
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI (UFJ)

BOLETIM DE PESSOAL

EDIÇÃO Nº 036/2020 Jatai, 14 de outubro de 2020.

PORTARIA N.º 623/2020, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

Aprova o Plano de Integridade da Universidade Federal 

de Jataí.

O  REITOR  PRO  TEMPORE DA UNIVERSIDADE  FEDERAL DE  JATAÍ,  no  uso  das

atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem como a

Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), tendo em vista o

que consta do Processo nº 23070.029224/2020-27, e considerando:

a)  a  Instrução  Normativa  Conjunta  nº  01,  de  10  de  maio  de  2016,  do  Ministério  do

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União, estabelece sobre os controles

internos, gestão de riscos e governa no âmbito do Poder Executivo Federal; 

b) o que dispõe o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que trata da política de

governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e que a integridade é

um dos princípios da governança pública;

 

c) a Portaria n.º 1.089, de 25 de abril de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria

Geral  da União,  que estabelece orientações para  que os órgãos e  as  entidades da administração

pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  adotem  procedimentos  para  a  estruturação,  a

execução e o monitoramento de seus programas de integridade e dá outras providências;



d) a Portaria  nº 57, de 4 de janeiro de 2019, da Controladoria Geral  da União,  Altera a

Portaria CGU nº 1.089, de 25 de abril de 2018, que estabelece orientações para que os órgãos e as

entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos

para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade e dá outras

providências.

e) a Portaria nº 428, de 30 de junho de 2020, do Gabinete da Reitoria da UFJ, que dispõe

sobre a competência da Unidade de Gestão da Integridade da UFJ em "coordenar a elaboração e

revisão  de  Plano  de  Integridade,  com  vistas  à  prevenção  e  à  mitigação  de  vulnerabilidades

eventualmente identificadas";

f) as discussões realizadas e aprovação da minuta do Plano de Integridade pela Unidade de

Gestão da Integridade da UFJ,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Integridade da Universidade Federal de Jataí, conforme o anexo

dessa Portaria.

Art. 2º Essa Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Jataí, 14 de outubro de 2020.


