes do setor privado e da sociedade 
civil. 

Veja mais sobre esse projeto aqui. 

  

PARTICIPE! 

  

CURSOS E WEBINARS 
   

 

OUVIDORIAS  Abertas as inscrições para o IV Concurso de Boas Práticas em 
Ouvidoria 
  

 

CGU  Fórum “O Controle no Combate à Corrupção 2020” 
  

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/10/cgu-e-ocde-lancam-o-projeto-valores-do-servico-publico-federal
https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/iv-concurso-de-boas-praticas/iv-concurso-de-boas-praticas
https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/eventos/forum-o-controle-no-combate-a-corrupcao


OCDE OECD Latin America Academy for Tax and Financial Crime Investigation 
 

  

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 

  

 
  

 
  

 

https://www.oecd.org/tax/latin-america-academy-for-tax-and-financial-crime-investigation.htm
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
mailto:integridadepublica@cgu.gov.br
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f

