
 

  

INTEGRIDADE PÚBLICA EM TEMPOS DE CRISE  

Com alegria, comemoramos a Edição Especial Novembro-Dezembro do Boletim 
Integridade Pública. Ao longo dos últimos meses estivemos presentes, com a 
fundamental participação das unidades de gestão da integridade, trazendo um pouco 
mais de integridade pública para o dia-a-dia, mediante informações jurídicas, notícias 
e matérias acerca do tema e, também, compartilhando experiências de sucesso e boas 
práticas, além de promover a divulgação de oportunidades de capacitação e outras 
iniciativas partilhadas no Brasil e no mundo. 

Este é um momento especial para agradecer a companhia em 2020 e desejar a todos 
um profícuo ano novo, repleto de realizações, bastante saúde e, claro, boa leitura! 
  

INFORME-SE! 

  

NORMATIVOS RECENTES 

LEI Nº 14.110, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 - Altera o art. 339 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dar nova redação ao crime de 
denunciação caluniosa. 

DECRETO Nº 10.534, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 - Institui a Política Nacional de 
Inovação e dispõe sobre a sua governança. 

DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre o padrão mínimo 
de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle. 

DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre o uso de 
assinaturas eletrônicas na administração pública federal e regulamenta o art. 5º da 
Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, quanto ao nível mínimo exigido para a 
assinatura eletrônica em interações com o ente público. 

DECRETO Nº 10.566, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 - Institui o Comitê Integrado de 
Governança da Presidência da República. 

DECRETO Nº 10.571, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre a apresentação e a 
análise das declarações de bens e de situações que possam gerar conflito de 
interesses por agentes públicos civis da administração pública federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14110.htm
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/10/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=282
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/11/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=174
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10566.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.571-de-9-de-dezembro-de-2020-293240662


PORTARIA SGP/ME Nº 24.859, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020 - Estabelece os 
documentos, a forma de comprovação e os procedimentos a serem observados para 
análise dos requerimentos de opção para enquadramento na carreira de 
Planejamento e Orçamento e na carreira de Finanças e Controle, em quadro em 
extinção da administração pública federal, com fundamento no art. 29 da Lei n° 
13.681, de 18 de junho de 2018. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL SGPR/ME/AGU/CGU Nº 103, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2020 - Institui Grupo de Trabalho para elaborar proposta de revisão do Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo federal e do Código de 
Conduta da Alta Administração federal. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - 
Exposição de Motivos Nº 15, de 8 de dezembro de 2020 - Resolução nº 1, de 4 de 
dezembro de 2020, do Comitê Interministerial de Combate à Corrupção, que aprova 
o Plano Anticorrupção - Diagnóstico e Ações do Governo Federal. Aprovo. Em 9 de 
dezembro de 2020. 
  

DESTAQUES 

CGU - Governo Federal lança Plano Anticorrupção, Live 

CGU - Ministro da CGU participou de evento Diálogos pela Integridade, promovido 
pela Petrobras 

CGU - Projeto Valores, Live 

MAPA/ENAGRO - Semanas da Integridade  

ENCCLA - CGU destaca LGPD-Penal e transparência em reunião de encerramento na 
XVIII Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (ENCCLA) 

Ministério da Justiça e Segurança Pública - XVIII Reunião Plenária da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) 

MPSC - Lançamento dos Programas de Integridade do TCE/SC, do MP/SC e do MPC/SC 

Ministério de Governo de Buenos Aires - Seminário Dialogando BA: “Integridad en 
América Latina: una conversación sobre relaciones público-privadas en la región” 

OCDE - Fórum Global de 2020 - "Transparência para efeitos fiscais na época do COVID-
19 - Trabalhar juntos para promover a equidade dos sistemas fiscais e gerar receita. " 

Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo - Lançamento 
do “Guia do Prefeito + Brasil - Como deixar a prefeitura em dia no último ano de 
mandato” 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgp/me-n-24.859-de-9-de-dezembro-de-2020-293244228
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-sgpr/me/agu/cgu-n-103-de-17-de-dezembro-de-2020-295222279
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-sgpr/me/agu/cgu-n-103-de-17-de-dezembro-de-2020-295222279
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-293484637
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-293484637
https://www.youtube.com/watch?v=fXEHqMzYL9Y&list=PLfcgNxuoKmUFqDGa89ebx_UxkJbs-Nwv4
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/12/wagner-rosario-201cintegridade-nao-e-receita-de-bolo201d
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/12/wagner-rosario-201cintegridade-nao-e-receita-de-bolo201d
https://www.youtube.com/watch?v=F2pqkIHpPU4&list=PLfcgNxuoKmUFqDGa89ebx_UxkJbs-Nwv4&index=9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKUUqhp0GjowghMeL7jsh9mnyRZZ1DATO
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/12/enccla-ministro-da-cgu-destaca-lgpd-penal-e-transparencia-em-reuniao-de-encerramento
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/12/enccla-ministro-da-cgu-destaca-lgpd-penal-e-transparencia-em-reuniao-de-encerramento
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/12/enccla-ministro-da-cgu-destaca-lgpd-penal-e-transparencia-em-reuniao-de-encerramento
https://www.youtube.com/watch?v=fnx5Mbl0SX0
https://www.youtube.com/watch?v=fnx5Mbl0SX0
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-tcesc-e-mpc-lancam-programas-de-integridade
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a4rCX2SAGks&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a4rCX2SAGks&feature=youtu.be
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/2020-global-forum-plenary-meeting.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/2020-global-forum-plenary-meeting.htm
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo/guiatermino
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo/guiatermino
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo/guiatermino


TCU - A 3a edição do RBG, publicada em novembro de 2020, atualizou o conteúdo de 
acordo com as boas práticas internacionalmente aceitas na literatura sobre o tema 
(muitas delas já positivadas na legislação brasileira), e pelo conhecimento obtido em 
diagnósticos de governança realizados pelo TCU. 

Transparency International - Anti-Corruption Award winners 2020  

CLIPPING NACIONAL 

CGU - CGU lança emissão eletrônica de certidões negativas correcionais 

CGU - Lobby no Brasil e no mundo é tema de painel do Fórum: O Controle no 

Combate à Corrupção 

CGU - CGU, AGU e PF definem procedimentos para troca de informações sobre 

acordos de leniência e delações premiadas 

Agência Brasil - Bolsonaro envia ao Congresso acordo sobre escritório da OCDE no 

Brasil  

Agência de Notícias Defesa - Grupo de Trabalho vai revisar normas de conduta ética 

do Poder Executivo federal 

Agência de Notícias Defesa - Comissão de Ética Pública entrega minuta de PEC ao 

presidente 

Blog César Santana - Governo vai enviar projeto de regulamentação do lobby até 

março, diz ministro da CGU 

Congresso em Foco - Pandemia alimentou vírus da corrupção, diz ex-presidente do 

TCU 

Diário do Poder - CGU e IPEA realizarão a Pesquisa Brasileira de Exposição à 

Corrupção 

Diário Popular - Um olhar sobre a corrupção 

G1 - Coaf e Banco Central defendem que mudanças na lei sobre lavagem de dinheiro 

sigam recomendações internacionais 

Jornal Contábil - Empresa Pró Ética: Iniciativa para reconhecer empresas com bons 

Programas de Compliance 

MPF - MPF realiza ciclo de debates virtual para marcar o Dia Internacional de 

Combate à Corrupção 

Notícias Concursos - Combate à Corrupção: PGR defende maior uso de acordos de 

não persecução 

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-basico-de-governanca-2a-versao.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-basico-de-governanca-2a-versao.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-basico-de-governanca-2a-versao.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-basico-de-governanca-2a-versao.htm
https://www.transparency.org/en/anti-corruption-award
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/12/cgu-lanca-emissao-eletronica-de-certidoes-negativas-correcionais
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/12/lobby-no-brasil-e-no-mundo-e-tema-de-painel-do-forum-o-controle-no-combate-a-corrupcao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/12/lobby-no-brasil-e-no-mundo-e-tema-de-painel-do-forum-o-controle-no-combate-a-corrupcao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/11/cgu-agu-e-pf-definem-procedimentos-para-troca-de-informacoes-sobre-acordos-de-leniencia-e-delacoes-premiadas
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/11/cgu-agu-e-pf-definem-procedimentos-para-troca-de-informacoes-sobre-acordos-de-leniencia-e-delacoes-premiadas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-11/bolsonaro-envia-ao-congresso-acordo-sobre-escritorio-da-ocde-no-brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-11/bolsonaro-envia-ao-congresso-acordo-sobre-escritorio-da-ocde-no-brasil
https://defesa.com.br/grupo-de-trabalho-vai-revisar-normas-de-conduta-etica-do-poder-executivo-federal/
https://defesa.com.br/grupo-de-trabalho-vai-revisar-normas-de-conduta-etica-do-poder-executivo-federal/
https://defesa.com.br/comissao-de-etica-publica-entrega-minuta-de-pec-ao-presidente/
https://defesa.com.br/comissao-de-etica-publica-entrega-minuta-de-pec-ao-presidente/
https://cesarsantana.com.br/2020/12/09/governo-vai-enviar-projeto-de-dependencia-do-lobby-ate-marco-diz-ministro-da-cgu/
https://cesarsantana.com.br/2020/12/09/governo-vai-enviar-projeto-de-dependencia-do-lobby-ate-marco-diz-ministro-da-cgu/
https://congressoemfoco.uol.com.br/corrupcao/pandemia-alimentou-virus-da-corrupcao-diz-ex-presidente-do-tcu/
https://congressoemfoco.uol.com.br/corrupcao/pandemia-alimentou-virus-da-corrupcao-diz-ex-presidente-do-tcu/
https://diariodopoder.com.br/justica/cgu-e-ipea-realizarao-a-pesquisa-brasileira-de-exposicao-a-corrupcao
https://diariodopoder.com.br/justica/cgu-e-ipea-realizarao-a-pesquisa-brasileira-de-exposicao-a-corrupcao
https://www.diariopopular.com.br/opiniao/um-olhar-sobre-a-corrupcao-157185/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/06/coaf-e-banco-central-pedem-que-mudancas-na-lei-sobre-lavagem-de-dinheiro-sigam-recomendacoes-internacionais.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/06/coaf-e-banco-central-pedem-que-mudancas-na-lei-sobre-lavagem-de-dinheiro-sigam-recomendacoes-internacionais.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/06/coaf-e-banco-central-pedem-que-mudancas-na-lei-sobre-lavagem-de-dinheiro-sigam-recomendacoes-internacionais.ghtml
https://www.jornalcontabil.com.br/empresa-pro-etica-empresas-com-bons-programas-de-compliance/
https://www.jornalcontabil.com.br/empresa-pro-etica-empresas-com-bons-programas-de-compliance/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-realiza-ciclo-de-debates-virtual-para-marcar-o-dia-internacional-de-combate-a-corrupcao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-realiza-ciclo-de-debates-virtual-para-marcar-o-dia-internacional-de-combate-a-corrupcao
https://noticiasconcursos.com.br/mundo-juridico/combate-a-corrupcao-pgr-defende-maior-uso-de-acordos-de-nao-persecucao/
https://noticiasconcursos.com.br/mundo-juridico/combate-a-corrupcao-pgr-defende-maior-uso-de-acordos-de-nao-persecucao/


Portal Brasil - Aprovadas ações para enfrentar corrupção e lavagem de dinheiro em 

2021 

Portal do Governo do Estado do Ceará - Transparência Pública: importante 

ferramenta para o combate à corrupção e para o controle social 

Tudo Rondônia - Grupo vai desenvolver programas de compliance e integridade no 

Judiciário  
  

CLIPPING INTERNACIONAL 

GOV.UK - The UK gov has proposed a new green paper on #publicprocurement 

regulatory rules reform.  

i-AML - Anti-Money Laundering Whistleblower Rewards Law Could Be Game Changer 

OCDE - 10th OECD High Level Risk Forum 

OGP - Emergency Procurement for COVID-19: Buying Fast, Open and Smart 
  

  

PARTICIPE! 

  

PAINÉIS E PORTAIS 

  

 

Os dados referentes às 
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 estão em 
transparência ativa e 
podem ser consultados 
pelo Painel Gerencial 
“Contratações 
Relacionadas à Covid-
19” 

 

  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/12/aprovadas-acoes-para-enfrentar-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro-em-2021
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/12/aprovadas-acoes-para-enfrentar-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro-em-2021
https://www.ceara.gov.br/2020/12/28/transparencia-publica-importante-ferramenta-para-o-combate-a-corrupcao-e-para-o-controle-social/
https://www.ceara.gov.br/2020/12/28/transparencia-publica-importante-ferramenta-para-o-combate-a-corrupcao-e-para-o-controle-social/
https://tudorondonia.com/noticias/grupo-vai-desenvolver-programas-de-compliance-e-integridade-no-judiciario,61027.shtml
https://tudorondonia.com/noticias/grupo-vai-desenvolver-programas-de-compliance-e-integridade-no-judiciario,61027.shtml
https://www.gov.uk/government/news/new-plans-set-out-to-transform-procurement-providing-more-value-for-money-and-benefitting-small-business
https://www.gov.uk/government/news/new-plans-set-out-to-transform-procurement-providing-more-value-for-money-and-benefitting-small-business
https://i-aml.com/news/anti-money-laundering-whistleblower-rewards-law-could-be-game-changer/
http://www.oecd.org/gov/risk/10th-oecd-high-level-risk-forum.htm
https://www.opengovpartnership.org/stories/emergency-procurement-for-covid-19-buying-fast-open-and-amart/
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
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9


  

DÚVIDAS, SUGESTÕES OU BOAS PRÁTICAS? 

Entre em contato com a Coordenação-Geral 

de Integridade Pública: integridadepublica@cgu.gov.br 

  

 

  

 

  
 

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

