
 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

 
PORTARIA CGU Nº 750, DE 20 DE ABRIL DE 2016 

 
Institui o Programa de Integridade da Controladoria-Geral da União. 

 
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, 
resolve: 
 
Art. 1º Instituir o Programa de Integridade da Controladoria-Geral da União, como projeto de 
gestão estratégica, nos termos do Parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 1.308, de 22 de maio 
de 2015, do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União. 
 
Art. 2º O Programa de Integridade tem os seguintes eixos fundamentais de atuação: 
 
I - Comprometimento e apoio da alta direção; 
 
II - Definição e fortalecimento das instâncias de integridade; 
 
III - Análise e gestão de riscos; 
 
IV - Estratégias de monitoramento contínuo. 
 
Art. 3º O Programa de Integridade será operacionalizado a partir de um Plano de Integridade, 
que contemplará as seguintes ações e medidas: 
 
I - Padrões de ética e de conduta; 
 
II - Comunicação e treinamento; 
 
III - Canais de denúncias e ações de controle; 
 
IV - Medidas disciplinares; e 
 
V - Ações de remediação e aprimoramento dos processos de trabalho. 
 
§ 1º O Plano de Integridade de que trata o caput deverá ser elaborado a partir do mapeamento 
de riscos de integridade e da avaliação das medidas de integridade existentes, com a finalidade 
de identificar vulnerabilidades no quadro de integridade do órgão e propor medidas para sua 
mitigação. 
 
§ 2º O Plano de Integridade contemplará, no mínimo, cronograma de execução das medidas, 
seus responsáveis e meios de monitoramento. 
 
Art. 4º A elaboração, desenvolvimento e implementação do Programa de Integridade caberá às 
seguintes instâncias: 
 
I - Comitê de Gestão Estratégica, como instância decisória; 
 
II - Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, como instância operacional; 
 
III - Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, como instância consultiva. 
 
Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo serão desempenhadas com a participação 
das demais unidades da Controladoria-Geral da União. 
 
 
 



Art. 5º Aplicam-se, no que couber, os dispositivos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e 
do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. 
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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