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1.OBJETIVO: 

 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) foi criado com o objetivo de prestar 

assistência médica qualificada e gratuita à população do Distrito Federal, além de desenvolver atividades de ensino, 

pesquisa e gestão na área da saúde em cooperação com o Poder Público, nos termos do art. 1º da Lei Distrital Nº 

5.899/17. 

Desse modo, visando potencializar os resultados esperados no contrato de gestão firmado com a 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SESDF, com fulcro no inciso I do art. 2º da mesma lei, o IGESDF vem 

adotando uma série de medidas a fim de mitigar riscos de integridade, regulatórios e de conduta, permanecendo em 

constante alinhamento às diretrizes dos Órgãos de Controle. 

A partir da Lei Distrital nº 6.112, sancionada em 2018, tornou-se obrigatória a implementação de um 

programa de compliance por “todas as pessoas jurídicas que contratam com a Administração Pública do Distrito 

Federal”. A própria norma define Programa de Integridade como o “conjunto de mecanismos e procedimentos de 

integridade, controle e auditoria, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos 

ilícitos praticados contra a administração pública do Distrito Federal”, nos termos dos artigos 3º e 4º da lei. 

O Guia de Implementação de Programa de Integridade nas Empresas Estatais, publicado pela Controladoria 

Geral da União – CGU, em 2015, esclarece que um sistema de gestão de integridade diz respeito a um conjunto de 

arranjos institucionais, regulamentações, instrumentos de gerenciamento e controle, além do fortalecimento de 

valores éticos com o objetivo de promover a integridade, a transparência e a redução do risco de atitudes que 

violem os padrões e políticas formalmente estabelecidos.  
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Ilustração que representa complexidade de um Sistema de Compliance. Divulgado no site institucional da Empresa Gaúcha de Rodovias.  

Nesta linha, as ações de integridade correspondem ao conjunto de práticas e comportamentos que 

objetivam manter a instituição aderente às leis e às suas normas e procedimentos, estabelecendo um padrão de 

conduta ética em todas as suas esferas de atuação, de modo a fortalecer sua governança, eficiência e a preservar 

sua sustentabilidade e perenidade. 

A integridade é um dos valores previstos no Planejamento Estratégico vigente. Abaixo, constam a missão, 

visão e valores institucionais; tais premissas deverão nortear o IGESDF em todas as suas atividades.  

• Missão: gerir estrategicamente serviços de saúde no SUS do Distrito Federal, aliado ao desenvolv imento de atividades 

de ensino e pesquisa e de gestão em saúde, em cooperação com a Secretaria de Saúde.  

• Visão de futuro: ser e expandir o modelo de gestão em saúde, ensino e pesquisa que melhor cuida de pessoas no 

Brasil. 

• Princípios, valores e crenças: 

• Respeito à dignidade da pessoa humana: respeito à qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração do Estado e da comunidade. 

• Excelência: grau máximo da qualidade ou perfeição, desde a primeira vez. 

• Espírito de corpo: demonstração de solidariedade e lealdade ao corpo ou grupo de pessoas a que se pertence.  

• Integridade: qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade.  

Como visto, a integridade trata-se de valor inerente à cultura organizacional do IGESDF, devendo ser 

incentivado e zelado por todos aqueles que compõem o quadro funcional, independentemente da posição 

hierárquica que ocupam. O engajamento da liderança em prol da ética certamente ensejará na elevação de 

satisfação de pertencimento dos colaboradores, o que melhora sua motivação e, como consequência, sua 

produtividade. 

O IGESDF, com base nas melhores práticas de relacionamento com o Poder Público, sempre teve uma área 

específica para a implementação e execução de processos de compliance em sua estrutura organizacional, desde a 
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sua criação. Inclusive, no próprio contrato de gestão firmado com a SESDF, há a previsão de que a estrutura 

organizacional do Instituto deve ter uma área própria para supervisão dos padrões de conformidade legal dos 

processos internos, o que compreende uma das competências do compliance.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 

 

O controle e acompanhamento da aplicação dos recursos, bens e fomentos pelo IHBDF serão feitos 

com observância ao seguinte: 

 

I - o IHBDF contará com unidade orgânica responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão 

dos padrões da conformidade legal dos processos internos, bem como do controle da 

implementação das recomendações de ajustes técnicos e administrativos no âmbito do IHBDF, 

oriundos dos órgãos de controle interno e externo;  

 

Em 14 de janeiro de 2020, o GDF regulamentou a Lei Distrital nº 6.112/18 por meio do Decreto nº 40.388, 

estabelecendo requisitos formais mais específicos para avaliação dos Programas de Integridade de pessoas jurídicas 

que mantêm relação contratual com a Administração Pública do DF. Entre os requisitos para aferição de efetividade 

do programa está a previsão da estruturação e independência da instância responsável pela sua aplicação e 

fiscalização do seu cumprimento, o que será devidamente observado pelo IGESDF. 

Ato contínuo, o objeto desta Política de Integridade é justamente formalizar, por um documento 

institucional apreciado e aprovado pela alta administração, as ações de gestão do Programa de Integridade no 

âmbito do IGESDF. 

 

Entre os principais benefícios do programa para o Instituto, pode-se citar: 

 

a) a disseminação de padrões de conduta ética a todo o corpo funcional, principalmente à alta 

administração;  

b) a supervisão e acompanhamento da correção de “não conformidades”, oportunidade de melhoria dos 

processos internos e monitoramento da eficiência dos controles primários;  

c) a mitigação de danos à imagem institucional;  

d) a gestão de riscos de integridade para a potencialização do atingimento das metas firmadas no 

contrato de gestão perante a SESDF; 

e) a melhoraria da reputação do IGESDF perante os seus stakeholders, gerando confiança e estreitando o 

relacionamento com os Órgãos de Controles, entre outros.  
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Uma vez atendidos os requisitos do Decreto nº 40.388/20, paralelamente o IGESDF também cumpre as principais 

condições do regulamento para participação do Programa Empresa Pró Ética, iniciativa da Controladoria Geral da 

União - CGU, o que certamente ratifica o compromisso da organização pela integridade corporativa. Segundo o 

Regulamento editado pelo órgão, o Pró-Ética consiste em iniciativa de fomento à adoção voluntária de programas de 

integridade pelas organizações brasileiras, com foco na implementação de medidas de promoção dacultura ética, de 

integridade e de combate à corrupção. 

Descritos ao longo desta política, os pilares deste Programa de Integridade foram pensados nas 

necessidades da instituição, levando-se em consideração a legislação que rege as atividades do IGESDF e as melhores 

práticas em compliance na saúde, compatível com seu porte, complexidade, estrutura e área de atuação. Soma-se 

que os princípios da Administração Pública também são diretrizes norteadoras do programa, mantendo -se a 

autonomia e independência de gestão característica da natureza jurídica de entidades que integram o Terceiro 

Setor.   

Em que pese os processos de adequação dos critérios definidos pelo Decreto nº 40.388/20 tenham sido 

alcançados ao final da presente proposição, insta salientar que o monitoramento do Programa de Integridade deve 

ser constante, sob pena de incorrer em documento interno meramente formal, prática vedada pela Lei nº 6.112/18.  

O propósito central da política é canalizar esforços para concretização da missão institucional de tornar o  

IGESDF em referência de gestão em saúde pública. Assim, devem ser inibidos quaisquer entraves na execução do 

contrato de gestão celebrado coma SESDF, sendo adotadas ações estratégicas para que a instituição potencialize o  

alcance de sua finalidade legal, estatutária e contratual. 

Logo, considerando os esclarecimentos acima, a aprovação desta Política de Integridade fortalece o 

compromisso institucional do IGESDF de repudiar quaisquer práticas de atos de corrupção, suborno, extorsão, 

propina, fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e quaisquer outros i lícitos e não autoriza 

qualquer tipo de pagamento de facilitação de serviços de interesse público a terceiros. 

 

2.LOCAL DE APLICAÇÃO: 

 

IGESDF e unidades sob sua gestão. 

 

3.DEFINIÇÕES | SIGLAS: 

 

• IGESDF: Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, que é composto pelas seguintes unidades:  

o IGES: Instituto de Gestão Estratégica; 
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▪ DP: Diretoria Presidência; 

▪ DVP: Diretoria Vice-Presidência; 

▪ DIEP: Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa; 

▪ DALOG: Diretoria de Administração e Logística; 

• UCAD: Unidade Central de Administração; 

▪ DIASE: Diretoria de Atenção à Saúde; 

• HB: Hospital de Base; 

• HRSM: Hospital Regional de Santa Maria; 

• UPH: Unidade de Atendimento Pré-Hospitalar; 

o UPA: Unidade de Pronto Atendimento. 

• Compliance: conformidade com as normas internas e externas, com as obrigações legais e com os princípios 

de integridade, conduta ética e melhores práticas; 

• Brinde: objeto ou ação promocional, de distribuição gratuita, pública, sem exclusividade e sem valor 

comercial por exibir logomarca, propaganda ou publicidade; 

• Ética: conjunto de princípios e referências que regulam a conduta moral de indivíduos, grupos, instituições, 

organizações, comunidades, sociedades, povos, nações, etc., buscando ser universalmente válidos; 

• Fraude: quaisquer atos ardilosos, enganosos ou de má-fé, praticados mediante omissões, inverdades, abuso 

de poder, quebra de confiança, burla de regras, ou outro meio inidôneo, com o propósito de dissimular fatos 

ou obter vantagem indevida, para si ou para terceiros; 

• Plano de integridade: documento que organiza as ações de integridade a serem adotadas em determinado 

período de tempo para a efetivação dos pilares do Programa de Integridade, devendo ser revisado 

periodicamente; 

• Risco de integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, 

fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprome ter os objetivos da instituição; 

• Stakeholders: descreve todas as pessoas ou “grupo de interesse” que são impactados pelas ações de um 

empreendimento, projeto, empresa ou negócio; público estratégico; 

• Suborno: oferta de uma vantagem indevida, em dinheiro, em bens, ou em qualquer coisa de valor, que 

requer em troca a prática de um ato ilegal, desonesto ou que vise a influenciar alguém (agente público ou 

privado) no desempenho de suas funções; 

• Terceiro setor: conjunto de pessoas jurídicas de direito privado, institucionalizadas e constituídas conforme 

a lei civil, sem fins lucrativos, que perseguem finalidades de interesse público; 

• Terceiros: fornecedores, prestadores de serviços ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas que 

mantenham relação contratual com a entidade, não abrangida pelo conceito de funcionário ou colaborador;  
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• Vantagem indevida: atitudes ilegais que tem por finalidade a facilitação de procedimentos, concessão de 

privilégios ou de vantagens de qualquer natureza. 

 

 

4. DIMENSIONAMENTO - EQUIPE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESCOPO DA POLÍTICA: 

 

 

6. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA: 

 

6.1. DOS PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO IGESDF 

O Programa de Integridade do IGESDF é composto pelos seguintes pilares: 

 

Gestão do 
Programa de 
Integridade

Implementação 
e Execução

Monitoramento
e Reporte

Conformidade

Processo Equipe 

Gestão do Programa de Integridade 

Gestor de Compliance e Governança 

Analista  

Analista  
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6.1.2. SUPORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO: 

O comprometimento da alta administração pode ser entendido como o pilar mais importante do programa 

de integridade, pois, se o corpo diretivo não está engajado, todo e qualquer esforço será apenas pró-forma. O apoio 

não deve ser entendido apenas como a alocação de recursos financeiros e infraestrutura, mas de suporte nas ações 

e nos exemplos dos gestores em todos os níveis. Além disto, deve conhecer o conteúdo do programa de integridade 

e supervisionar a execução das ações. 

Conforme as Diretrizes para Empresas Privadas da CGU (2015), o “apoio da alta direção é condição 

indispensável e permanente para o fomento de uma cultura ética e de respeito às leis e para aplicação efetiva do 

Programa de Integridade”. 
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Gráfico ref. Página 19 do Guia de Implementação de Programas de Integridade em Empresas Estatais (CGU – Dezembro de 2015). 

O Guia de Implementação de Programa de Integridade nas Empresas Estatais, publicado pela CGU (2015), 

esclarece que,  

um sistema de gestão de integridade diz respeito a um conjunto de arranjos institucionais, 

regulamentações, instrumentos de gerenciamento e controle, além do fortalecimento de valores 

éticos com o objetivo de promover a integridade, a transparência e a redução do risco de atitudes 

que violem os padrões e políticas formalmente estabelecidos. A gestão da integridade envolve a 

coordenação de atores e a utilização de instrumentos que perpassam diversas áreas de uma 

entidade, tais como Comissão de Ética, Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Recursos Humanos, 

Corregedoria, Jurídico, Área Contábil, Controles Internos, Gestão de Documentos, etc. (grifo nosso)  

Nesse sentido, o processo de aprovação, implementação e avaliação do presente Programa de Integridade 

conta com a participação dos membros da Diretoria Executiva, da seguinte forma: 

a) Apreciação e aprovação da Política de Integridade em Diretoria Executiva e posterior reporte ao Conselho de 

Administração; 

b) Atuação do Compliance enquanto unidade verificadora obrigatória de atos normativos submetidos para 

aprovação em Diretoria Executiva, nos termos da Política de Gestão Documental; 

c) Vinculação da área gestora do Programa de Integridade à Diretoria Presidência no organograma 

institucional; 

d) Presença de requisitos de elegibilidade para ocupação em cargo de membro da Diretoria Executiva e 

Conselho de Administração do IGESDF, consoante ao disposto no § 3º, Art. 5º da Lei Distrital nº 5.899/17; 

e) Apreciação e aprovação do Código de Ética e Conduta da instituição em Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração; 

f) Presença de Mensagem do Diretor Presidente e do Presidente do Conselho de Administração no Código de 

Ética e Conduta;  
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g) Participação dos membros da alta administração em treinamentos de integridade e governança corporativa;  

h) Assinatura de mensagem dos membros da Diretoria Executiva presente no Anexo I desta Política; 

i) Assinatura de Termo de Compromisso dos membros da Diretoria Executiva sobre os termos desta Política; 

j) Reuniões periódicas de reportes e alinhamentos com os membros da Diretoria Executiva e 

Superintendências. 

Há, ainda, como forma de demonstração do comprometimento da alta administração, a necessidade de que 

o responsável pela área de compliance “tenha a prerrogativa de se reportar diretamente à instância mais elevada da 

pessoa jurídica”, nos termos do Decreto nº 40.388/20, que regulamenta a Lei de Integridade do Distrito Federal (Le i 

Distrital nº 6.112/18). Por sua vez, é completamente vedado qualquer forma de intimidação da equipe responsável 

pelas ações de compliance no exercício de suas competências institucionais. A mudança de gestão da área 

responsável pelas ações de compliance jamais deve ser utilizada como forma retaliação, sendo esta uma garantia 

afeta ao gestor competente pela gestão do Programa de Integridade, chamado de “Compliance Officer”, nas 

melhores práticas de mercado.  

Repisa-se que o comprometimento da alta administração é pilar imprescindível para a vitalidade das ações 

de integridade. A ausência de apoio, ou o compromisso meramente formal, transforma o Programa de Integridade 

em conteúdo de “prateleira”, ou seja, sem impacto prático na organização, podendo expor a instituição em eventual 

fiscalização da Controladoria Geral do Distrito Federal e, inclusive, comprometer a manutenção do Contrato de 

Gestão perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.  

Portanto, a conduta e os atos de gestão dos membros que compõem os cargos estratégicos do “topo” da 

instituição são referências para todo o corpo funcional do IGESDF. Não basta que a alta administração apenas 

manifeste anuência, mas que sejam os responsáveis por dar a tônica da ética e liderem pelo exemplo.  

6.1.2. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA E POLÍTICAS DE COMPLIANCE: 

 

O Código de Ética e Conduta é um dos principais documentos institucionais do IGESDF. Trata-se da norma 

norteadora das condutas incentivadas e vedadas por todo o corpo funcional, desde a alta administração até o mais 

simples colaborador, independe do tipo de vínculo funcional; abrange tanto os profissionais que atuam na linha de 

frente assistencial, quanto os funcionários das atividades meio.  

Assim, o Código foi escrito em linguagem objetiva e de fácil compreensão, tomando-se como diretriz os 

princípios da Organização Nacional de Acreditação – ONA - e instituições hospitalares privadas de referência. Entre 

os assuntos abordados no Código, estão relacionamento interpessoal e com fornecedores, proteção da informação e  

bens institucionais, nepotismo, conflito de interesse, assédio moral e sexual, entre outras matérias.  
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Pela relevância desta norma, o Código foi apreciado e aprovado nos dois principais órgãos do Instituto: 

Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Os gestores são os principais responsáveis pelo cumprimento e 

zelo com as regras de conduta ética estabelecidas nesta normativa. 

Para sua disseminação, são promovidos treinamentos periódicos pela equipe de compliance, inclusive 

durante a integração de novos colaboradores, bem como a realização de ações de comunicação interna de 

endomarketing.  

Considerando-se que a conduta corporativa tem como plano de fundo o comportamento humano, o 

Código deve ser constantemente atualizado para acompanhar os novos desafios e as necessidades da cultura 

organizacional da instituição, sob gestão da área de Compliance e Governança. 

Por esse motivo, o Código não tem pretensão de disciplinar todo e  qualquer comportamento interno, mas 

sim disseminar condutas gerais incentivadas e vedadas. Comportamentos mais específicos devem ser normatizados  

por políticas, resoluções, regimento Interno, manuais, protocolos e procedimentos operacionais padrão, entre 

outros atos normativos.   

Por conseguinte, neste pilar estão devidamente contempladas outras políticas, resoluções, atos normativos 

e cartilhas visuais que contribuem para a melhoria e institucionalização do sistema de compliance e governança do 

IGESDF. 

 

6.1.3. GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E MONITORAMENTO: 

A gestão de riscos pode ser definida como o processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e 

monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificação, avaliação e gerenciamento de 

potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto ao 

atingimento de seus objetivos institucionais. 

A gestão de riscos, com a implementação e execução de 

controles internos, consiste em pilar imprescindível para o Programa de 

Integridade. Assim, a instituição deve conhecer seus processos, sua 

estrutura e os terceiros com quem interage, a fim de identificar, mapear e  

mitigar os riscos, por meio da implementação de controles internos 

eficazes. 

Enquanto pessoa jurídica de direito privado sem finalidade 

lucrativa, o IGESDF está exposto a riscos inerentes às suas atividades, 

quais sejam a prestação de serviço de interesse público em ensino, 

pesquisa e gestão no campo em saúde, em cooperação com o Poder 
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Público, nos termos do art. 1º da Lei Distrital nº 5.899/17. Portanto, apesar de não objetivar o lucro, mecanismos de 

controles implementados nos processos de negócio servem para potencializar capacidade de qualidade de entrega à 

população do Distrito Federal.   

 

Divulgação - Tribunal de Contas da União.  

O custo de não se gerenciar os riscos pode ter como consequências: a) a falta de efetividade do Programa 

de Integridade, sob fiscalização da Controladoria Geral do Distrito Federal e Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios; b) perda do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS, com suas respectivas 

isenções tributárias; c) não atingimento de metas do contrato de gestão pactuadas com a SESDF; d) 

comprometimento da reputação institucional perante a sociedade, entre outros.  

A tomada de decisão dos gestores do IGESDF deve avaliar os riscos envolvidos ao objeto em pauta, sendo 

conveniente a submissão dos temas estratégicos para análise das áreas técnicas pertinentes ao assunto, 

principalmente das unidades de compliance e jurídico. Tal medida conferirá segurança à tomada de decisão da alta 

administração, evitando mídia negativa, pressão de sindicatos e má reputação institucional perante os Órgãos de 

Controle Externo. 

A metodologia a ser utilizada na gestão de riscos corporativos seguirá as diretrizes do guia InternalControl -  

Integrated Framework – do CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission –  COSO  –  e  da ABNT 

NBR ISO 31000:2009 - Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes, o qual irá considerar, em síntese, as seguintes 

etapas: identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e reporte. O fluxo será 

disciplinado em documento interno específico, observando-se as diretrizes técnicas da CGDF. 
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CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission – COSO. Adaptado em português. 

 

 

ABNT NBR ISO 31000:2009 - Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes 

Por sua vez, ressalta-se que, de acordo com o Regimento Interno do IGESDF, enquanto os riscos 

corporativos são monitorados pela área de Compliance e Governança, os riscos assistenciais são de competência da 

Gerência da Qualidade. 

Desta feita, o monitoramento constante do Programa de Integridade, a partir da rotina de gestão de riscos, 

é imprescindível para aferir a aderência das ações de compliance. Eventuais inconsistências ou oportunidade de 



 

POLÍTICA DE GESTÃO 
POLÍTICA DE INTEGRIDADE 

 

 
COMPL.PG.001 

Publicação: 16/09/2021 
Versão: 000  Validade: 2 Anos Página: 13 de 28 

CÓPIA CONTROLADA1031 

aprimoramento devem ser objeto de planos de ação para que as fragilidades identificadas sejam corrigidas e o 

Programa seja atualizado periodicamente de acordo com a necessidade. 

Nessa esteira, é salutar que o ambiente regulatório seja monitorado cotidianamente, haja vista a 

necessidade manutenção da conformidade em caso de publicação de nova legislação de impacto às atividades do 

Instituto. 

Logo, a gestão de riscos é uma boa prática de governança corporativa na medida em que auxilia a alta 

administração no alinhamento das diretrizes previstas no Planejamento Estratégico e no atingimento das metas 

pactuadas no contrato de gestão.  

 

6.1.4. GESTÃO DE TERCEIROS: 

 

Para o pleno funcionamento dos serviços assistenciais fornecidos pelo IGESDF à população do D istrito 

Federal, depende-se de uma cadeia complexa de fornecedores de insumos, bens e serviços.  

A contratação de qualquer fornecedor pelo IGESDF deve observar, de forma criteriosa, as regras dispostas 

no Regulamento Próprio de Compras e Contratações. Em que pese o rito da seleção de fornecedor caracterizar-se 

por ser mais flexível que as licitações públicas realizadas pelo Poder Público, dada a sua natureza jurídica, é 

importante consignar que deve observar, no desenrolar do certame, os princípios gerais da Administração Pública, 

quais sejam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, consoante ao 

disposto na Lei Distrital nº 5.899/17. 

Outrossim, em decorrência da natureza pública do orçamento do Instituto, todos os instrumentos 

contratuais devem ser rigorosamente fiscalizados e geridos por parte dos colaboradores designados, sob pena de 

imposição de penalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização cível e/ou criminal, por parte da autoridade 

competente. A fiscalização e a gestão das contratações devem ser fiscalizadas pelas Superintendências respectivas e  

monitoradas pela Gerência de Contratos.  

Deve ser exigida da empresa contratada a manutenção de todas as condições de sua habilitação, obrigando 

a pessoa jurídica a apresentar os documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária.  Não é conveniente, sob o ponto de vista de compliance, a continuidade da relação contratual com 

empresas declaradas inidôneas pelo Poder Público.  

Como terceira linha de monitoramento, a área responsável pela auditoria interna realizará trabalhos 

constantes para verificação de eficiência dos controles das contratações de fornecedores críticos. São considerados 

críticos aqueles que, em virtude dos valores envolvidos na contratação, do perfil do contratado ou questionados por 
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Órgãos de Controle, demandarão um trabalho de análise de riscos de integridade, em função do potencial de 

exposição do IGESDF.  

Entre as iniciativas de compliance, devem ser realizadas ações de conformidade preventivas, além do 

requerimento de informações sobre o funcionamento do Programa de Integridade das empresas fornecedoras que 

contratem com o Instituto. Além disso, serão previstas regras de integridade para relacionamento com terceiros no 

Código de Ética e Conduta, mecanismos de prevenção de conflito de interesse com fornecedores, elaboração de 

cartilhas didáticas de fácil compreensão sobre o tema, presença de cláusula anticorrupção na minuta padrão de 

contratos e promoção de treinamentos focados em boas práticas de compliance com terceiros.  

 

6.1.5. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO: 

 

O Programa de Integridade do IGESDF promoverá ações de comunicação que disseminem a cultura de 

combate à corrupção. A conscientização do corpo funcional quanto às condutas éticas esperadas no âmbito 

corporativo consiste em requisito imprescindível para que a integridade, de fato, faça parte dos valore s institucionais 

do IGESDF, consoante ao disposto no inciso XVI, art. 6º da Lei Distrital nº 6.112/18.  

Nesse sentido, dispõe o artigo "Programa de Integridade e o Papel da Comunicação: Uma análise  sobre as 

estatais brasileiras avaliadas pela CGU", de autoria de Marina Soares Sabioni Martins, publicado em 2017. 

 

No contexto das organizações, que estão cada vez mais expostas, as atitudes morais refletidas nas 

decisões cotidianas ganham relevância no campo acadêmico. Áreas como a de comunicação, por 

exemplo, como gestoras da identidade, imagem e reputação organizacionais, vinculam-se ao campo 

da ética, como fundamento para a coordenação de esforços internos (KUNSCH, Margarida Maria 

Krohling; PARAVENTI, Ágatha. Comunicação organizacional estratégica: aportes conceituais e 

aplicados. São Paulo: Summus, 2016). 

 

Comunicação e Programas de Integridade:  

Giovanini (GIOVANINI, Wagner. Compliance: a excelência na prática. São Paulo, 2014) afirma que 

todo programa precisa da adesão de pessoas para ter êxito. Dessa forma, a comunicação assume um 

papel de disseminação e adequação de linguagem em todo o processo. Quando um Programa de 

Integridade/Compliance é implantado, a área de comunicação atua na parte de convencimento dos 

empregados, esclarecendo os eventuais riscos e fragilidades. Segundo o autor, a regularidade da 

comunicação será um fator decisivo de sucesso e manutenção das novas regras de conduta e 

valores. Corrupção é um tema difícil de ser abordado e causa  certa desconfiança por parte dos 

colaboradores. Ao mesmo tempo, os gestores se sentem coagidos a agir de forma correta em todos 

os processos do trabalho. A comunicação precisa tocar pessoas, sensibilizá-las e envolvê-las no 
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novo processo. O mais coerente é que a área de comunicação participe das principais tomadas de 

decisão juntamente à alta direção, definindo os objetivos, os melhores meios de comunicação para 

informar e receber denúncias, os responsáveis e  conteúdos, além da elaboração de um plano de 

comunicação que agregue todas as áreas. 

 

A publicação "Programa de Integridade: Diretrizes para empresas privadas" (2015), afirma ainda que as 

ações de comunicação de compliance devem ser de fácil compreensão, de forma precisa, didática, interativa e  clara 

para todo o tipo de público interno: do mais simples trabalhador até os membros da alta administração. Esta é a 

premissa que esta área de Compliance e Governança observará em suas atividades. 

Para o alcance desse objetivo, o treinamento corporativo de compliance é uma ferramenta essencial para a 

comunicação, compartilhamento de conteúdo e internalização do tema no âmbito institucional. A partir das 

capacitações promovidas por esta área de Compliance e Governança, os colaboradores poderão atuar como 

verdadeiros facilitadores dos temas de integridade em suas unidades administrativas ou assistenciais, assumindo um 

papel ativo no engajamento em prol da ética no IGESDF. 

Não basta apenas que colaborador entenda sobre integridade, mas também possua total consciência sobre 

sua responsabilidade para o pleno funcionamento do Programa.  Segundo o artigo "treinamentos corporativos", de 

André Castro Carvalho, as capacitações de compliance são relevantes para "(i) certificar que os colaboradores 

tenham ciência de suas responsabilidades; (ii) isentar a empresa de possíveis responsabilidades jurídicas em caso de 

transgressões individuais; (iii) proteger a empresa de risco reputacional; e (iv) mitigar os riscos de violação com a 

criação de um ambiente de trabalho mais propício à conformidade". 

Para a realização dos treinamentos, é salutar o envolvimento das áreas de ensino e de recursos humanos, 

considerando suas expertises em educação corporativa. Entre os materiais necessários, p oderão ser utilizados 

recursos como apresentações de power point, roteiros, quiz para conferência de absorção de conteúdo, formulário 

de reação para recolhimento de feedbacks e certificado de participação. 

 

6.1.6. RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

 

O IGESDF, constituído na forma de serviço social autônomo, exerce prestação de serviço público de 

interesse público em saúde à população do Distrito Federal. Deve-se reconhecer, portanto, o potencial de impacto 

social que o Instituto possui perante os seus agentes externos (sociedade, governo, órgãos de controle, 

fornecedores, entre outros).  

Dentro das unidades de saúde sob gestão do IGESDF, é desenvolvida uma série de projetos e de ações 

voluntárias, o que torna o ambiente hospitalar mais humano, agradável aos usuários do SUS e fortalece os laços com 

a comunidade, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Associação Amigos do Hospital de Base e o Serviço 
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Auxiliar Voluntário. Tais iniciativas, que por vezes contam com o apoio de cidadãos voluntários, efetivam o valor da 

dignidade humana previsto no Planejamento Estratégico vigente e as diretrizes da Política Nacional de Humanização 

– Humaniza SUS, do Ministério da Saúde. 

 

 

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília (RFCC) foi criado com o compromisso de oferecer acolhimento, apoio emocional e material, 

esclarecimentos e informações, motivar para tratamento, e procurar a integração. Fonte: site institucional da RFCC.  

Destaca-se, ainda, o Projeto Humanizar, o qual é desenvolvido nas unidades de saúde sob gestão do 

IGESDF. O objetivo desta ação é transformar o ambiente hospitalar em local de acolhimento e escuta qualificada, 

auxiliando e informando os usuários do SUS e colaboradores, bem como permitindo que todos tenham acesso digno 

aos serviços de saúde de maneira mais segura e rápida. 

 

 

Foto: Davidyson Damasceno/Iges-DF 

No que diz respeito à gestão e desenvolvimento de pessoas, neste pilar serão promovidas ações de 

valorização da diversidade e respeito à diferença, conforme incentivado no Código de Ética e Conduta: 

 

4.1. Tratar com respeito toda e qualquer pessoa, repudiando os comportamentos ofensivos à 

dignidade da pessoa humana, em especial os discriminatórios, relacionados às questões sociais, de 

raça, de gênero, de crença, de nacionalidade, de orientação sexual, geracional, preferências 

políticas, condição física ou qualquer outra manifestação de preconceito. 
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Nesta toada, recorda-se que o combate à corrupção e a adoção de políticas de inclusão social faz parte dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas – ONU, documento lançado em 

2015 para direcionamento das questões públicas socioambientais até 2030. 

 

Exemplos de metas globais 

 

Para cumprir com este ODS, os países devem fornecer identidade legal para todos, incluindo o 

registro de nascimento, ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas 

instituições de governança global. Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 

representativa em todos os níveis e desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes 

em todos os níveis e reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. 

 

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - ONU 

Por sua vez, sabe-se que, no decorrer da prestação dos serviços de saúde, é processado e descartado uma 

grande quantidade de lixo hospitalar. Portanto, deve-se consignar que as superintendências das unidades de saúde 

são responsáveis por fiscalizar o cumprimento da legislação de regência, mantendo-se a conformidade esperada e 

evitando a exposição do risco de imposição de auto de infração por parte das autoridades competentes. O 

atendimento de tais disposições regulatórias proporcionará uma gestão de resíduos sólidos sustável e socialmente 

responsável.  
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Divulgação - Site SustentArqui 

 

O engajamento da responsabilidade social, tomando-se como base as premissas ESG (environmental, social 

and corporate governance) proporciona ao IGESDF maior visibilidade e melhoria da reputação institucional perante 

os seus agentes internos, o que certamente poderá se converter em importante vantagem na mobilização de 

recursos voltados ao investimento social. 

 

6.1.7. TRANSPARÊNCIA: 

 

Por ser mantido por meio de recursos públicos advindos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal, nos termos da Lei Distrital nº 5.899/17, o IGESDF deve dar publicidade de seus atos de gestão, 

principalmente no que concerne às despesas com pessoal e fornecedores 1. Todas essas informações estão 

devidamente publicizadas no Portal da Transparência (https://igesdf.org.br/portal-transparencia), em atendimento à 

legislação de regência. 

 

 
1 Art. 2º Compete à Secretaria de Estado de Saúde supervisionar a gestão do IHBDF, observadas as seguintes normas e 

disposições: 

III - o contrato de gestão deve observar os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade [...]; 
IX - o processo de seleção para admissão de pessoal do IHBDF deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com 

observância dos princípios da publicidade [...]; 

a) os princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência;  
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Entre os princípios do IGESDF previstos no Regimento Interno, o Instituto deve ser orientado pelas 

diretrizes de modernização administrativa, o que compreende a transparência necessária para viabilizar o controle 

social por parte do cidadão, sociedade civil organizada e imprensa. 

Nesse sentido, é válido pontuar que a promoção da participação social por meio de comunicação aberta e 

transparente das atividades do Instituto de maneira ao fortalecimento do acesso público à informação é uma 

importante diretriz de governança, consoante ao que ensina a Cartilha de Governança e Compliance do Distrito 

Federal, publicada em março de 2021 pela Controladoria Geral do Distrito Federal ( link). 

No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital nº 4.990/12, que dispõe sobre o acesso de informações à 

sociedade, é aplicável às pessoas jurídicas de direito privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de 

ações de interesse público, recursos públicos por contrato de gestão, como é o caso do IGESDF.  

Ademais, importa destacar que o Instituto promove a publicidade de seus atos por meio dos canais de 

comunicação com o cidadão, principalmente considerando-se os serviços de ouvidoria disponibilizados virtualmente 

pelo Sistema OUV-DF, utilizado em toda a Administração Pública do DF, por ligação telefônica no número “162” e 

presencialmente, nos postos de atendimento em funcionamento nas unidades hospitalares sob gestão do IGESDF. A 

ouvidoria é o principal canal de porta voz do cidadão. 

 

 

 

Tanto os processos de transparência quanto de ouvidoria são de competência da Coordenação de 

Ouvidoria e Transparência, unidade vinculada à área de controles do Instituto.  

 

6.1.8. CANAL DE DENÚNCIAS: 

O IGEDSF possui o compromisso de viabilizar um Canal de Denúncia para fins de comunicação de 

irregularidades de conduta funcional reportadas de boa-fé. Caso cumpridos os requisitos de admissibilidade da 

denúncia registrada, é instaurado um procedimento de apuração disciplinar de competência da Corregedoria do 

Instituto.   

http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/03/Cartilha-versao-2-SUGOV2.pdf
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Essa ferramenta institucional permitirá o recebimento e registro de ocorrências e condutas que não 

estejam aderentes aos padrões legais, éticos e morais cingidos pelos IGESDF, além de situações como assédio moral,  

assédio sexual, discriminação, conflito de interesses, conduta profissional antiética, roubo ou furto, pagamento ou 

recebimento inadequado, divulgação indevida de informações, descumprimento de leis, normas, políticas e 

procedimentos internos e outros. 

 

Os registros poderão ser realizados de forma anônima, resguardando-se a confidencialidade e o sigilo, além 

de garantida a segurança das informações prestadas. O link de acesso ao canal (https://igesdf.org.br/canal-de-

denuncias) é de fácil acesso e visualização no site institucional. 

O IGESDF repudia quaisquer comportamentos e práticas de corrupção que destoam do que está previsto 

no Código de Ética e Conduta, resguardando a proteção e a não retaliação do denunciante de boa-fé. Logo, um canal 

próprio e exclusivo para registros de denúncias possibilitará a identificação e a interrupção de potenciais atos 

lesivos.  

Por sua vez, enquanto o Canal de Denúncias é focado no público interno, qual seja os colaboradores, o 

Sistema OUV-DF (https://www.ouv.df.gov.br) é destinado prioritariamente ao público externo, sem prejuízo do 

registro de denúncias pelo segundo canal. Ambos os sistemas são operacionalizados pela Ouvidoria e Transparência, 

unidade vinculada à área de controles. 

 

6.1.9. APURAÇÕES DISCIPLINARES: 

Recepcionadas as denúncias e preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Corregedoria deve instaurar 

procedimento interno cujo objeto é a apuração de fatos potencialmente lesivos ao Instituto. Assim, serão levantadas 

testemunhas, documentos e informações para constituição do conjunto probatório de evidências para a respectiva 

tomada de decisão superior.  

O controle disciplinar visa justamente a corrigir condutas indevidas e prevenção de novas irregularidades, 

sendo uma importante fonte de identificação de oportunidade de melhorias em processos de trabalho, cultura 

organizacional e principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas.  
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Identificada a autoria e a materialidade da denúncia, é imprescindível que o IGESDF adote as medidas 

necessárias, observadas a razoabilidade e proporcionalidade da tomada de decisão disciplinar, para coibir e remediar 

a situação de irregularidade. 

Uma vez constatado eventual dano material ou financeiro ao IGESDF, devem ser empregados meios para 

reaver o prejuízo à instituição, sejam por medidas judiciais e/ou extrajudiciais em desfavor do autor da 

irregularidade. A responsabilização e a respectiva cobrança do dano não se tratam de medida disponível aos 

gestores, mas sim de uma obrigação legal, considerando-se a natureza pública dos recursos orçamentários da 

instituição.  

Os trabalhos de apuração de conduta disciplinar e de reparação de danos poderão ser objeto de apreciação 

e deliberação em comitê colegiado, a ser disciplinado em norma interna específica.  

 

6.1.10. AUDITORIAS PERIÓDICAS: 

 

O IGESDF possui uma área própria e específica para a realização de auditorias operacionais de 

conformidade para aferir os mecanismos de controle interno da gestão e propor recomendações de melhoria dos 

processos de trabalho. A partir dos achados e gaps identificados, a auditoria visa conferir eficiência aos recursos 

financeiros do Instituto, os quais provêm de verba pública. 

Sobre esse assunto, é importante esclarecer que, consoante a inteligência da ISO 19011 (ABNT NBR, 3ª ed.,  

2018), o qual dispõe sobre as "diretrizes para auditoria de sistemas de gestão",e não se confundem os trabalhos de 

auditoria interna e auditoria externa (independente), conforme abaixo: 

 

3.1 auditoria: processo sistemático, independente e documentado para obter evidência objetiva (3.8) 

e avaliá-la objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria (3.7) são 

atendidos. 

Nota 1 de entrada: Auditorias internas, algumas vezes chamadas de auditorias de primeira parte, são 

conduzidas pela própria ou em nome da própria organização. 

Nota 2 de entrada: Auditorias externas incluem aquelas geralmente chamadas de auditorias de 

segunda e terceira partes. Auditorias de segunda parte são conduzidas por partes que têm um 

interesse na organização, como clientes, ou por outras pessoas em seu nome. Auditorias de terceira 

parte são conduzidas por organizações de auditoria independentes, como aquelas q ue fornecerem 

certificação/registro de conformidade, ou por agências governamentais. 
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Superada tal premissa, convém pontuar que o IGESDF deve se submeter a auditorias externas por 

empresa contratada para auxiliar os trabalhos de fiscalização, conforme Decreto nº 40.395/202 e a Cláusula 15ª do 

Contrato de Gestão3.  

Os trabalhos de auditoria interna devem observar as diretrizes técnicas da Controladoria Geral do 

Distrito Federal. Para assegurar a isenção, autonomia e imparcialidade do auditor, não é recomen dável a 

participação da área de auditoria interna em atos de gestão. Esta premissa encontra alinhamento nas melhores 

práticas de gestão de riscos, conforme disposto no “Modelo das Três Linhas de Defesa” , publicado em 2013 na 

Declaração de Posicionamento “As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles”, do The 

InstituteofInternalAuditors (The IIA). 

 

 

 

 

 
2 Art. 11 Compete ao Conselho de Administração:  
I - aprovar: 
f) a prestação de contas e o relatório anual de gestão, acompanhados de parecer do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa;  
Art. 15. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:  

V - acompanhar os trabalhos da auditoria externa contratada;  
Art. 41. O Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização e controle do IGESDF, terá as seguintes competências:  
V - propor ao Conselho de Administração a contratação de serviços contábeis, de auditoria independente ou de parecer técnico 

especializado para auxiliar os trabalhos do Conselho Fiscal, especialmente os relativos ao relatório de cada contrato de gestão e 
ao balanço anual; 
3 Cláusula Décima Quinta do Contrato de Gestão:  
III - o IHBDF contratará os trabalhos de auditoria externa independente para a realização das verificações contábeis, financeiras 

e patrimoniais; 
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Salienta-se que é completamente vedada qualquer interferência de terceiros, independente do cargo que 

ocupa, na conclusão dos trabalhos. Oportunamente, na fase de emissão do relatório preliminar de auditoria, é 

garantido o contraditório para fins de prestação dos esclarecimentos devidos à área executora do processo 

auditado. 

Por fim, conforme previsão em regimento interno, a área de compliance apoiará no tratamento dos 

apontamentos e recomendações constantes em relatórios de auditoria interna e externa, a partir da elaboraç ão de 

um plano de ação sob responsabilidade das áreas gestoras competentes pelos processos auditados. 

 

7. RESPONSABILIDADES: 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
RESPONSABILIDADE 

PILAR DO 

PROGRAMA 

Alta Administração 

Prestar suporte formal e material ao Programa de Integridade do IGESDF, 

servido de exemplo de conduta ética ao corpo funcional, além de 

acompanhar, supervisionar e dar diretrizes para a efetividade das ações de 

Suporte da Alta 

Administração 



 

POLÍTICA DE GESTÃO 
POLÍTICA DE INTEGRIDADE 

 

 
COMPL.PG.001 

Publicação: 16/09/2021 
Versão: 000  Validade: 2 Anos Página: 24 de 28 

CÓPIA CONTROLADA1031 

 

compliance.  

Diretoria Presidência 

e Diretoria Vice-

Presidência 

Monitorar de perto a gestão do Programa de Integridade, realizar reuniões 

periódicas para reporte das ações e zelar pela adoção das melhores 

práticas de compliance e governança corporativa. 

Suporte da Alta 

Administração 

Controladoria 

Interna 

Supervisionar a gestão do Programa de Integridade, assegurar o pleno 

funcionamento de todos os pilares que compõem o programa, avaliar o 

atingimento dos indicadores e propor melhorias, bem como garantir as 

condições administrativas mínimas para execução das ações de compliance.  

Gestão de riscos, 

controles internos 

e monitoramento 

Coordenação de 

Compliance e 

Governança 

Realizar a gestão do Programa de Integridade, acompanhando o 

funcionamento de todos os seus pilares e reportando os resultados 

atingidos para a alta administração.  

Programa de 

Integridade e todos 

os seus pilares 

 

Corregedoria Gerir e conduzir a execução do procedimento de apuração disciplinar.  
Apurações 

disciplinares 

Auditoria Interna Gerir e conduzir a execução de auditorias internas periódicas.  
Auditorias 

periódicas 

Coordenação de 

Ouvidoria e 

Transparência 

Gerir e assegurar o cumprimento dos processos de ouvidoria e 

transparência, além de operacionalizar o funcionamento do Canal de 

Denúncias. 

Canal de Denúncias 

e Transparência 

Consultoria Jurídica 
Prestar assessoria jurídica às unidades em relação às normas e legislação 

vigentes. 

Gestão de riscos, 

controles internos 

e monitoramento 

Gerência de 

Qualidade 
Gerir e conduzir processos de gestão de riscos assistenciais e documental. 

Gestão de riscos, 

controles internos 

e monitoramento 

Gerência de 

Contratos 

Supervisionar a gestão e fiscalização dos contratos celebrados pelo IGESDF 

com fornecedores. 
Gestão de Terceiros 

Gerência Geral de 

Pessoas 

Supervisionar e propor melhorias para a cultura organizacional do IGESDF e 

zelar pela efetividade do Código de Ética e Conduta. 

Código de Ética e 

Conduta e políticas 

de compliance. 

Agentes de 

Integridade 

Colaborador responsável por apoiar as ações de integridade em sua 

respectiva unidade administrativa ou assistencial. 

Treinamento e 

Comunicação 
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Para o Programa de Integridade efetivamente funcionar, devem ser envolvidos vários atores internos para 

execução e monitoramento de seus pares, perpassando diversas áreas do IGESDF. Abaixo, estão relacionadas  as 

unidades de integridade responsáveis pelo programa: 

 

 

8. DETALHAMENTO DAS INTERFACES: 

 

 

9. DOCUMENTO(S) DE APOIO: 

 

• Contrato de Gestão; 

• Código de Ética e Conduta; 

• Modelo de Plano de Ação, conforme disponibilizado no Sistema MVGE Documental;  

• Planejamento Estratégico do IGESDF; 

• Política de Gestão Documental; 

• Regimento Interno; 

• RDE nº 06/2020 – Estrutura Organizacional do IGESDF; 

• Termo de compromisso à Política de Integridade. 

 

10.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

• ABNT. NBR ISO 19011 – Diretrizes para auditoria de sistema de gestão. 3ª ed., 2018. 
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emhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm; 

Processo | Área 

Responsável 
Cliente | Área Produto | Serviço Indicador 

Gestão do Programa 

de Integridade 

Coordenação de 

Compliance e 

Governança 

Programa de 

Integridade 

Quantitativo de registros de ouvidoria, 

denúncias no canal de denúncias, número de 

apurações disciplinares, índice de 

colaboradores impactados com a promoção 

de treinamentos de compliance, entre outras 

formas de aferir a efetividade do Programa de 

Integridade. 
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https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/guia_estatais_final.pdf
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https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual-gestao-de-riscos.pdf
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https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
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12. DOCUMENTOS DE APOIO:  

• COMPL.FORM.001: Termo de Compromisso à Política de Integridade. 

 

11. ANEXO(S): 

 

11.1. ANEXO I: 

 

MENSAGEM DE COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

AO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO IGESDF 

 

Prezados(as) colaboradores(as), prestadores de serviço e sociedade, é com satisfação que a Diretoria 

Executiva do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal comunica a aprovação de sua Política de 

Integridade.  

A vigência desta norma interna é mais um passo para o fortalecimento do Programa de Integridade do 

IGESDF, que possui o objetivo de prevenir, identificar e corrigir eventuais irregularidade s e atos de corrupção 

ocorridos no ambiente institucional das unidades sob a nossa gestão. 

A integridade é um dos valores institucionais previstos no Planejamento Estratégico vigente e, por meio das 

ações coordenadas dos pilares que compõem este programa, espera-se a elevação da cultura organizacional voltada 

para padrões de conduta ética, o aprimoramento do ambiente de governança corporativa, bem a implementação de 

mecanismos de controle interno estratégicos.  

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/panorama/article/view/7246
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20072020131817.pdf
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20072020131817.pdf
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O Programa de Integridade do IGESDF conta com o apoio irrestrito desta alta administração e necessita do 

compromisso de todos os atores internos – Conselheiros, Diretores, Superintendentes, Gerentes Gerais, Gerentes de 

área, Coordenadores, Chefes de Núcleo, líderes de equipe, colaboradores, fornecedores, organizações parceiras, 

estagiários, voluntários e cidadãos – para que a condução das atividades institucionais atenda as melhores práticas 

de compliance e observe estritamente a conformidade com a legislação e as normativas internas.  

A integridade é um alicerce da cultura organizacional, sendo decisiva em todos os atos de gestão. Portanto, a 

Política de Integridade aplica-se a todos que, direta ou indiretamente, devem contribuir para a efetivação da missão, 

visão e valores do IGESDF. As ações previstas na política certamente irão potencializar o atingimento das metas 

pactuadas com a Secretaria de Estado de Saúde por meio do Contrato de Gestão, possibilitando que o Instituto 

torne-se referência em gestão de saúde pública e entregando um serviço assistencial de qualidade à população do 

Distrito Federal.  

O IGESDF repudia qualquer ato de corrupção. Caso suspeite de algum comportamento duvidoso ou contrário 

ao nosso Código de Ética e Conduta, às nossas políticas internas, à legislação, manifeste -se e reporte-nos por meio 

dos canais institucionais. Não será tolerado nenhum ato de assédio ou retaliação contra colaboradores que 

exponham preocupações de boa-fé. 
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