
 
 
MECANISMO DE ACOMPANHAMENTO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO 
INTERAMERICANA CONTRA A CORRUPÇÃO 

 
 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
RESPOSTA DO BRASIL - QUESTIONÁRIO DA QUINTA RODADA  

 
 

De acordo com o previsto no artigo 17 da Metodologia para a Realização das Visitas in Loco, se 
solicita a informação ou os documentos que não constam da resposta do Brasil ao questionário da 
Quinta Rodada. O Estado analisado deverá prestar a informação ou enviar os documentos, por meio 
da Secretaria Técnica do MESICIC, até o dia 14 de julho de 2017, em formato eletrônico ou indicar o 
link mediante o qual se possa acessá-los. 
 
 

I. PERGUNTAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO 
SELECIONADAS PARA ANÁLISE NA QUINTA RODADA  

 

• MEDIDAS DE PREVENÇÃO QUE LEVEM EM CONTA A RELAÇÃO ENTRE UMA REMUNERAÇÃO 
EQUITATIVA E A PROBIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO (ARTIGO III, PARÁGRAFO 12, DA 
CONVENÇÃO) 

 
a) Projeto de Pesquisa realizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão entre 2014 e 2015 sobre “remuneração em órgãos públicos e empresas 
privadas, conduzido por consultoria especializada, para levantamento de 
informações detalhadas sobre práticas e políticas de gestão de recursos humanos”. 
(Citado na página 24 da resposta) 

 
Estão anexos a este questionário o Relatório Final apresentado sobre o estudo e uma apresentação 
sobre os parâmetros para a sua realização, a metodologia aplicada e os resultados encontrados. 
 

II. ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS NA 
SEGUNDA RODADA 
 

• SISTEMAS PARA A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PARA A AQUISIÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS POR PARTE DO ESTADO (ARTIGO III, PARÁGRAFO 5, DA CONVENÇÃO) 

 
b) Estudo internacional intitulado “Fortalecimento da Governança Pública: Boas 

Práticas e o Papel das Entidades Fiscalizadoras Superiores” (EFS), abrangendo o 
período 2013-2016. (Citado na página 45 da resposta) 

 
Em anexo a este questionário está o Acordo de Cooperação firmado entre o Tribunal de Contas da União 
e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o qual foi citado na resposta do 
Brasil e que deu origem ao estudo em questão. Anexo a este Acordo, pode-se verificar o detalhamento 



do estudo, incluindo antecedentes, metodologia e fases de desenvolvimento. Também consta no anexo 
o cronograma de desenvolvimento, com previsão de conclusão em 2019.  

 
c) Relatório anual da CGU apresentado ao Congresso Nacional sobre o cumprimento 

dos dispositivos do Decreto nº 7.724/201287, que regulamenta a Lei de Acesso à 
Informação. (Citado na página 51 da resposta) 

 
O último relatório, relativo ao 4º ano da Lei de Acesso à Informação, está anexo a este questionário. O 
relatório referente ao 5º ano deverá ser enviado neste mês. Todos os relatórios são públicos e estão 
disponíveis em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-1  

 

• SISTEMAS PARA PROTEGER FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CIDADÃOS PARTICULARES 
QUE DENUNCIEM DE BOA-FÉ ATOS DE CORRUPÇÃO (ARTIGO III, PARÁGRAFO 8, DA 
CONVENÇÃO) 

 
d) Estudo aprofundado e anteprojeto de lei sobre o aprimoramento do sistema 

brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante e whistleblower. (Citados nas 
paginas 64 e 65 da resposta)  

 
O estudo e o anteprojeto de lei encontram-se anexos a este questionário.  

 
III. DESDOBRAMENTOS NOVOS RELATIVOS ÀS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO SELECIONADAS 

PARA ANÁLISE NA SEGUNDA RODADA 
 

• SISTEMAS PARA A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PARA A AQUISIÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS POR PARTE DO ESTADO (ARTIGO III, PARÁGRAFO 5, DA CONVENÇÃO) 

 
e) Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados (Citado na 

página 80 da resposta) 
 

O Ato da Mesa nº 80, que aprova o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos 
Deputados, está anexo a este questionário.  

 
f) Regulamento do Sistema de Registro de Preços (Citado na página 80 da resposta) 

 
O Regulamento do Sistema de Registro de Preços está disposto no Decreto nº 7.892, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm  

 

g) Resolução da Câmara dos Deputados nº 3 de 2011 (Citada na página 81 da resposta) 
 
A Resolução da Câmara dos Deputados nº 3/2011, que dispõe sobre a contratação de serviços pela 
Câmara dos Deputados, está anexa a este questionário. 

 

h) Ato da Mesa 4, de 5 de maio de 2011 (Citado na página 81 da resposta) 
 

http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm


O Ato da Mesa nº4/2011, que dispõe sobre a adoção de critérios socioambientais na aquisição de bens, 
contratação, execução e fiscalização de serviços e obras pela Câmara dos Deputados, está anexo a este 
questionário. 
 

• ATOS DE CORRUPÇÃO (ARTIGO VI DA CONVENÇÃO) 
 

i) Indicar se existe um link público mediante o qual se possa acessar o Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
– CNEP.   (Citados na página 84 da resposta) 

 
Tanto o CEIS quanto o CNEP podem ser acessados por meio do Portal da Transparência do Poder 
Executivo Federal, na aba relativa a sanções - http://transparencia.gov.br. 
Link direto para o CEIS: http://transparencia.gov.br/ceis 
Link direto para o CNEP: http://transparencia.gov.br/cnep  

 
j) Portaria nº 6.335-DG/PF (Citada na página 86 da resposta) 

 
A Portaria nº 6.335-DG/PF foi publicada no Diário Oficial da União, edição nº 91, de 13 de maio de 2016, 
p. 69 – disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2016&jornal=1&pagina=69&tot
alArquivos=304  

 

k)  Resolução nº 148 de abril de 2014 do Ministério Público Federal (Citada na página 87 
da resposta) 

 
A Resolução nº 148/2014, emitida pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, está anexa a 
este questionário. 
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