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O QUE É O PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO?
Uma iniciativa das Redes de Controle dos Estados, com
o patrocínio do TCU e CGU, apoio da ENCCLA,
ATRICON, ABRACOM, CONACI e Instituto Rui Barbosa;

Visa oferecer as organizações públicas das três esferas,
dos três poderes, em todos os estados da federação, a
oportunidade de se autoavaliarem quanto à
suscetibilidade à fraude e a corrupção;

Disponibiliza uma plataforma de autosserviço, a ser
continuamente utilizada pelos gestores, a partir do
“marco zero” a ser realizado em 2021;

Conta com um questionário de verificação das práticas
instituídas pelas organizações nos mecanismos de
prevenção, detecção, investigação, correção e
monitoramento;

Incorpora questões do Programa “Time Brasil” da
CGU, voltados para Transparência e Participação
Social, somente para os Estados e Municípios.
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CORRUP :AO NO PAIS? 
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1 - Aperfeiçoar as estruturas de prevenção à
corrupção das organizações públicas, nos
três poderes e nas três esferas;

2 - Melhorar o perfil dos gestores públicos
(formação, experiência e passado);

3 - Obter dimensão real dos casos de
fraude e corrupção detectados, investigados
e corrigidos no brasil;

4 - Melhorar a prevenção continuamente
pela adoção de boas práticas e revisão dos
sistemas de integridade.

O QUE QUEREMOS? 
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Processos de trabalho de prevenção, detecção, investigação, correção
e monitoramento de fraude e corrupção nas organizações públicas.

QUAL O OBJETO DO PROGRAMA? 
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PREVENÇAO 

• Gestão da ética 
e integridade; 

• Controles 
preventivos; 

• Transparência e 
Accountability. 
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DETECÇAO 

• Controles 
detectivos; 

• Canal de 
denúncias; 

• Auditoria 
interna. 

INVES 

• P '-· ves 1gação; 
ecução da 

nvestigação; 
• Pós-investigação. 
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QUE OUTRAS FUNCIONALIDADES 
TEM O SISTEMA? 
- Conterá base de dados atualizada dos cadastros de todas as organizações públicas do país 
(aproximadamente 18 mil); 

- Relatórios gerenciais diversos; 

- Classificação das organizações públicas dentro de uma matriz que relaciona os níveis de aderência às 
boas práticas de controle à fraude e corrupção (eixo x), confrontados com o seu poder de compra ou de 
regulação ( eixo y) - o que for maior; 

- Retratos nacional, estaduais e municipais, dos três poderes sobre as suscetibilidades à fraude e -corrupçao; 

- Retratos da suscetibilidade das organizações públicas segundo suas responsabilidades em políticas 
públicas; 

- Retratos da suscetibilidade das organizações públicas por mecanismos de controle à fraude e corrupção; 

- Análise de requisitos mínimos para nomeação de servidores de primeiro e segundo escalão quanto a 
experiência, passado e formação. 



Exemplo de resultados dos níveis de 
suscetibilidade à corrupção: 

Aceitável Média 





MASO DIAG , , 

SOO INICIO 

Plataforma de 
autoavaliação 
estará sempre 
aberta. 

O Plano de ação 
estará sendo 
gerenciado 
continuamente. 

Haverá medições 
bianuais pelas 
Redes para 
avaliaçao da 
evolução. 

CO ZERO") É 

Serão 
disponibilizados 
kits de modelos de 
controles a serem 
implantados. 

Serão ofertados 
cursos EAD, 
treinamentos e 
apoio técnico 
pelos parceiros. 
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