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UGI – Contexto e 
Fundamentação legal 



Decreto 9.203/2017
Dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional

Art. 19 Torna obrigatória a instituição de programas de integridade
pelos órgãos e as entidades, com objetivo de promover a adoção de 
medidas e ações institucionais destinadas à:

Prevenção

Detecção

Punição

Remediação

atos de fraudes e corrupção, 
irregularidades e  desvios 
éticos e de conduta.

UGI – Contexto e Fundamentação Legal



Decreto 9.203/2017

Eixos do Programa de Integridade

Art. 19:

Comprometi-
mento e apoio 

da alta 
administração

Unidade 
responsável 

pela 
implemen-

tação

Análise, 
avaliação e 
gestão dos 

riscos
associados ao 

tema da 
integridade

Monitora-
mento

contínuo dos 
atributos do 
programa de 
integridade.

UGI

UGI – Contexto e Fundamentação Legal



Portaria
1.089/2018

Estabeleceu processo gradual 
para instituição dos programas 
de integridade.

UGI1º PASSO Criação da 

31/05/18atéPortaria
57/2019

22/01/19até

UGI – Contexto e Fundamentação Legal



situação em 
29/05/2019



Estrutura da UGI



Portaria
1.089/2018

As competências da unidade de gestão da 
integridade poderão ser atribuídas a:

Unidade

Comitê
OU

Portaria
57/2019

Estrutura da UGI – definição da área



Recomenda que as Unidades de Gestão da Integridade 
sejam instituídas nos seguintes âmbitos:

Órgãos
(Ministérios)

Entidades

Assessoria Especial de
Controle Interno (AECI)

Área transversal, com
acesso às demais

Unidades da organização
e à alta administração

Exceto Auditoria Interna

Estrutura da UGI – definição da área



É necessário que a alta administração conceda à área 

designada como UGI às seguintes características:

Portaria
57/2019

(Art. 4º § 1º)

Autonomia
Recursos 

materiais e 
humanos

Acesso às demais 
unidades e ao 
mais alto nível 

hierárquico

Estrutura da UGI – características



• O responsável pela UGI deverá ser o chefe da 
área em que a Unidade for estabelecida

• É esperado que seja servidor ou empregado 
público ocupante de cargo efetivo

Que trata dos critérios, do perfil profissional e dos 
procedimentos gerais a serem observados para a 
ocupação dos cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores - DAS e das Funções 
Comissionadas do Poder Executivo - FCPE

Decreto 9.727/2019

• Além de observar o:

Estrutura da UGI – Responsável



• Articulação com outras áreas do órgão/entidade

Atividades que irá desempenhar:

• Reportes à alta administração;

• Coordenação de campanhas de comunicação

• Realização de treinamentos

• Orientação de servidores

• Fornecimento de informações à CGU

• etc.

Estrutura da UGI – Responsável



Competências da UGI



Na primeira fase da instituição do Programa 
de Integridade, os órgãos e as entidades 
deverão constituir uma unidade de gestão 
da integridade, à qual será atribuída 
competência para:

Portaria
57/2019 
(Art. 4º)

Competências da UGI

coordenação da estruturação, 
execução e monitoramento 
do Programa de Integridade

orientação e treinamento dos 
servidores com relação aos 

temas atinentes ao Programa 
de Integridade

promoção de outras ações relacionadas à 
implementação do Programa de 

Integridade, em conjunto com as demais 
unidades do órgão ou entidade



Competências da UGI
Estruturação

A primeira função é verificar como estão e, se 
necessário, tomar medidas para criar ou 
aperfeiçoar as unidades responsáveis pelos 
processos e funções de integridade: Portaria

57/2019 
(Art. 6º)

Promoção da 
ética e de 
regras de 

conduta para 
servidores

Promoção da 
transparência 

ativa e do 
acesso à 

informação

Tratamento de 
conflito de 
interesses e
nepotismo

Tratamento de
denúncias 

Verificação dos 
controles 

internos e do 
cumprimento 
das recomen-

dações de 
auditoria

Implemen-
tação de 

procedimentos 
de responsa-

bilização

A UGI não será a responsável por todos esses processos e funções. Durante a estruturação, a UGI deverá apenas 

verificar se estão sendo efetivamente implementados e, caso não estejam, deverá cientificar a alta 

administração de que precisa tomar medidas para sua estruturação ou aperfeiçoamento.



Competências da UGI
Estruturação

A próxima função é atuar no levantamento, 
análise, avaliação e estabelecimentos de:

Portaria
57/2019 

(Art. 5º) MEDIDAS DE TRATAMENTO DE

RISCOS PARA INTEGRIDADE
A UGI não realizará 

sozinha a gestão de 

riscos para integridade. 

A UGI auxiliará a área 

responsável pela 

gestão de riscos no 

órgão/entidade.

São os gestores dos processos que fazem a maior 

parte do trabalho, sendo a UGI e a área responsável 

pela gestão de riscos apenas facilitadores



Os Planos de Integridade deverão conter:

Portaria
57/2019 

(Art. 5º)

Ações de 
estabelecimento das 

unidades responsáveis 
pelos processos e 

funções de integridade

Levantamento de riscos 
para integridade e 
medidas para seu 

tratamento

Previsão sobre forma 
de monitoramento e 

realização de 
atualização periódica

A caracterização do 
órgão ou entidade

PLANO DE 
INTEGRIDADE



Competências da UGI

Orientação e treinamento

No campo da orientação, a UGI devem estar 

disponível para sanar dúvidas dos servidores, da alta 
administração e das partes interessadas de seu 

órgão/entidade em relação ao programa de 

integridade que coordena.

No que diz respeito ao treinamento, a UGI deverá 

fornecer diretamente ou buscar facilitadores em 
relação ao programa de integridade e aos temas que 

envolve.



Competências da UGI

Outras  ações

Promoção da Cultura da
Integridade

Interlocução entre órgão/ 
entidade e a CGU

Ações de Comunicação do 
Programa de Integridade



Obrigado!


