
O Decreto n° 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança no âmbito 

da administração pública federal, trouxe a integridade como um dos princípios que regem a matéria.

A Portaria MMA nº 400, de 22 de outubro de 2018, instituiu o Programa de Integridade 

do Ministério do Meio Ambiente e deu outras providências, como a publicação do Plano 

de Integridade 2019-2020 do órgão.

A Portaria nº 1.089, de 25 de abril de 2018, publicada pelo Ministério da Transparência e Controladoria 

Geral da União, CGU, estabeleceu procedimentos necessários à estruturação, à execução e ao 

monitoramento dos programas de integridade dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal.

                              Plano de Integridade 2019-2020

As ações e medidas de integridade do MMA foram iniciadas em março de 2019, sendo a 

última ação a instituição do Boletim Quadrimestral para divulgação das ações do 

Programa de Integridade do MMA.

A integridade é o alinhamento consistente e a adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados

setor público. Parte da obrigação de se praticar atos que atendam ao interesse público, dentro dos limites da legalidade, eficiência e moralidade administrativa. A integridade pública  

é uma estratégia sustentável que aborda medidas preventivas, remediadoras e corretivas.

Acesse o link de Integridade do Ministério do Meio Ambiente para maiores informações: 

https://www.gov.br/mma/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos-integridade/integridade 

Vídeos e Matérias da CGU: link da campanha da CGU para aprimorar os programas de 

integridade pública e promover a cultura de integridade dentro dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo Federal, em busca da construção de ambientes cada vez mais 

íntegros na administração pública. O objetivo da CGU na produção e disponibilização 

desse conteúdo é apoiar os órgãos públicos na implementação de seus programas de 

integridade.
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https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica 
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