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Resumo 

 

O presente relatório técnico intenta apresentar os desafios e as contribuições que a criação de 

um setor de gestão da integridade pode gerar para a Secretaria Municipal de Saúde de Macaé. 

Para isso, foi realizado um estudo exploratório da Secretaria a fim de compreender o seu nível 

de competitividade e de entrega de políticas públicas. Além disso, realizou-se um diagnóstico 

pormenorizado da instituição, com a utilização de ferramentas gerenciais relevantes, tais 

como a Matriz SWOT, a Matriz GUT e o Balanced Score Card e, após, elaborada uma 

proposta de intervenção para a criação do setor de gestão de integridade no órgão. Finalmente, 

concluiu-se com a demonstração das vantagens de sua criação, além de possíveis prejuízos em 

caso de não implementação ou implementação parcial da proposta. 
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1 - Introdução 

 
 As organizações públicas têm a missão de cumprir os desideratos constitucionais, 

primordialmente quanto aos direitos fundamentais sociais e às normas programáticas 

concretizadas pelas políticas públicas setoriais. Nesta senda, qualquer evento com impacto e 

risco relevantes pode comprometer a boa e regular prestação do serviço público. 

(FONTENELLE, 2017). 

Tendo em vista a problemática de eventos negativos, a corrupção e a falta de 

efetividade podem afetar os objetivos organizacionais. Por tal motivo, a natureza do presente 

trabalho tem por fim sugerir mecanismos de combate a essas situações que obstam o 

cumprimento dos objetivos da organização por meio de três instrumentos de que pode valer a 

administração pública: o controle interno da gestão, o compliance (integridade) e a gestão de 

riscos (MIRANDA 2017, p. 41-43). 

O primeiro instrumento, de acordo com o art. 70 da Constituição Cidadã de 1988, 

trata do controle de legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão. De acordo 

com o Manual do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (2017), os controles 
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internos são processos conduzidos pela estrutura de governança, administração e outros 

profissionais da entidade, e desenvolvidos para proporcionar segurança razoável com respeito 

à realização dos objetivos gerais de controle.  

Para Galante (2004), controle é denominado interno quando “diz respeito à natureza 

profunda de algo, à sua estrutura e ao seu interior tratando-se até aos mínimos detalhes”. O 

segundo instrumento – compliance- no escólio de Silva (2016), diz respeito ao combate das 

práticas de corrupção e da implementação de uma cultura ética na gestão pública.; e o terceiro 

instrumento, a saber, a gestão de riscos, conforme o art. 15, inciso II, da Instrução Normativa 

n° 01/16 do Ministério do Desenvolvimento, Planejamento e Gestão, “tem por objetivo 

aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os riscos a 

níveis aceitáveis”. 

Conforme o Manual de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos 

do Ministério do Desenvolvimento, Planejamento e Gestão (2017), gerenciar riscos contribui 

para assegurar a comunicação eficaz, cumprir leis e regulamentos, evitar danos à reputação, 

mitigar possíveis riscos de corrupção e desvios éticos e, por fim, auxilia a unidade atingir seus 

objetivos. 

Assim, este estudo é importante na medida em que auxiliará a Secretaria Municipal 

de Saúde a conseguir planejar, executar, monitorar e avaliar seus objetivos e metas 

organizacionais de forma que os projetos e processos gerenciais não sejam interrompidos ou 

atrasados por obstáculos e riscos encontrados no caminho. Ademais, visa a resguardar o 

gestor público contra eventuais responsabilidades em relação a práticas de corrupção ou 

antieconômicas que podem eventualmente ocorrer no órgão.  

O objetivo geral do presente relatório é pesquisar a viabilidade, os benefícios e os 

desafios da criação do setor de Gestão de Integridade na Secretaria Municipal de Saúde de 

Macaé.  

Objetiva-se, em sentido geral, desta forma, analisar as vantagens e desafios que um 

sistema de gestão de integridade pode oferecer à Secretaria de Saúde Municipal. 

Especificamente, objetiva-se (i) detalhar cada vantagem e desafio supramencionado,  

(ii) o perfil dos servidores que ocuparão o setor, (iii) a formalização de um canal de 
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denúncias, (v) a construção de um código de ética e (vi) a modelagem de uma trilha de 

aprendizagem contínua em gestão da ética.  

O método e o procedimento escolhidos partem da análise de documentos, 

legislações, realização de entrevistas, informações de órgãos de controle, pesquisa junto a 

servidores públicos do órgão, pesquisa bibliográfica e benchmarking.  

O presente assunto delimita-se a analisar as possíveis contribuições e desafios que a 

implementação de um setor de gestão de integridade pode conceder à organização, sem se 

preocupar, em princípio, com a maneira de dar consolidação e higidez do setor sob a ótica de 

sua perpetuação. Ademais, não tem como objetivo tratar de controles já realizados na 

administração pública, como os de Tribunal de Contas, Ministério Público, Órgão Central de 

Controle Interno etc., preocupando-se, somente com o controle interno de gestão do órgão do 

Poder Executivo Municipal.  

2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

No que tange à apresentação da organização, informa-se que a Secretaria Municipal 

de Saúde de Macaé - SEMUSA é órgão pertencente à administração direta do Município e 

possui, nos termos do art. 77, inciso I, da Lei Complementar Municipal n° 256/16, a 

responsabilidade de planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de 

saúde, bem como gerir e executar os serviços de saúde a cargo do Poder Público Municipal. 

(MACAÉ, 2016, p. 51) 

A SEMUSA conta com cerca de treze setores em seu organograma, divididos entre 

secretarias adjuntas, coordenadorias, consultorias, assessorias, divisões e chefias. (MACAÉ, 

2016, p. 53) 

Ademais, vinculam-se, conforme a Lei Complementar Municipal nº 256/2016, à 

SEMUSA o Fundo Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, a Estratégia do 

Programa da Família e o Programa de Residência Médica. (BRASIL, 2016, p. 67) 

Ainda, a SEMUSA, segundo a Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 

2018 (LOA 2018) possui previsão orçamentária para o ano de 2018 de cerca de 

507.328.900,00 reais, isto é, mais de meio bilhão de reais. 
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No primeiro semestre do ano de 2018, a SEMUSA realizou, conforme o Portal da 

Transparência Municipal, sessenta e sete procedimentos licitatórios e assinou, desde o ano de 

2013, cerca de duzentos e trinta e dois contratos com fornecedores, para os meios diversos, 

serviços e aquisições. Além disso, A SEMUSA possui, segundo o Portal da Transparência 

Municipal, cento e dezesseis unidades de saúde. 

Vê-se que é um órgão que, além de possuir uma atividade essencial para os 

munícipes - saúde pública, é responsável, segundo o Portal da Transparência Municipal, pela 

gerência de 4.904 servidores públicos, mais de meio bilhão de reais em orçamento, atuando e 

fiscalizando a prestação de serviços e aquisição de materiais junto a diversos fornecedores.  

A partir de tal cenário, pode-se compreender, sob a perspectiva de problemas 

organizacionais a serem enfrentados, que existe a possibilidade de vários eventos de risco na 

consecução dos objetivos organizacionais acontecerem, de forma a impedir que a SEMUSA 

cumpra suas diretrizes, objetivos e metas estipuladas no Plano Plurianual.  

Tal problema agrava-se caso somado a possíveis atos de corrupção que podem 

ocorrer, além de superfaturamento em licitações e contratos públicos, no caso de ausência de 

monitoramento da legalidade, legitimidade e economicidade de tais procedimentos. 

Somado a isso, há também a problemática da falta de avaliação da eficiência, eficácia 

e efetividade do planejamento organizacional, tendo em vista que, segundo Lodi (1968), 

citando Peter Drucker (1966), não se pode melhorar o que não se mede.  

Como exemplo das problemáticas existentes, pode-se perceber que, a partir de dados 

do Sincof/Tesouro Nacional,que verifica a despesa per capita com saúde, a Saúde do 

Município de Macaé gastou mais - nos anos de 2015 e 2016 - que os municípios similares. 
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Gráfico 1 - Despesa per capita com saúde 

 

Fonte: Mouve (2018)apud Tesouro Nacional 

 

 Contudo, de acordo com a fonte Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), uma 

plataforma que apresenta dados sobre o índice de desenvolvimento humano municipal, a 

expectativa de vida dos munícipes de Macaé é menor que nos municípios similares.  

 

Gráfico 2 - Expectativa de vida (2018) 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Mouve (2018)apud Atlas do Desenvolvimento Humano 

 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

6 

 

 

Isso demonstra que o município de Macaé não é efetivo. Haja vista que conceito de 

efetividade diz respeito ao impacto ou resultado alcançado pela política pública, pode-se 

perceber que, pela análise gráfica, a longevidade (um parâmetro de efetividade para a saúde, 

uma vez que ter saúde é viver mais e melhor), não tem sido alcançada pela municipalidade tal 

efetivamente quanto aos demais municípios, se realizado o cotejo com os outros similares. 

Na SEMUSA, não existe o setor responsável pela avaliação de políticas públicas, 

sendo que tal atribuição, conforme art. 74, inciso II, da CRFB/1988, é constitucionalmente do 

sistema de controle interno.  

O setor de gestão de integridade, riscos e controle interno pode auxiliar com a 

realização de auditorias operacionais internas, avaliação de políticas públicas e exame de 

efetividade dos programas governamentais a fim de diagnosticar quais são os eventos que têm 

impedido a entrega de serviço público de qualidade ao município. 

 

2.1.2 Ferramentas de Diagnóstico das Características dos Problemas 

 

 2.1.2.1 Matriz SWOT 

 

No que tange ao diagnóstico das características dos problemas, apresenta-se 

ferramentas gerenciais de diagnóstico organizacional tomadas a partir da legislação vigente, 

de entrevistas e comunicados oficiais do município.  

A Matriz SWOT, de acordo com Chiavenato (2003), tem por fim verificar as forças e 

fraquezas do ambiente interno da organização e as ameaças e oportunidades do ambiente 

externo dela. Abaixo a Matriz SWOT. 
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Quadro 1: Análise SWOT da SEMUSA 
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FORÇAS 

 

● Boa cultura organizacional 

● Liderança do gestor da pasta 

● Centro Integrado de Gestão da Saúde 

recém inaugurado 

● Decreto 207/15 regulamenta a Lei 

Anticorrupção. 

 

AMEAÇAS 

 

● Comissão de licitação fora da 

SEMUSA 

● Denúncia aos órgãos de controle 

● Falta de gestão de arquivo de 

processos pela Controladoria Geral. 
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FRAQUEZAS 

 

● Falta de capacitação profissional 

● Cultura patrimonialista 

● Medo, por parte dos servidores, de 

tratar do tema de combate à 

corrupção. 

● Ausência de mecanismos de controle 

● Ausência de planejamento estratégico 

● Ausência de Programa de Integridade 

e Compliance 

● Ausência de gestão de riscos 

● Desvalorização dos servidores 

públicos 

OPORTUNIDADES 

 

● Cursos de capacitação gratuitos 

oferecidos pelo TCE/RJ 

● Indicação de nomes para estruturar o 

controle interno da gestão por parte 

da Controladoria Geral do Município 

● Curso de capacitação dos servidores 

de controle promovido pela 

Controladoria Geral do Município 

● Benchmarking junto a outros órgãos 

● Lei Estadual exige práticas de 

compliance 

● Lei Anticorrupção 

● Determinação do TCE/RJ exigindo a 

implementação de controle interno da 

gestão nos órgãos. 

● Ofício da Controladoria Geral 

solicitando nome dos servidores 

responsáveis pelo setor de controle 

interno da gestão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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2.1.2.2 Matriz GUT 

 

Ato contínuo, utilizou-se da Matriz GUT, conforme Miranda (2017), que tem por 

objetivo verificar a gravidade, a urgência e a tendência de determinado problema 

organizacional, apresentada nos termos abaixo. Para tal ferramenta de diagnóstico restou 

estipulado que o número 5 representa uma situação muito grave e o 1 menos grave. 

 

Tabela 2 - Matriz GUTda Secretaria Municipal de Saúde 

Problema Gravidade Urgência Tendência GUT Prioridade 

1. Ausência de planejamento estratégico  5 5 5 125 1º 

2. Ausência de avaliação de políticas 

públicas (efetividade, eficiência e 

eficácia) 

5 4 3 60 3º 

3. Risco reputacional do órgão 3 3 3 27 6º 

4. Penalidade por órgãos de controle 

externo 

5 3 2 30 5º 

5. Visão formalista dos órgãos de 

assessoria jurídica interna 

5 3 3 45 4º 

6. Ausência de setor de gestão de 

integridade, riscos e controle interno 

5 5 3 75 2ª 

7. Falta de integração com o Conselho 

Municipal de Saúde 

3 2 2 12 7º 

8. Corrupção, tráfico de influência e 

advocacia administrativa 

5 2 1 10 8º 

9. Falta de gestão de projetos 3 1 2 6 9º 

10. Falta de gestão de processos 3 1 2 6 9º 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Na Matriz GUT, há uma relação entre os acontecimentos da gestão e a gravidade, que é o 

possível dano que pode ocorrer em uma situação; a urgência, que representa a questão do tempo de 
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resolução de uma dada questão e, finalmente, a tendência, a qual diz respeito ao crescimento do 

problema e à possibilidade de ele se tornar maior conforme o tempo. (BRASIL, 2015) 

No caso em tela, pode-se perceber que os itens ausência de planejamento estratégico, 

ausência de avalição de políticas públicas, possibilidade de dano reputacional, penalidade por órgãos 

de controle externo, visão formalista dos órgãos de assessoria jurídica interna, ausência de setor de 

gestão de integridade, riscos e controle interno do órgão, falta de integração com o Conselho 

Municipal de Saúde, corrupção, tráfico de influência e advocacia administrativa, falta de gestão de 

projetos, falta de gestão de processos são itens selecionados tendo em vista serem mais sensíveis à 

organização, pois a ocorrência desses ou a não elaboração daqueles que deveriam ser realizados, gera 

possível inconformidade sob o viés ético e de eficiência na gestão pública. 

 

3 – Referencial Teórico 

 3.1 O Relevante Conceito de Controle Interno e a sua Importância Municipal.  

A expressão controle interno é utilizada para se referir ao conjunto de políticas, 

procedimentos e atividades que a administração de uma organização adota para gerenciar seus 

objetivos, mediante dos riscos a ele associados (MIRANDA, 2017, p. 30). 

O caput artigo 74, da Constituição da República de 1988 dispõe que os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 

(BRASIL, 1988).  

Já o artigo 3°, da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n° 01/2016, dispõe que os 

órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e 

revisar os controles internos da gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o 

gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos objetivos estabelecidos pelo 

Poder Público (BRASIL, 1988). 

Castro(2008, p. 213) evidencia a nova roupagem do controle interno sob a 

perspectiva pós-burocrática, para quem  

 

[...] o controle da Administração passa por uma alteração em suas bases, ao menos 

para tentar se adequar a uma atuação voltada a satisfação eficiente do interesse 
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público, deixando de se preocupar tanto com a forma do ato e voltando sua 

preocupação a efetivação do resultado por ele pretendido. 

 

Entre os objetivos do Sistema de Controle Interno está a função de proteger os 

interesses econômicos da municipalidade dentre elas as receitas, bens, servidores, 

cumprimento dos gastos em saúde, educação, segurança (BOTELHO, 2012, p. 26). 

Deve-se perceber que, além do controle de legalidade, tem-se o controle de 

resultados, focado na eficiência dos atos públicos, sendo esse último importante sob a ótica do 

combate à corrupção e à busca pela integridade pública. (CASTRO, 2008, p. 210) 

 

3.2 Os Conceitos Modernos de Compliancee de Gestão de Riscos 

 

Miranda (2017, p. 28), conceituando gestão de riscos, explicita que: 

 

no setor público, a gestão de risco tem como objetivo permitir à administração lidar 

de modo eficaz com a incerteza e seus riscos e oportunidades associados, reforçando 

sua capacidade de criar valor e oferecer serviços mais eficientes, eficazes e 

econômicos, tendo em conta valores como equidade e justiça. 

 

  

 No que tange ao compliance, entendido como integridade, Rodrigues, Oliveira e 

Araújo (2016, p. 264) aduzem que “o objetivo primário do compliance é a implantação de 

mecanismos de conformidade-padrão de ética da empresa, implementando regras de 

prevenção de ilícitos para a melhoria de sua governança e de gestão de seus riscos”. 

 Em complemento, o termo compliance vem de origem no verbo inglês tocomply, que 

significa obedecer a uma regra, um comando, um regulamento, ou seja, estar em 

conformidade com determinadas leis, normas e regras (MIRANDA, 2017, p. 30). 

 Ainda, segundo o Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, (2017, p. 7), “o 

compliancede procedimentos de integridade envolve ações que fomentem a declaração de 

bens e combatem o conflito de interesses e a presença de nepotismo, além da implementação 

eficiente da Lei de Acesso à Informação.” 
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 Nesta senda, da digressão teórica acima transcrita, pode-se perceber que a criação de 

um setor que trate da gestão de integridade, riscos e controle interno da gestão pode auxiliar o 

órgão no alcance de seus objetivos organizacionais, de modo a possibilitar a antecipação de 

tomada de decisão em relação aos riscos existentes (CASTRO, 2008, 209). 

 Por tal razão, esse setor pode auxiliar o órgão a entender o porquê de, embora o 

município despender mais recursos para a saúde que aqueles similares, demonstra-se menos 

eficiente, eficaz e efetivo que os demais de mesma dimensão.  

 

4 – Plano de Ação  

 

O Plano de Ação é uma ferramenta de planejamento que tem por finalidade evitar 

que determinada tarefa seja esquecida, bem como determinar a pessoa ou setor responsável 

por concretizá-la, o tempo e a forma de fazê-la. (MIRANDA, 2017, p. 159).  

Segundo Miranda (2017), o Plano de Ação é materializado pelo método 5W2H, que 

trata do gerenciamento de atividades, oriundo de cinco perguntas, em inglês, que começam 

com a letra “W”, e duas questões que começam com a letra “H”. Tal Plano foi utilizado para o 

contexto do Relatório Técnico ora proposto. 

No caso em apreço, as atividades foram divididas, basicamente, em quatro: a legal, 

que trata de publicação de normas; a de gestão de pessoas, com a seleção de pessoal com o 

perfil necessário para a assunção das atividades do setor de integridade; a de sensibilização, 

que trata de mudar o mindset do servidor público para uma prática de integridade e, por 

último, a execução dos trabalhos, com a criação dos documentos e procedimentos a ele 

inerentes. 

Conforme análise diagnóstica, foi possível perceber que a SEMUSA tem relevante 

grau de riscos para inconformidades, haja vista os processos existentes nos órgãos de controle, 

o vulto de erário gerido e a ausência de treinamento de compliance com os servidores 

públicos da pasta. Por isso, apresentou, nesse Plano de Ação, a ferramenta gerencial Balanced 

Score Card para operacionalização da criação do Setor de Integridade e de Riscos, 

objetivando-se analisá-lo em suas mais variadas dimensões para concretização do projeto. 
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4.1. Balanced Score Card 

 

Ato contínuo da análise de diagnóstico, apresenta-se o Balanced Score Card, ainda de 

acordo com Miranda (2017),que tem por objetivo relacionar os objetivos, metas, indicadores e 

iniciativas a fim de garantir o resultado pretendido. 

 

Tabela 3 - Balanced Score Cardda Secretaria Municipal de Saúde 

Objetivos Metas Indicadores Iniciativas 

Perspectiva Financeira Estipular para o próximo 

PPA a rubrica específica 

para o Setor de Gestão de 

Integridade, Riscos e 

Controle Interno. 

Alocar R$ 20.000,00 na 

próxima Lei 

Orçamentária Anual para 

a realização de compras e 

gratificações aos 

servidores para a 

implementação do setor 

de integridade e de 

riscos. 

Negociação junto à 

Secretaria Municipal de 

Planejamento, Casa 

Civil, Secretaria 

Municipal de Fazenda e 

Controladoria Geral do 

Município. 

Perspectiva do Cidadão Reduzir o risco 

paralisação de obras e 

serviços, de eventos de 

corrupção em 30% em 

um 1 ano 

Comparativo dos 

serviços atualmente mal 

prestados ou paralisados. 

Verificação do valor de 

dano ao erário restituído 

por Tomada de Contas 

Especial 

Reunião junto aos setores 

interessados e análise de 

processos administrativos 

de Tomada de Contas 

Especial. 

Perspectiva dos 

Processos Internos 

Criar canal interno de 

denúncias, implementar a 

Matriz de Riscos e 

Monitoramento 

Número de processos 

monitorados, número de 

denúncias recebidas. 

Negociação junto ao 

Setor de TI, Secretaria 

Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de 

Recursos Humanos e 

Controladoria Geral do 

Município. 

Perspectiva de 

Aprendizagem e 

Crescimento 

Implementar a Trilha de 

Aprendizagem dos 

servidores lotados no 

Setor de Gestão de 

Integridade, Riscos e 

Controle Interno. 

Nota nas avaliações de 

aprendizagem. Horas de 

cursos realizados. 

Parceria junto ao 

Tribunal de Contas do 

Estado e junto às 

Universidades lotadas no 

Município.  

Fonte:elaborado pelo autor (2018) 
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Tabela 4 - Plano de Ação da SEMUSA 

 

Ações Nº 1 Nº 2  Nº 3 Nº 4 

O que fazer? Elaboração e 

publicação de 

instrução normativa 

e portaria da 

Comissão 

responsável pela 

estruturação do 

Setor de Gestão da 

Integridade da 

SEMUSA 

Seleção do pessoal 

responsável pelo 

Setor de 

Integridade, 

conforme seu nível 

de capacitação e 

profissionalização, 

bem como 

dimensão ética a 

ser avaliada. 

Sensibilização, a 

fim de criar uma 

cultura de 

integridade na 

gestão pública 

municipal, de modo 

a evitar os 

costumes 

equivocados 

existentes, como o 

“jeitinho”. 

Inícios do trabalho 

do Setor de 

Integridade: criação 

de código de 

condutas, canal de 

denúncias, gestão 

de riscos, programa 

de integridade 

efetivo 

Onde? SEMUSA SEMUSA SEMUSA SEMUSA 

Por que? A fim de que sejam 

obedecidos os 

princípios 

constitucionais da 

legalidade, 

moralidade e 

impessoalidade. 

A fim de 

implementar a 

meritocracia e a 

profissionalização 

do Setor 

A fim de promover 

uma gestão 

participativa e 

colaborativa 

A fim de estruturar 

o Setor de Gestão 

de Integridade e 

para que ele 

cumpra a sua 

missão 

institucional. 

Quando? 30 dias 90 dias Inicialmente em 60 

dias e, após, 

periodicamente 

30 dias 

Quem? SEMUSA 

CONGEM 

PROGEM 

SEMUSA 

CONGEM 

PROGEM 

SEMAD 

SEMUSA  

SETOR DE 

GESTÃO DA 

INTEGRIDADE 

SEMUSA  

SETOR DE 

GESTÃO DA 

INTEGRIDADE 

Como? Por meio de 

reuniões agendadas 

e previamente 

marcadas. 

Edital público de 

chamamento 

interno para 

assunção de cargo 

em comissão ou 

função de confiança 

conforme a 

capacidade técnica 

e de gestão do 

servidor interessado 

e de acordo com a 

investigação de 

vida pregressa. 

Com a utilização de 

Manuais, Guias e 

Orientações. Com 

palestras, cursos e 

atividades. Com a 

retirada de dúvidas 

e auxílio de gestão. 

Com a criação de 

normativas, seleção 

de serviços, 

estruturação de 

coordenadorias e 

divisões, por meio 

de análise de dados, 

análise de políticas 

públicas, uso de 

ferramenta de 

software etc. 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

14 

 

 

Elaboração de 

exame ético. 

Após, quando 

possível, ocupação 

via concurso 

público. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 
 Quanto à ação nº 1, que trata da elaboração de normativas, essa se faz importante pela 

necessidade de cumprimento do princípio da legalidade em sentido estrito, conforme art. 37, 

caput, da CRFB/1988 (BRASIL, 1988). 

 No que diz respeito à ação nº 2, que trata da seleção de servidores responsáveis pelo 

setor de integridade, a sua importância fundamenta-se nos princípios da eficiência e da 

impessoalidade, também contidos na CRFB/1988 (BRASIL, 1988). 

 Já, em relação à ação nº 3, a sua importância está fundada na quebra de cultura 

organizacional, que, em regra, ainda é muito formalista e apegada às disfunções burocráticas, 

a fim de fazer com que os servidores públicos percebam que a criação do setor deve ser dada 

a partir de um viés de Administração Pública Gerencial.  

 Finalmente, quanto à ação nº 4, faz essencial criar atos administrativos normativos, a 

fim de padronizar as condutas do setor e evitar qualquer desvio de finalidade, em respeito, 

também, ao princípio da transparência, conforme a Lei nº 12.52711 (BRASIL, 1988). 

 Assim sendo, sugere-se que, com a implementação correta do citado Plano de Ação, 

com fundamento na ferramenta 5W2H proposta por Miranda (2017), a Secretaria Municipal 

de Saúde terá como benefícios a economicidade, pois terá noção concreta de atos corruptivos 

antieconômicos e os eliminará; melhor imagem reputacional, pois, ao exigir a ética, as 

relações entre os stakeholders serão mais duradouras e transparentes; evitará procedimentos 

licitatórios ilegais, uma vez que os licitantes serão cobrados quanto ao duediligence e, 

finalmente, melhorará o seu planejamento estratégico, porquanto terá noção dos riscos mais 

graves, urgentes e tendentes a ocorrer. 
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 A ferramenta 5W2H é importante para operacionalizar, dar prazo, identificar 

responsáveis e gerenciar a implementação do projeto, de modo a fazê-lo acontecer com metas, 

indicadores e prazos previamente estipulados. 

5 – Conclusão 

Conclui-se que, a partir da intervenção ora proposta que existem vantagens e desafios 

quanto à criação de um setor de descentralização de gestão da integridade na Secretaria 

Municipal de Saúde, tais como a mudança da cultura organizacional, que precisa reconhecer a 

gestão de integridade como ponto estratégico na gestão pública, além da necessidade de 

alocação de recursos para a criação do setor e capacitação de pessoal. Noutro giro, entendeu-

se que a sua criação poderia gerar economicidade, ganhoreputacional, transparência e 

eficiência à Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que ela passaria a gerenciar seus riscos, 

criando um programa de integridade efetivo e um canal de denúncia transparente. . 

O objetivo do estudo foi alcançado, pois, a partir das análises exploratórias e 

bibliográficas, restou identificado que a implementação de uma unidade de compliancee 

integridade na SEMUSA geraria valor público municipal bastante a mitigar práticas 

desviantes. 

O objetivo do presente relatório é pesquisar a viabilidade, os benefícios e os desafios 

da criação do setor de Gestão de Integridade na Secretaria Municipal de Saúde. A partir dele 

foi possível identificar, com o uso das ferramentas gerenciais, como a Análise SWOT, Matriz 

GUT e Balanced Score Card, juntamente com os dados e estatísticas demonstrados, que o 

desempenho da Secretaria Municipal de Saúde poderia ser melhorado com a implementação 

de métodos de gestão da integridade e de riscos no setor público. 

Após a implementação, na Secretaria Municipal de Saúde, das ações ora propostas, 

certamente a questão que gira em torno da gestão da ética e da integridade será melhor tratada 

e, com isso, todo um ciclo virtuoso será criado.  

Por exemplo, quanto à imagem reputacional, a Secretaria Municipal de Saúde 

demonstrará a todos os colaboradores, fornecedores e à sociedade em geral que não coaduna 

com práticas antiéticas.  
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No que tange à economicidade, é certo que possíveis práticas antieconômicas ou 

desviantes serão identificadas e corrigidas, gerando economia. Em relação ao planejamento, a 

gestão de riscos irá cuidar de mensurar os eventos relevantes.  

Quanto à gestão de terceiros, a Secretaria Municipal de Saúde não mais admitirá 

fornecedores que não atuem com base estritamente ética, tendo órgão interno que cuida dos 

trabalhos técnicos necessários para essa mensuração. Demonstrará aos próprios servidores da 

Secretaria que a ética é um valor fundamental do órgão; além de outros benefícios políticos, 

ambientais, organizacionais e culturais acessórios. 

Contudo, certamente o maior benefício da proposta está em colocar em prática e 

conceder ao cidadão o direito que ele tem de ver os recursos públicos serem geridos com 

integridade e ética, com substrato no princípio da República, ínsito ao Estado Democrático de 

Direito.  

Pode-se citar como limitações do trabalho o fato de autor ter sido convidado para 

trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, como também a dificuldade de se obter 

documentos oficiais para consubstanciar outras informações que seriam relevantes ao trabalho 

e ao receio que servidores públicos têm de realizar entrevistas para trabalhos científicos com 

temas relacionados à integridade e combate à corrupção.  

Finalmente, como sugestão para trabalhos futuros, pode-se construir a proposta de 

pesquisa focada no desenvolvimento do setor de gestão de integridade, especificando as suas 

conquistas e desafios, a fim de aperfeiçoá-lo e estruturá-lo como uma política de estado. 
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