O Governo Federal está
empenhado em fortalecer a
integridade pública como forma
sustentável de combater a
corrupção, de restaurar a
conﬁança dos cidadãos em nossas
instituições e de prestar serviços
públicos com mais qualidade.
Integridade Pública é...
“alinhamento consistente e adesão
a valores, princípios e normas
éticas comuns para sustentar e
priorizar o interesse público sobre
os interesses privados no setor
público”.
(Conceito da OCDE - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico)
Portanto...
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Integridade no
Governo Federal

SAIBA MAIS SOBRE
INTEGRIDADE PÚBLICA

... desenvolver a Integridade é
essencial para a Administração
Pública entregar resultados adequados, imparciais e efetivos à
população brasileira.

Controladoria-Geral da União

Integridade no mundo
A estratégia de integridade pública
proposta pela OCDE prevê que as
políticas adotadas pelos países considerem o contexto em que estão
inseridas, os aspectos comportamentais e os riscos aos quais as organizações estão submetidas. Essa estratégia é dividida em três pilares:

IMPORTANTE
A efetividade da integridade nas organizações não passa apenas pelos processos formais de gestão da integridade.
Mesmo que você não faça parte de área
diretamente ligada ao programa de integridade, sua participação e comprometimento são imprescindíveis para o sucesso do programa.

Para construir um Brasil mais
íntegro, é necessária a
participação de todos nós!
Integridade no Brasil
No Brasil, órgãos e entidades públicas têm trabalhado na construção e
aperfeiçoamento de políticas e mecanismos de integridade a partir de
programas de integridade. Para isso,
as instituições estão:
Fortalecendo estruturas já utilizadas na prevenção e no combate à
corrupção, como comissões de ética,
auditorias internas e corregedorias
Gerindo riscos para a integridade
relacionados às suas atividades
Trabalhando para o fortalecimento
da cultura de integridade na organização

FIQUE
DE OLHO!
INTEGRIDADE PÚBLICA
INTERESSA A TODOS.

As medidas de integridade adotadas em cada órgão e entidade do
Governo Federal não podem ser
vistas de forma isolada. Todas são
peças de um mesmo quebra-cabeça que, quando montado e gerido
de forma adequada, protege a
Administração Pública contra
riscos para a integridade e garante
melhor atendimento à sociedade.
A elas, somam-se, ainda, ações
adotadas pelos demais setores,
poderes e esferas, além de outras
organizações e indivíduos em todo
o mundo.

I

N

T

E

G

R

I

D

A

D

E
#INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS

