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INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Transparência e Prevenção à Corrupção - NTPC, instituído pelo Decreto nº 

437/2018, que regulamenta a Lei Complementar nº 247/2017, tem como competência, entre 

outras: 

✓ Desenvolver mecanismos de prevenção à corrupção junto aos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Município;  

✓ Promover o incremento da transparência pública; 

✓ Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições 

públicas e privadas; 

✓ Integrar dados e informações referentes à prevenção e à corrupção;  

✓ Promover capacitação e treinamento relacionados às suas áreas de atuação, sob a 

orientação da CGM; 

✓ Zelar pela aplicação do Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta 

Administração Municipal; 

✓ Orientar os agentes públicos municipais sobre a ética, a probidade e a moralidade na 

função pública; 

✓ Garantir a eficiência da transparência ativa e passiva, conforme legislação em vigor, 

com a utilização dos recursos de comunicação e de interação disponibilizados pela 

Internet; 

✓ Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos. 

 

Em cumprimento a sua missão institucional, o NTPC elaborou um planejamento de ações de 

compliance com foco em um público estratégico, sendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2017 atuamos com a alta administração, promovendo capacitações sobre as boas práticas 

de governança e sensibilizando os gestores para necessidade de adoção das práticas de 

integridade e ética na Administração Pública. Na oportunidade, abordamos temas como 

nepotismo, irregularidades em licitações, desvio e corrupção. 

Em 2018, lançamos o projeto Selo de Integridade de Contagem – SIC. 
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APRESENTAÇÃO 

O Selo de Integridade de Contagem teve por base legal a Lei Anticorrupção (12.846/2013), 
também chamada Lei da Empresa Limpa. 

 
 
JUSTIFICATIVA 

A iniciativa aponta para a concretização de uma estratégica inédita a nível municipal.  

A concessão do SIC às empresas teve inspiração no projeto empresa Pró-Ética, instituído pela 
Controladoria Geral da União – CGU em conjunto com o Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, tendo, entretanto, a Controladoria Geral de Contagem desenvolvido 
metodologia e requisitos próprios, voltados para a realidade municipal.  

O projeto permite fomentar e aferir requisitos de compliance, pois relações mais íntegras 
geram confiança no mercado e nas empresas. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do selo de integridade é fomentar uma cultura de integridade, prevenção à 
corrupção e promoção da ética nas relações com as empresas privadas. 

São objetivos específicos dessa iniciativa: 

✓ Conceder um selo como diferencial competitivo para empresas; 

✓ Antecipar e preparar as empresas de Contagem para uma tendência do poder público, 
que consiste em atribuir pontuação ou benefícios nas licitações às empresas que possuem 
programas de integridade;  

✓ Divulgar o nome das empresas que adotam voluntariamente as medidas de 
integridade; 

✓ Criar uma ferramenta para avaliar os programas de integridade das empresas e reduzir 
eventuais multas aplicadas nos termos da Lei 12.846/13.  

 
 

PÚBLICO ALVO 

Qualquer empresa pode participar, independente do porte ou tipo societário, de qualquer 
parte do território nacional, não só aqueles que transacionam com o poder público, mas para 
todos que tem a integridade e o compliance como valor de mercado e prática introjetada em 
sua atividade. 
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METODOLOGIA  

A metodologia foi desenvolvida pela equipe técnica do Núcleo de Transparência e Prevenção 
à Corrupção e consistiu em: 

✓ Normatizar o projeto; 
✓ Desenvolver uma metodologia de avaliação; 
✓ Criar uma plataforma eletrônica. 

 
 

NORMATIZAÇÃO 

Pelo princípio da legalidade, todas as ações da administração pública devem ser previstas em 
Lei, sentido lato. Neste contexto, o Prefeito Alex de Freitas editou o Decreto nº 619, de 14 de 
agosto de 2018, que institui o selo de integridade para avaliação de empresas que adotam 
voluntariamente medidas de compliance e programas de integridade. Assim sendo, para o 
ano vigente, foi publicada a Portaria CGM nº 004, de 26 de Junho de 2020, que estabelece os 
procedimentos para avaliação. 

 
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da CGM será realizada após o período de encerramento das inscrições, 
oportunidade que será emitido relatório resumido e conclusivo acerca da pontuação obtida. 

 

 

FASES DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DO SELO 
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PONTUAÇÃO 

A pontuação será atribuída da seguinte forma:  

 

I – Critérios Objetivos do Programa de Integridade - 40 pontos, divididos da seguinte forma: 

a. Código de ética e conduta – 20 pontos 
b. Canal de comunicação para recebimento de denúncias – 20 pontos 

II – Respostas ao questionário de Avaliação do Ambiente de Integridade – 60 pontos, 
divididos da seguinte forma:  

a.  Comprometimento com práticas de Integridade – 25 pontos; 

b.  Procedimentos, treinamentos e monitoramento – 15 pontos; 

c.  Adoção de medidas de inclusão e responsabilidade Social – 20 pontos. 

 

Receberá o selo de integridade de Contagem a empresa que obtiver pontuação igual ou 
superior a 70 (setenta) pontos e que não tenham obtido nota zero em nenhuma das áreas do 
questionário de Avaliação do ambiente de integridade.  

As microempresas (MEs), empresas de pequeno porte (EPPs) e Microempreendedor 
Individual (MEIs) que não se aplicam a legislação prevista no item 2.3, letras a e b, no anexo I, 
receberão a pontuação total considerando o tratamento diferenciado previsto na lei 
complementar nº 123/2000 e que não tenham obtido nota zero em mais de uma área do 
questionário. 

 

 

RESULTADO 

A relação das empresas certificadas para a obtenção do Selo de Integridade de Contagem será 
publicada no Diário Oficial de Contagem. 

 

 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

Para fazer jus ao Selo de Integridade de Contagem, a empresa participante deverá realizar a 
inscrição na plataforma eletrônica disponível no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(http://sic.contagem.mg.gov.br/). 

Empresas com matriz e filial, inscrição e avaliação deverão ser feitas individualmente, com a 
apresentação da documentação e comprovação dos requisitos correspondentes a cada CNPJ 
a que se pretende obter a certificação. 

Preencher os questionários com a respectiva documentação comprobatória a ser 
encaminhada pela empresa participante somente através da plataforma eletrônica.  
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Questionário 1 – DADOS DA EMPRESA 

Informações relativas à estrutura organizacional da empresa: 

a. Informações da empresa, contendo: 
▪ Especificar o Porte da empresa 
▪ Número total de funcionários 
▪ Representante da empresa 
▪ Telefone 
▪ E-mail 

 
b. Informações sobre a área do programa de Integridade e ações de conduta ética da 

empresa: 
▪ Especificar a área e pessoa responsável 
▪ Contatos - Telefone e e-mail 

 

Questionário 2 – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Comprovar os seguintes requisitos de admissibilidade para inscrição, que são de caráter 
eliminatório: 

a. Não constar do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas – CNEP ou do Cadastro de Fornecedores Impedidos de 
Licitar e Contratar com a Administração Pública – CADIMP. 
▪ Para comprovar tal requisito devem ser encaminhados documentos ou prints das 

telas de consulta. 
b. Certidões que comprovem a regularidade fiscal no âmbito federal, estadual e municipal, 

quais sejam:  
▪ Cadastro CNPJ - Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, em 

consonância com Instrução Normativa RFB nº 1863 de 27 de dezembro de 2018; 
▪ Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

(Receita Federal do Brasil); 
▪ Certidão Estadual em relação ao local do estabelecimento; 
▪ Certidão Municipal em relação ao local do estabelecimento, com autenticação digital; 
▪ Certificado de Regularidade do FGTS; 
▪ Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho. 

 

Questionário 3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

1. Requisitos Objetivos:  

1.1 Possuir código de ética ou documento equivalente 
1.2 Possuir um canal de comunicação para recebimento de denúncias 
 

2. Avaliação do ambiente de integridade: 

2.1 - Comprometimento com práticas de integridade 

2.2 - Procedimentos, treinamentos e monitoramento  

2.3 - Adoção de medidas de inclusão e de responsabilidade social 
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ALS Tribology Brasil Análise de Fluidos Ltda 

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda 

Biotech Logística Ltda 

CCT - Conceitual Construções Ltda 

Engesolo Engenharia Ltda 

Fresenius Kabi Brasil Ltda - Matriz 

Global Soluções Ambientais Ltda 

Infoshot Serviços e Soluções Em TI Ltda 

Laboratório Interlab 

Localix Serviços Ambientais Ltda  

Organização Contábil Eldorado Ltda 

Patrus Transportes Urgentes Ltda 

Petronas Lubrificantes Brasil S.A 

Tabelionato De Protestos De Títulos De Contagem 

Transportadora Pontual Ltda 

Viação Novo Retiro Ltda 
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Ar Puro Assistência Técnica 

Biomig Materiais Médico Hospitalar Ltda 

Localix Serviços Ambientais Ltda 

LS Locações, Serviços e Eventos Eireli 

Nefron Serviços Médicos de Nefrologia Ltda 

On Line Tecnologia e Integração Ltda 

Organização Contábil Eldorado Ltda 

Ótica Contagem 

Patrus Transportes Urgentes Ltda 

Petronas Lubrificantes Brasil S.A 

Prati Donaduzzi e Cia Ltda 

Sercomaq Automação Industrial Ltda 

Sicoob Crediserv Cooperativa 

Tabelionato de Protestos de Títulos de Contagem 

Transportadora Pontual Ltda 

Weiss Advocacia 
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Além do sucesso no alcance dos 
objetivos, o Selo de Integridade de 
Contagem foi apresentado no XXXII 
Congresso Brasileiro de Direito 
Administrativo, realizado nos dias 
17 a 19 de setembro de 2018, na 
cidade de Florianópolis/Santa 
Catarina e foi o primeiro colocado 
na premiação “Experiências 
Inovadoras em Gestão Pública”. O 
prêmio e o certificado foram 
entregues pela Dra. Maria Sylvia Di 
Pietro e pelo Dr. Celso Antônio 
Bandeira de Mello, ícones do Direito 
Administrativo Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Controlador Geral, Sr. Weber Dias 
Oliveira, o Selo de Integridade de Contagem 
foi um dos produtos que alavancou a 
Controladoria de Contagem a receber o 
prêmio nacional Transparência e Fiscalização 
Pública 2019 na Câmara dos Deputados por 
meio da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle, na categoria governamental.  
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