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APRESENTAÇÃO 
 

A Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial (Coesc) do Gabinete da 
Presidência (Gabpr) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) é a unidade 
administrativa organizacional responsável pela gestão da comunicação institucional e 
pela execução das atividades relacionadas com o 15º objetivo estratégico institucional, 
intitulado “OE 15 - Aperfeiçoar a Comunicação Institucional”, conforme determinado 
pela Portaria Funasa nº 7.553/2018, que aprova o Plano Estratégico da Funasa para o 
período de 2018 à 2023, publicada no D.O.U de 20/12/2018, seção I, pág. 185. 
 

Sendo assim, para o alcance do OE 15, a Coesc formulou e aprovou um Plano 
de Comunicação Institucional (PCI-Funasa), o qual foi atualizado em novembro de 
2020, por meio da Portaria Funasa nº 5.562/2020, e possui 53 iniciativas estratégicas. 
Dentre elas, destacamos a ação nº 48, intitulada “Elaborar Plano de Comunicação 
específico para divulgação das ações de implementação do Plano de Integridade 
da Funasa”. Tal ação foi planejada especificamente para responder à necessidade de 
aperfeiçoamento da publicidade em relação ao programa de integridade institucional, 
bem como impulsionar a execução e o monitoramento das medidas do Plano de 
Integridade, o qual faz parte do Programa FUNASA +ÍNTEGRA, aprovado pela 
Portaria Funasa nº 2.654/2019, dada a identificação de tal demanda quando houve a 
atualização do PCI-Funasa para a sua versão atual (v. 1.2). 

 
Portanto, o presente Plano de Comunicação para o Programa de Integridade 

da Funasa (PCINT-Funasa) foi elaborado em conformidade com os princípios e 
diretrizes do PCI-Funasa, levando-se em consideração, ainda, as funções e processos 
que compõem o sistema de integridade e o plano de integridade institucional.  

 
O documento está estruturado em quatro partes: diagnóstico situacional, plano 

de ação, plano de trabalho e diretrizes para avaliação dos resultados; e pretende servir 
como um guia geral para as iniciativas de sensibilização e disseminação do programa 
de integridade, com vistas a fomentar uma cultura de prevenção, detecção, punição e 
remediação de fraudes e atos de corrupção no âmbito da Fundação Nacional de Saúde.  
 

Por fim, o trabalho levou em conta também a observação dos objetivos 
estratégicos da Funasa, notadamente o OE 15 (diretamente relacionado com as 
atribuições da Coesc), bem como os objetivos 11 (OE 11 - Garantir a qualidade e 
disponibilidade da informação) e 12 (OE 12 - Adotar boas práticas de Governança 
Institucional, Gestão de Riscos, Controle e Integridade), numa análise transversal, além 
dos objetivos específicos de comunicação institucional preconizados pelo Governo 
Federal. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
2.1 Características gerais do órgão, estrutura e instâncias de integridade 
 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) é uma instituição pública federal 
vinculada ao Ministério da Saúde (MS) do Brasil, instituída com base na Lei nº 8.029, 
de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo do Decreto nº100, de 16 de abril de 1991 
e resultante da fusão, principalmente, da Superintendência de Campanhas de Saúde 
Pública (Sucam) com a Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp). A sua criação, 
portanto, buscou dar continuidade as ações desenvolvidas por esses órgãos, além de 
exercer papel relevante na efetivação da reforma sanitária promovida pelo Ministério 
da Saúde e de proporcionar participação ativa na implementação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Assim, a Fundação desenvolve ações, em todo o território nacional, com 
a finalidade institucional de promoção e proteção da saúde pública.  

 
Segundo o Decreto nº 8.867, de 3 de outubro de 2016, a Funasa tem como 

competências: "I - fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de 
doenças; e II - formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde 
relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em 
Saúde Ambiental". As suas atividades resultam, então, em uma maior inclusão social e 
visam contribuir para a melhoria das condições de vida das populações mais carentes. 
São ações que buscam a prevenção e o controle de doenças e agravos, ocasionados 
pela falta ou inadequação nas condições de saneamento básico em municípios com 
população de até 50.000 habitantes, além de áreas de interesse especial, tais como 
comunidades quilombolas, extrativistas e ribeirinhas. Em relação a sua estrutura 
organizacional, a instituição é composta pela Presidência, em Brasília, e por 26 
unidades descentralizadas, denominadas Superintendências Estaduais (Suest).  

 
Já em relação a estruturação do seu sistema de integridade e de suas instâncias 

de atuação, verifica-se que órgão não possui, atualmente, uma Unidade de Gestão da 
Integridade (UGI) formalizada como unidade organizacional, uma vez que ainda está 
em andamento uma proposta de reestruturação institucional, devidamente instruída no 
processo SEI 25100.004384/2021-75. Esta prevê que as funções e processos voltados 
às instâncias do sistema de integridade da Funasa estarão concentrados sob a gestão 
direta da Autoridade Máxima da Entidade, alocadas em órgãos de assistência direta e 
imediata ao Presidente (UGI, Ouvidoria e Corregedoria) e em órgãos seccionais 
(Auditoria Interna e Departamento de Administração).  

 
A proposta de restruturação prevê a criação de duas unidades organizacionais, 

em nível de Coordenação, denominadas, respectivamente, “Coordenação de Gestão 
da Integridade” e “Ouvidoria”. A Coordenação de Gestão da Integridade terá 
competência para ações de governança e integridade, observado o constante dos 
artigos 6º, 13-A, 17 e 19 do Decreto nº 9.203, de 2017, passando a responder, 
formalmente, como UGI institucional. Além disso, também acumulará as ações 
desenvolvidas pela Secretaria Executiva da Comissão de Ética da Funasa (CEF), as 
quais vêm funcionando a título precário, considerando que não constam do atual 
Estatuto da Fundação. A Secretaria da CEF, que deveria estar vinculada 
administrativamente à instância máxima da entidade, atua com fundamento no § 4º, do 
art. 1º das Normas de Organização e Funcionamento da Comissão de Ética da Funasa, 
aprovadas pela Portaria Funasa nº 5.883, de 28 de setembro de 2018, publicada no 
Boletim de Pessoal e Serviço (B.P.S) nº 051, de 17 de dezembro de 2018. 
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A Ouvidoria, por sua vez, enquanto unidade setorial do Sistema de Ouvidoria 
do Poder Executivo Federal, também deveria funcionar diretamente ligada à Autoridade 
Máxima da Entidade, mas vem funcionando vinculada ao Gabinete da Presidência, por 
força da Portaria Funasa nº 2.785, de 1º de abril de 2019, publicada no D.O.U. de 2 de 
abril de 2019. Assim, cabe a esta o desempenho das competências de que trata o art. 
10 do Decreto nº 9.492, de 2018.  

 
 Por fim, a proposta busca ainda a realocação da Corregedoria, ora na estrutura 

da Auditoria Interna – que cuida especificamente da gestão de riscos operacionais, 
dos controles internos e do processo de governança –, para passar a constar como 
órgão de assistência direta e imediata ao Presidente, mantidas as funções no Quadro 
Geral de estrutura da Funasa, constantes da alínea "a" do Anexo II do Decreto nº 8.867, 
de 2016, tendo por fundamento o disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto nº 9.739, de 
2019. A Corregedoria, unidade seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo 
Federal, sob a supervisão técnica da unidade setorial da Controladoria-Geral da União, 
tem como finalidade dissuadir e prevenir a prática de irregularidades administrativas. 
Por esse motivo, compete-lhe planejar, coordenar, orientar, avaliar, executar, 
supervisionar e controlar as atividades correcionais, além de exercer as competências 
e as atribuições correcionais estabelecidas nos atos normativos editados pelo Órgão 
Central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal.  

 
Insta esclarecer, ainda, que o Processo Administrativo Sancionador ou de 

Responsabilização no âmbito da Funasa (PAR) é de competência do Departamento 
de Administração, conforme disciplina a Portaria nº 940, de 16 de dezembro de 2015 
e, portanto, foge às atribuições correcionais. 

 
A figura 1, a seguir, apresenta o organograma original do estatuto vigente. 
  

Figura 1. Organograma original da Funasa, conforme Decreto nº 8.867/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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A figura 2, a seguir, apresenta o organograma planejado para Funasa após a 
sua reestruturação. 

 
Figura 2. Organograma projetado para a Funasa com a nova reestruturação. 

 

Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
 

No momento, a Funasa atua de acordo com a configuração da Figura 2, sendo 
que as decisões e responsabilidades legais relativas a Unidade de Gestão de 
Integridade (UGI) vem sendo referendadas, na prática, pelo Comitê Gestor de 
Governança, Riscos e Controles da Funasa (CRGC-Funasa), que é formado, 
justamente, pela alta Administração, em consonância com o organograma da figura 1. 

 

2.2. Análise situacional do Programa e o do Plano de Integridade institucional  
 

O Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da 
administração pública direta, autárquica e fundacional, descreve que um dos princípios 
da boa governança é a integridade e determina que haja o estabelecimento de 
programas de integridade, visando promover a adoção de medidas institucionais, com 
foco na prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, 
estruturado em diretrizes bem definidas e nos seguintes eixos: 
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 Comprometimento da alta administração; 
 Existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na 

entidade; 
 Análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e 
 Monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. 

Deste modo, com vistas à regulamentação do disposto no Decreto, o Ministério 
da Transparência e Controladoria-Geral da União editou e publicou a Portaria CGU nº 
1.089/2018, de 25 de abril de 2018, detalhando as fases e procedimentos relativos à 
estruturação, execução e monitoramento de programas de integridade na 
administração federal (posteriormente alterada pela Portaria CGU nº 57, de 04 de 
janeiro de 2019). O ato, por sua vez, determina em seu § 2º do Art. 3 º que o Programa 
de Integridade ocorrerá por meio de planos de integridade, os quais organizarão 
as medidas a serem adotadas em determinado período de tempo e deverão ser 
revisados periodicamente. Para isso, estipulou que a implementação deve se dar em 
três fases distintas, a saber: 

 
1. Constituição de uma Unidade de Gestão da Integridade no órgão; 
2. Aprovação de um Plano de Integridade institucional; e 
3. Execução e o monitoramento do Programa de Integridade, com base nas 

medidas definidas pelo Plano de Integridade. 
  

Assim, em dezembro de 2018, a Funasa instituiu o seu Programa de Integridade, 
intitulado FUNASA +ÍNTEGRA, aprovado por meio da Portaria Funasa nº 7.682/2018. 
Em seguida, em março de 2019, estruturou as medidas do Programa, por meio da 
formalização do Plano de Integridade, aprovado pela Portaria Funasa nº 2.654/2019, 
após deliberação do Comitê de Governança, Riscos e Controles da Funasa (CGRC-
Funasa), ocorrida na reunião nº 9, de 12 de dezembro de 2018. A Portaria definiu os 
eixos fundamentais do Programa no âmbito da Fundação, em atenção ao Decreto nº 
9.203/2017 e atribuiu ao CGRC-Funasa, à época, as competências relativas à Unidade 
de Gestão da Integridade, com o apoio do Subcomitê de Governança, Riscos e 
Controles (SubGRC), formalizando, desta forma, a fases 1 e 2 da efetiva estruturação 
do Programa. 

 
O Programa de Integridade FUNASA +ÍNTEGRA foi elaborado, portanto, como 

um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, 
detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção no âmbito da Funasa, 
materializado na aprovação do Plano de Integridade, o qual é baseado nos seguintes 
processos e funções: 

 
 Promoção da ética e de regras de conduta para servidores; 
 Promoção da transparência ativa e do acesso à informação; 
 Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo; 
 Tratamento de denúncias; 
 Verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento de 

recomendações de auditoria; e 
 Implementação de procedimentos de responsabilização. 

 
O Plano, por sua vez, buscou atender ao Art. 5º e o Art. 6º da Portaria CGU nº 

1.089, de 25 de abril de 2018, apresentando a caracterização do órgão ou entidade; as 
ações de estabelecimento das unidades de que tratam os art. 4º e 6º da Portaria; o 
levantamento de riscos para a integridade e as medidas para seu tratamento; além da 
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previsão sobre a forma de monitoramento e realização de atualização periódica deste. 
O documento também aponta quais as unidades e instrumentos de integridade são 
responsáveis pelos respectivos processos e funções referentes ao tema e foi 
desenvolvido por meio de uma metodologia de mapeamento e avaliação de riscos por 
critérios, num trabalho do Subcomitê de Gestão de Riscos e Controles da Funasa 
(SubGRC-Funasa), em conjunto com as áreas da Fundação. 

 
Neste contexto, o Plano apresenta 30 (trinta) medidas de tratamento para riscos 

à integridade, as quais devem ter sua implementação priorizada de acordo com os 
níveis de risco, identificados sob a perspectiva de probabilidade e impacto, ou seja, a 
chance de um determinado evento de risco ocorrer e seus efeitos nos processos, nos 
objetivos estratégicos e no negócio da Funasa.  

 
O quadro 1, a seguir, elenca as 30 medidas de tratamento. 
 
Quadro 1 - Medidas de tratamento do Plano de Integridade da Funasa. 

 

Medida  Tipo Objetivo 

Área   
Responsável   

pela 
Implementação 

Data do 
Início 

Data da 
Conclusão 

 

1.  Aplicar critérios 

técnicos e de idoneidade 

para indicação de cargos 

de confiança – DAS e 

FCPE – níveis  

– 1 a 4 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGESP 01/04/2019 24/04/2019 

 

2. Aplicar critérios para 

avaliação da gestão de 

ocupantes de cargos de 

confiança – DAS –  

níveis 1 a 5 

 

Preventiva 

 

Adotar 

Controle 

Novo 

Escalonado 

conforme nível 

do Cargo de 

Confiança 

 

01/04/2019 

 

24/04/2019 

 

3. Implementar política de 

desenvolvimento de 

capacidade técnica e 

gerencial para ocupação 

de cargos comissionados 

e funções de confiança 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CODEP 01/04/2019 31/07/2019 

 

4. Implementar checklist e 

prazos para execução de 

atividades 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

Área do 

Processo 
02/05/2019 31/07/2019 
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5. Implantar planos de 

contingência nos casos 

detectados de 

descumprimento  

de prazo ou inexecução 

de atividades 

 

Corretiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

Área do 

Processo 
02/05/2019 31/07/2019 

 

6. Monitorar os tempos de 

execução dos atos dos 

processos 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

Área do 

Processo 
02/05/2019 31/07/2019 

 

7. Elaborar Plano Diretor 

de Aquisições e 

Contratações como 

instrumento de 

planejamento da área de 

Licitações e Contratos 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGLOG 01/04/2019 31/07/2019 

 

8. Definir e aplicar regras 

padronizadas para 

habilitação em processos 

licitatórios (evitar critérios 

de habilitação que 

intencionalmente retirem 

concorrentes do 

processo) 

 

 

Preventiva 

 

Adotar 

Controle 

Novo 

 

CGLOG 

 

02/05/2019 

 

30/11/2019 

 

9. Definir e aplicar regras 

de publicidade e 

transparência de 

procedimentos licitatórios 

(evitar restrição de 

publicidade) 

 

 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGLOG 02/05/2019 30/11/2019 
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10. Promover ações de 

sensibilização voltadas à  

prevenção de condutas 

antiéticas para os 

colaboradores da Funasa 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CEF 02/05/2019 30/11/2019 

 

11. Definir e aplicar 

instrumento de 

segregação de funções de 

servidores 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

SubCGRC 02/05/2019 30/11/2019 

 

12. Elaborar Manual de 

Procedimentos para 

processo licitatório 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGLOG 20/04/2019 30/11/2019 

 

13. Revisar Política de 

Segurança da Informação 

da Funasa com ações de 

sensibilização voltadas à 

prevenção de vazamentos 

e manipulação de 

dados e informações 

 

 

Preventiva 

Melhorar 

Controle 

Existente 

 

CGTI 

 

01/07/2019 

 

30/03/2020 

 

14. Implementar 

priorização de processos 

por ordem cronológica e 

de urgência 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGRC 01/07/2019 30/03/2020 

 

15. Implementar rotina de 

verificação do 

cumprimento da 

priorização de processos 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

Área Gestora do 

Processo 
01/07/2019 30/03/2020 

 

16. Implementar Política 

de qualificação 

continuada para 

servidores 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CODEP 01/04/2019 31/09/2020 
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17. Promover ações de 

divulgação sobre níveis 

de restrição de acesso, 

hipóteses de sigilo, 

transparência ativa, Lei de 

Acesso à Informação. 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

GAB-PRESI 01/04/2019 31/09/2020 

 

18. Implementar Plano de 

Contingência relacionado 

à restrição de publicidade 

ou acesso indevido a 

informação classificada 

 

Corretiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

Área do 

Processo 
01/04/2019 31/09/2020 

 

19. Definir níveis de 

acesso à informação 

baseada em usuário 

 

Corretiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGMTI 01/04/2019 31/09/2020 

 

20. Implementar 

declaração de inexistência 

de parentesco de 

prestador técnico por 

produto com membros da 

alta gestão da Funasa 

(até terceiro grau) 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

COTEC 01/04/2019 31/09/2020 

 

21. Estabelecer no edital 

a vedação de contratação 

de prestador de serviço 

com parentesco com 

servidor da Funasa (até 

terceiro grau) 

 

 

 

 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGLOG 01/04/2019 31/09/2020 
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22. Estabelecer, nos 

editais de licitação, 

vedação de familiar de 

agente público da alta 

administração, de 

responsável pela 

contratação e pela gestão 

do contrato para 

prestação de serviços na 

Funasa (até terceiro grau) 

 

 

Preventiva 

Melhorar 

Controle 

Existente 

 

CGLOG 

 

01/04/2019 

 

31/09/2020 

 

23. Estabelecer nos 

Termos de Cooperação 

com Organismos 

Internacionais o poder de 

veto da Funasa sobre a 

indicação de prestador 

técnico por produto para 

a produção de 

documentos técnicos 

relacionados à 

instituição (nepotismo - 

familiar de membros da 

alta gestão -, currículo 

inadequado e 

inidoneidade). 

 

 

Preventiva 

 

Adotar 

Controle 

Novo 

 

COTEC 

 

01/04/2019 

 

31/09/2020 

 

24. Realizar campanhas 

de divulgação relacionada 

à Integridade 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

Instâncias de 

Integridade 
01/04/2019 31/09/2020 

 

25. Estabelecer políticas 

que proíbam retaliação a 

servidores que denunciam 

de boa-fé 

 

 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGRC 01/04/2019 31/09/2020 
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26. Criação de controles 

preventivos e detectivos 

específicos para uso de 

bens e serviços 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

CGLOG 01/04/2019 31/09/2020 

 

27. Estabelecer 

Regimento Interno 

atualizado 

Corretiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

GAB-PRESI 01/04/2019 31/07/2019 

 

28. Estabelecer nos 

Termos de Cooperação 

com Organismos 

Internacionais a existência 

de processo seletivo para 

a contratação de 

prestador técnico por 

produto com critérios de 

pontuação contemplando 

análise de qualificação 

técnica e profissional e 

experiência quando 

necessária para 

contratação 

 

Preventiva 

 

Adotar 

Controle 

Novo 

 

COTEC 

 

01/04/2019 

 

31/09/2020 

 

29. Implantar método de 

identificação de pessoas 

e/ou unidades atuantes 

em processo fora de sua 

competência 

Preventiva 

Adotar 

Controle 

Novo 

SubCGRC 01/04/2019 31/09/2020 

 

30. Implementar 

substituição ou devolução 

de prestadores de 

serviços à empresa 

contratada após 

recebimento de 

reclamação relativa à falta 

de integridade 

 

Corretiva 

 

Adotar 

Controle 

Novo 

 

CGLOG 

 

01/04/2019 

 

31/09/2020 

Fonte: Item 4 do Anexo I da Portaria Funasa nº 2.654/2019. 
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Além disso, o Plano apresenta também ações previstas para o seu 
monitoramento, conforme o quadro 2 a seguir: 

 
Quadro 2 - Ações de Monitoramento do Plano de Integridade da Funasa. 
 

Ações Responsáveis Prazo 

Monitoramento da implementação das medidas de 

tratamento 

CGRC Quadrimestralmente 

Avaliação da execução do Plano de Integridade CGRC Anualmente em 

fevereiro 

Elaboração e aprovação de nova versão do Plano de 

Integridade da Funasa 

CGRC/ Instâncias 

de Integridade 

Mar/2021 

Fonte: Item 5 do Anexo I da Portaria Funasa nº 2.654/2019. 
 
Por fim, elenca ainda as ações previstas para a comunicação, conforme o quadro 

3 a seguir: 
 

Quadro 3 - Ações gerais de Comunicação para o Plano de Integridade da Funasa. 
 

Ações Responsáveis Prazo 

Divulgação do Programa do Integridade e do Plano de 

Integridade 

COESC/ CGRC Abr/2019 

Divulgação externa do Programa de Integridade da 

Funasa 

COESC/CGRC Abr/2019 

Divulgação do andamento da implementação das 

medidas de tratamento 

COESC/CGRC Quadrimestralmente 

Fonte: Item 5 do Anexo I da Portaria Funasa nº 2.654/2019. 
 
 Sendo assim, em consulta aos Relatórios de Gestão do último biênio, verifica-se 
que, das 30 (trinta) medidas aprovadas para o Ciclo 2019/2021, 7 (sete) medidas foram 
implantadas em 2019 e apenas 4 (quatro) em 2020, o que representou um percentual 
de execução de 36,7%, restando 63,3% a ser concluído em 2021. 
  
 Além disso, em dezembro de 2020, ocorreu uma ressistematização do processo 
de execução e monitoramento do Plano de Integridade, quando a execução do mesmo 
foi transformada em projeto, por meio da iniciativa estratégica intitulada IE12.1G 
(Implementar as medidas de integridade constantes do Plano de Integridade da 
Funasa), a ser desenvolvido no âmbito do plano operacional da Assessoria da 
Presidência (Aspre), em consonância com o Plano Diretor do Gabinete da Presidência 
(PD - Gabpr), ambos aprovados pela Portaria Funasa nº 6.168, de 31 de dezembro de 
2020, em alinhamento com o Objetivo Estratégico 12 (OE 12 - Adotar boas práticas 
de Governança Institucional, Gestão de Riscos, Controle e Integridade).    

 
Neste contexto, a Coordenação de Planejamento e Gestão de Projetos (Copla) 

propôs que a iniciativa passasse a ser um Projeto Institucional, o qual hoje está 
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formalizado nos termos do Manual de Gestão de Projetos (MGP), conforme o 
Documento de Proposta de Projeto (DPP) e o Termo de Abertura do Projeto (TAP), 
constantes nos autos do processo SEI nº 25100.001565/2021-40, e que conta com o 
seguinte escopo de etapas, a serem desenvolvidas até 31/12/2021: 

 
1. Criação da Unidade de Gestão de Integridade – UGI; 
2. Revisão das medidas do Plano de Integridade; 
3. Aprovação e Publicação do Plano de Integridade revisitado; 
4. Implementação das medidas do Plano de Integridade na Presidência e nas 

Unidades Descentralizadas; 
5. Levantamento dos riscos para a integridade e o estabelecimento de medidas 

de tratamento; 
6. Monitoramento da execução das medidas aprovadas no Plano de 

Integridade; 
7. Divulgação interna da campanha " Funasa + Íntegra"; 
8. Realização de ações de conscientização dos servidores e colaboradores; 
9. Elaboração de Plano de Trabalho para compor o Plano de Comunicação da 

Funasa no tema Integridade: valores institucionais, governança, riscos, 
responsabilização, ética, interesse público, respeito, legalidade, conflito de 
interesses, resultados, capital humano, inovação, transparência e 
sustentabilidade; 

10. Criação de uma rede de relacionamento com as outras instâncias de 
integridade e governança (CGRC, SubGRC, Ouvidoria, Corregedoria e 
Auditoria).  
 

E a implementação do projeto passou a ser possível porque, em 15 de março de 
2021, com a publicação da Portaria Funasa 1.252, de 09 de março de 2021, o prazo 
para execução do Plano de Integridade foi prorrogado, de 31 de março de 2021 para 
31 de dezembro de 2021. O projeto passou, então, a ser monitorado em relação à sua 
execução, conforme consta no processo SEI 25100.001906/2021-87, sendo que, no 
primeiro trimestre de 2021, segundo o reporte de avaliação da iniciativa estratégica 
IE12.1G, houve apenas 6% de execução do projeto. Já no segundo trimestre, houve a 
execução de 30% e, no terceiro trimestre, o reporte de execução foi de 40%, 
considerando-se este escore de forma incremental. Entretanto, as execuções são 
relativas as entregas do escopo do projeto IE12.1G e não em relação a execução 
das 19 medidas de integridade do Plano não executadas no biênio 2019/2020.  

 
Contudo, em apuração junto a responsável pelos dados de monitoramento da 

Unidade de Gestão da Integridade (UG), verificamos que, até dezembro de 2021, o 
status de execução do Plano aumentou de 11 (onze) para 14 (quatorze) medidas 
concluídas, o que representa uma execução de 46,67%, restando 53,33% do Plano a 
ser implementado e que poderá ocorrer em 2022, dentro de um novo ciclo de execução 
e monitoramento (Fonte: processo SEI 25100.000782/2021-12). 
       

Portanto, para o recorte do diagnóstico situacional, com vistas a elaboração de 
iniciativas para ações de comunicação social, tomamos como base o levantamento de 
situações ocorridas ou com potencial de ocorrência no decorrer da execução e 
monitoramento do Plano de Integridade 2019-2021, as quais foram denominadas 
“achados”, sendo baseadas no processo de monitoramento da IE12.1G (Implementar 
as medidas de integridade constantes do Plano de Integridade da Funasa) e no estudo 
do processo de execução real do Plano, conforme registrado no SEI da Funasa. 

Os resultados dos achados estão dispostos no quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4. Achados consolidados após análise do contexto de monitoramento da 
execução do Plano de Integridade e da IE12.1G do Plano Operacional da UGI.  

. 
Nº ACHADOS  

 1 

 
As fases 1, 2 e 3 da estruturação do Programa FUNASA +ÍNTEGRA foram
implantadas, porém, a fase 1 precisa ser “formalizada” (criação de unidade 
organizacional específica para UGI), a fase 2 precisa ser revisada (atualização 
do Plano de Integridade) e a fase 3 precisa ter mais transparência na 
divulgação dos resultados de execução e monitoramento do Programa.  

 2 
Há necessidade de melhor divulgação do sistema de integridade institucional, 
informando sobre as instâncias envolvidas e sobre sua atuação 

 3 
Há necessidade de desenvolvimento de uma campanha para promover o 
Programa FUNASA +ìNTEGRA 

 4 
Há necessidade de melhorar a publicidade sobre o andamento da 
implementação das medidas de tratamento do Plano de Integridade 

 5 
Há necessidade de uma maior disseminação do Código de Ética e das regras 
de conduta para os servidores e demais colaboradores da Funasa. 

 6 
Faltam ações no Plano que impactem as Superintendências Estaduais e as 
inclua como sujeitos ativos do processo 

 7 
Há necessidade de realização de ações de conscientização e sensibilização 
sobre o tema “Integridade Pública” para os servidores e colaboradores 

 8 

Deve-se elaborar um Plano de Trabalho para compor o Plano de Comunicação 
da Funasa no que se refere a Integridade (valores institucionais, governança, 
riscos, ética, interesse público, respeito, legalidade, resultados, capital humano, 
inovação, transparência e sustentabilidade). 

 9 
Há a necessidade de criação de um guia de ética e condutas de integridade, 
para todos os níveis, com a participação da alta administração 

10 
Há necessidade de um maior envolvimento dos gestores em relação ao tema, 
com vistas a impulsionar a execução das medidas de tratamento  

11 

Há necessidade de divulgação de cursos, treinamentos e eventos sobre os 
processos e funções de integridade (Ética, Transparência, Conflito de 
Interesses, denúncias, Proteção de Dados, etc.) 

 
Analisando-se os dados, verifica-se que as fases 1 e 2 do Programa já deveriam 

estar implementadas. Porém, com a falta de formalização da UGI institucional, persiste 
o problema da incerteza sobre a área devidamente competente para desenvolver as 
ações. Além disso, haverá a repactuação das medidas do Plano de Integridade para o  
novo ciclo 2022-2023, as quais também precisarão ser melhor divulgadas. Assim, 
considera-se que o Programa de Integridade está implantado, mas não está 
devidamente implementado, carecendo, portanto, de ações de publicidade e marketing 
internos sobre os seus fundamentos, estruturação e desenvolvimento, com vistas a 
impulsionar a execução do Plano de Integridade e sensibilizar o público-alvo sobre o 
tema, incentivando, por fim, uma almejada mudança de cultura organizacional. 
3. PLANO DE AÇÃO PARA COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE  
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O Plano de Ação pretende servir como um guia geral para as iniciativas de 

sensibilização e disseminação da uma cultura de prevenção, detecção, punição e 
remediação de fraudes e atos de corrupção no âmbito da Fundação Nacional de Saúde. 

 
Traçado a partir do diagnóstico situacional, este sugere um conjunto de estratégias, 

ações, serviços e produtos de comunicação, a ser implementado a partir do ciclo de 
2022, com o intuito de atingir uma mudança de cultura organizacional,  

  
 
3.1. Objetivo geral do plano 

 
Promover a disseminação eficiente de informações sobre o programa de 

integridade da Funasa, de acordo com as diretrizes do Plano de Integridade 
organizacional, com vistas a sensibilização do corpo institucional sobre a prevenção, a 
detecção e a punição de fraudes, atos de corrupção, irregularidades e desvios de 
conduta, promovendo uma cultura sustentável de integridade pública. 

 
 

3.2. Objetivos Específicos  
 
 Disseminar o Programa e o Plano de Integridade da Funasa para 

conhecimento de todos os servidores e colaboradores    
 

(OE 1) 

 Sensibilizar o corpo institucional, em todos os níveis, em temas 
afetos a integridade pública 

 

(OE 2) 

 Estabelecer uma rotina de comunicação intensiva e contínua para 
massificar a integridade pública   
 

(OE 3) 

 Aumentar a noção de pertencimento dos servidores e colaboradores 
em relação aos processos e funções de integridade pública. 
 

(OE 4) 

 Manter o corpo funcional constantemente informado sobre as fases 
de monitoramento e revisões do Plano de Integridade institucional  

(OE 5) 

  
 Promover uma cultura de elevados padrões de gestão, ética e 

conduta, bem como estratégias e ações para disseminação da 
integridade pública na Funasa.  

(OE 6) 

 
 
3.3. Público-alvo 
 

O principal público de interesse do presente plano configura-se como o público 
interno, formado por todo o corpo funcional, desde a alta gestão até os níveis tático e 
operacional, contemplando todos os servidores e colaboradores institucionais. No 
entanto, também devem haver ações de transparência para o público externo sobre o 
assunto, uma vez que entidades privadas contratadas pela Funasa estão sujeitas à 
Procedimentos Administrativos Sancionadores e também podem ser fiscalizadas pela 
sociedade civil.  
3.4. Iniciativas e ações para consecução dos objetivos  
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Quadro 5. Ações/iniciativas para consecução dos objetivos específicos.  
 

AÇÕES / INICIATIVAS OE 
Relacinado 

1. Realizar rebranding (atualização) da logomarca do programa 
FUNASA +íNTEGRA 

Todos 

2. Desenvolver campanha de comunicação interna (endomarketing) 
com enxoval digital, para disseminar o programa de integridade, 
estratificando por funções de integridade (corregedoria, ouvidoria, 
controle interno, gestão da ética e transparência, conforme 
conceituação do item IV, Art. 2º do Decreto n º 10.756/2021), além do 
Processo Administrativo de Responsabilização (PAR). 

Todos 

3. Produzir peças gráficas impressas (banners, cartazes e folders) 
para comunicação visual do Programa de Integridade  

Todos 

4. Criar conteúdo da área de Integridade na Intranet e revisar 
conteúdo no site institucional 

Todos 

5. Produzir conteúdo informacional textual (notícias) para divulgação 
periódica sobre a integridade em todas as suas funções, iniciando 
pela Ética Pública. 

Todos 

6. Editar e publicar FAQ sobre o tema “Integridade” 1, 2, 4 e 6 

7. Produzir conteúdo informacional mensal sobre o andamento e a 
execução do Plano de Integridade (monitoramento) 

Todos 

8. Produzir e veicular vídeos educativos de um a dois minutos com 
visão geral sobre as medidas de integridade 

Todos 

9. Sistematizar cronograma para utilização e divulgação das peças da 
campanha de integridade disponibilizada pela CGU. 

Todos 

10. Divulgar cursos e eventos de capacitação em ética pública e 
demais funções da integridade 

2, 3, 4 e 6 

11. Editar e publicar Cartilha de Ética, detalhando aspectos da 
conduta ética, estratificada, com conteúdo específico para o nível 
estratégico (DAS 5 ou superior) 

2 e 6 

12. Editar e publicar Cartilha de Ética, detalhando aspectos da 
conduta ética, específica para os níveis tático e operacional (DAS 4 e 
inferiores). 

2, 3 e 6 

13. Produzir conteúdo informacional e peças digitais específicas para 
ações de divulgação sobre níveis de restrição de acesso, hipóteses 
de sigilo, transparência ativa e Lei de Acesso à Informação. 

2, 3 e 6 

  Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
 
Finalmente, os 13 quadros seguintes detalham as ações/iniciativas, em forma de um 
Plano de Trabalho. 



4. PLANO DE TRABALHO  
 

Quadro 6. Ação 1 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 1 
 

Realizar rebranding (atualização) da logomarca do programa  
FUNASA +íNTEGRA 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Divisão de Comunicação Visual e Mídias Digitais 
(Dicov) da Coordenação de Comunicação Social e 
Cerimonial (Coesc) 
 

PRAZO 
 

Jan/2022 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Elaboração e aprovação de 100% da proposta 
 

 
Arte gráfica aprovada por 
autoridade competente 
no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Pesquisar artes e fazer brainstorm sobre o tema 
b) Desenvolver peça e aprovar na Coesc 
c) Submeter ao responsável pela Unidade de Gestão da 
Integridade (UGI) para discussão e validação 
 
 

 
Jan/2022 
Jan/2022 
Jan/2022 
 

 
Jan/2022 
Jan/2022 
Jan/2022 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Dicov, Coesc, UGI e Gabpr 
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 7. Ação 2 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 2 
 

Desenvolver campanha de comunicação interna (endomarketing) com 
enxoval digital, para disseminar o programa de integridade, estratificando 
por funções de integridade (corregedoria, ouvidoria, controle interno, 
gestão da ética e transparência, conforme conceituação do item IV, Art. 2º 
do Decreto n º 10.756/2021), além do Processo Administrativo de 
Responsabilização (PAR). 
 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial 
(Coesc) 
 

PRAZO 
 

Abr/2022 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Elaboração e aprovação de 100% da campanha 
 

 
Ações e peças 
aprovadas por autoridade 
competente no Sistema 
Eletrônico de 
Informações (SEI) 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Pesquisar cases de sucesso e fazer brainstorm sobre 
o tema com a as áreas 
b) Elaborar peças e submeter ao responsável pela 
Unidade de Gestão da Integridade (UGI) para 
discussão e validação  
c) Aprovar campanha com responsável pela Unidade de 
Gestão da Integridade (UGI) 
d) Iniciar implementação 
 

 
Jan/2022 
 
Fev/2022 
 
 
Abr/2022 
 
Abr/2022 
 

 
Jan/2022 
 
Mar/2022 
 
 
Abr/2022 
 
Abr/2022 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Dicov, Coesc, UGI, Comissão de Ética, Ouvidoria, Coreg, Audin, Deadm e Gabpr 
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 8. Ação 3 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 3 
 

Produzir peças gráficas impressas (banners, cartazes e folders) para 
comunicação visual do Programa de Integridade 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Divisão de Comunicação Visual e Mídias Digitais 
(Dicov) da Coordenação de Comunicação Social e 
Cerimonial (Coesc) 
 

PRAZO 
 

Jun/2022 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Elaboração e aprovação de 100% das peças gráficas 
 

 
Artes aprovadas por 
autoridade competente 
no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Desenvolver peças baseadas na identidade visual e 
em consonância com a campanha de endomarketing 
sobre o tema  
b) Submeter ao responsável pela Unidade de Gestão 
da Integridade (UGI) para discussão e validação 
c) Imprimir e divulgar 
 
 

 
Mai/2022 
 
 
Jun/2022 
 
Jun/2022 
 
 

 
Jun/2022 
 
 
Jun/2022 
 
Jun/2022 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Dicov, Coesc, UGI e Gabpr 
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 9. Ação 4 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 4 
 

Criar conteúdo da área de Integridade na Intranet e revisar conteúdo no site 
institucional 
   

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Divisão de Comunicação Visual e Mídias Digitais 
(Dicov) da Coordenação de Comunicação Social e 
Cerimonial (Coesc) 
 

PRAZO 
 

Mai/2022 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Atualização de 100% do conteúdo  
 

 
Conteúdo aprovado no 
no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) por 
autoridade competente e 
devidamente 
disponibilizado na 
intranet e no sítio da 
Funasa 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Levantar informações junto à UGI e demais atores 
 
b) Atualizar conteúdo na plataforma de intranet e no 
sítio da Funasa 
 
c) Submeter ao responsável pela Unidade de Gestão da 
Integridade (UGI) para validação 
 
 

 
Fev/2022 
 
Abr/2022 
 
 
Mai/2022 
 
 

 
Abr/2022 
 
Abr/2022 
 
 
Mai/2022 
 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Dicov, Coesc, UGI, Comissão de Ética, Ouvidoria, Coreg, Audin, Deadm e Gabpr 
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 10. Ação 5 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 5 
 

Produzir conteúdo informacional textual (notícias) para divulgação 
periódica sobre a integridade em todas as suas funções, iniciando pela 
Ética Pública 
 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial 
(Coesc) 
 

PRAZO 
 

Ação contínua com 
produção mínima 

semanal 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Produção de notícias e informações semanais (no 
mínimo) sobre o tema “Integridade” na Funasa e sobre 
sua implementação e monitoramento 
 

 
Postagem efetiva de 
notícias eletrônicas na 
intranet, site e envio por  
e-mail marketing e 
demais ferramentas 
internas de comunicação 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Fazer levantamento de pautas e checar informação 
com as fontes; 
 
b) Desenvolver produção de conteúdo jornalístico; 
 
 
c) Editar matérias/reportagens e desenvolver conteúdo 
relevante sobre Integridade, em consonância com a 
campanha de endomarketing do programa FUNASA 
+ÌNTEGRA, alimentando os canais internos, a 
assessoria de impresa, a UGI e o público-alvo do 
PCINT-Funasa 
 

 
Jan/2022 
 
 
Abr/2022 
 
 
Abr/2022 
 

 
Mar/2022 
 
 
Ação 
contínua 
 
Ação 
contínua  

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Coesc, UGI, Comissão de Ética, Ouvidoria, Coreg, Audin, Deadm e Gabpr 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 11. Ação 6 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 6 
 

Editar e publicar FAQ sobre o tema “Integridade” 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial 
(Coesc) 
 

PRAZO 
 

Abr/2022 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Elaboração e aprovação de 100% do FAQ 
 

 
Perguntas e respostas 
aprovadas no Sistema 
Eletrônico de 
Informações (SEI) por 
autoridade competente, 
com divulgação  na 
intranet e envio por  
e-mail marketing e 
demais ferramentas 
internas de comunicação 
  

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Fazer levantamento de pautas e checar informação 
com as fontes 
 
b) Desenvolver produção de conteúdo 
 
c) Aprovar com responsável pela Unidade de Gestão da 

Integridade (UGI) e divulgar 
 

 
Jan/2022 
 
 
Fev/2022 
 
Abr/2022 
 
 

 
Jan/2022 
 
 
Abr/2022 
 
Abr/2022 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Coesc, UGI, Comissão de Ética, Ouvidoria, Coreg, Audin, Deadm e Gabpr 
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 12. Ação 7 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 7 
 

Produzir conteúdo informacional mensal sobre o andamento e a execução 
do Plano de Integridade (monitoramento) 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial 
(Coesc) 
 

PRAZO 
 

Ação contínua com 
produção mínima mensal 

 
META INDICADOR DE RESULTADO 

 
Produção de notícias e informações específicas 
mensais (no mínimo) sobre o andamento e a execução 
do Plano de Integridade para fins de acompanhamento 
do status de execução deste 
 

 
Postagem efetiva de 
notícias eletrônicas na 
intranet e envio por  
e-mail marketing e 
demais ferramentas 
internas de comunicação 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Fazer levantamento de pautas e checar informação 
com as fontes; 
 
b) Desenvolver produção de conteúdo jornalístico; 
 
 
c) Editar matérias/reportagens e desenvolver conteúdo 
relevante sobre Integridade, em consonância com a 
campanha de endomarketing do programa FUNASA 
+ÌNTEGRA, alimentando os canais internos, a 
assessoria de impresa, a UGI e o público-alvo do 
PCINT-Funasa 
 

 
Jan/2022 
 
 
Abr/2022 
 
 
Abr/2022 
 

 
Mar/2022 
 
 
Ação 
contínua 
 
Ação 
contínua 
 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Coesc, UGI, Comissão de Ética, Ouvidoria, Coreg, Audin, Deadm e Gabpr 
  

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 13. Ação 8 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 8 
 

Produzir e veicular vídeos educativos de um a dois minutos com visão 
geral sobre as medidas de integridade 
   

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial 
(Coesc) 
 

PRAZO 
 

Ação contínua com 
produção mínima  

mensal 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Produção mínima de 1 (um) vídeo mensal 
 

 
Postagem efetiva do 
vídeo no repositório do 
conhecimento RC 
Funasa, com divulgação  
na intranet e envio por  
e-mail marketing e 
demais ferramentas 
internas de comunicação 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Pesquisar conteúdo e fazer brainstorm sobre os 
temas com o responsável pela Unidade de Gestão da 
Integridade (UGI)  
 
b) Desenvolver roteiro e captar material audiovisual  
 
 
d) Editar vídeo digital e aprovar com responsável pela 
Unidade de Gestão da Integridade (UGI) 
 
e) Divulgar nos canais de comunicação 
 
 

 
Abr/2022 
 
 
 
Ação 
Contínua 
 
Ação 
contínua  
 
Ação 
contínua 
 

 
Ação 
contínua 
 
 
Ação 
contínua 
 
Ação 
contínua  
 
Ação 
contínua 
 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Coesc, Dicov, UGI, Comissão de Ética, Ouvidoria, Coreg, Audin, Deadm e Gabpr 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 14. Ação 9 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 9 
 

Sistematizar cronograma para utilização e divulgação das peças da 
campanha de integridade disponibilizadas pela CGU 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Divisão de Comunicação Visual e Mídias Digitais 
(Dicov) da Coordenação de Comunicação Social e 
Cerimonial (Coesc) 
 

PRAZO 
 

Abr/2022 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Elaboração e aprovação de 100% do documento formal 
contendo o cronograma de publicações 
 

 
Documento aprovado  
por autoridade 
competente no Sistema 
Eletrônico de 
Informações (SEI) 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Fazer levantamento das peças existentes e 
organizar por fução de integridade 
 
b) Desenvolver produção do documento com o 
cronograma de publicação 
 
c) Aprovar com responsável pela Unidade de Gestão da 

Integridade (UGI) e divulgar 
 
 
 

 
Jan/2022 
 
 
Mar/2022 
 
 
Abr/2022 
 
 

 
Fev/2022 
 
 
Mar/2022 
 
 
Abr/2022 
 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Dicov, Coesc, UGI e Gabpr 
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 15. Ação 10 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 10 
 

Dilvulgar cursos e eventos de capacitação em ética pública e demais 
funções da integridade 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial 
(Coesc) 
 

PRAZO 
 

Ação contínua com 
produção mínima mensal 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Produção de notícias e informações específicas 
mensais (no mínimo) sobre cursos e eventos de ética 
pública e demais funções de integridade 
 

 
Postagem efetiva de 
notícias eletrônicas na 
intranet e envio por  
e-mail marketing e 
demais ferramentas 
internas de comunicação 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Fazer levantamento de pautas e checar informação 
com a área de desenvolvimento de pessoas, na 
Coordenação de Legislação, Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas (Coled); 
 
b) Desenvolver produção de conteúdo jornalístico; 
 
 
c) Editar matérias/reportagens e desenvolver conteúdo 
relevante sobre Integridade, em consonância com a 
campanha de endomarketing do programa FUNASA 
+ÌNTEGRA, alimentando os canais internos, a 
assessoria de impresa, a UGI e o público-alvo do 
PCINT-Funasa 
 
 

 
Jan/2022 
 
 
 
 
Fev/2022 
 
 
Abr/2022 
 
 

 
Abr/2022 
 
 
 
 
Ação 
contínua 
 
Ação 
contínua 
 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Coesc, Coled, UGI, Ouvidoria, Coreg, Audin e Gabpr 
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 16. Ação 11 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 11 
 

Editar e publicar Cartilha de Ética, detalhando aspectos da conduta ética, 
com conteúdo específico para o nível estratégico (DAS 5 ou superior) 
 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Divisão de Comunicação Visual e Mídias Digitais 
(Dicov) da Coordenação de Comunicação Social e 
Cerimonial (Coesc) 
 

PRAZO 
 

Ago/2022 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Arte finalização e disponibilização de 100% da cartilha 
 

 
Arte final aprovada por 
autoridade competente 
no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Produzir conteúdo em conjunto responsável pela 
Unidade de Gestão da Integridade (UGI) e com a 
Comissão de Ética da Funasa (CEF)  
 
b) Diagramar publicação e apresentar arte final 
 
c) Aprovar com responsável pela Unidade de Gestão da 

Integridade (UGI) e divulgar 
 
 
 

 
Jan/2022 
 
 
 
Jul/2022 
 
Ago/2022 
 
 

 
Jun/2022 
 
 
 
Ago/2022 
 
Ago/2022 
 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Dicov, Coesc, UGI, CEF e Gabpr  
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 17. Ação 12 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 12 
 

Editar e publicar Cartilha de Ética, detalhando aspectos da conduta ética, 
específica para os níveis tático e operacional (DAS 4 e inferiores) 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Divisão de Comunicação Visual e Mídias Digitais 
(Dicov) da Coordenação de Comunicação Social e 
Cerimonial (Coesc) 
 

PRAZO 
 

Ago/2022 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Arte finalização e disponibilização de 100% da cartilha 
 

 
Arte final aprovada por 
autoridade competente 
no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) 
 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Produzir conteúdo em conjunto responsável pela 
Unidade de Gestão de Integridade (UGI) e com a 
Comissão de Ética da Funasa (CEF)  
 
b) Diagramar publicação e apresentar arte final 
 
c) Aprovar com responsável pela Unidade de Gestão da 

Integridade (UGI) e divulgar 
 
 
 

 
Jan/2022 
 
 
 
Jul/2022 
 
Ago/2022 
 
 

 
Jun/2022 
 
 
 
Ago/2022 
 
Ago/2022 
 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Dicov, Coesc, UGI, CEF e Gabpr   
 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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Quadro 19. Ação 13 do Plano de Trabalho. 

AÇÃO 13 
 

Produzir conteúdo informacional e peças digitais específicas para ações de 
divulgação sobre níveis de restrição de acesso, hipóteses de sigilo, 
transparência ativa e Lei de Acesso à Informação 
 

UNIDADE RESPONSÁVEL 
 
Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial 
(Coesc) 
 

PRAZO 
 

Ação contínua com 
produção mínima 

quinzenal 
 

META INDICADOR DE RESULTADO 
 
Produção de notícias e informações específicas 
mensais (no mínimo) sobre níveis de restrição de 
acesso, hipóteses de sigilo, transparência ativa e Lei 
de Acesso à Informação 
 

 
Postagem efetiva de 
notícias eletrônicas na 
intranet e envio por  
e-mail marketing e 
demais ferramentas 
internas de comunicação 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS  

CRONOGRAMA 

INÍCIO FIM 

 
a) Fazer levantamento de pautas e checar informação 
com as fontes; 
 
b) Desenvolver produção de conteúdo jornalístico e 
peças digitais ; 
 
c) Editar matérias/reportagens e desenvolver conteúdo 
relevante sobre níveis de restrição de acesso, 
hipóteses de sigilo, transparência ativa e Lei de 
Acesso à Informação, em consonância com a 
campanha de endomarketing do programa FUNASA 
+ÌNTEGRA, alimentando os canais internos, a 
assessoria de impresa, a UGI e o público-alvo do 
PCINT-Funasa 
 

 
Jan/2022 
 
 
Abr/2022 
 
 
Abr/2022 
 

 
Mar/2022 
 
 
Ação 
contínua 
 
Ação 
contínua 
 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, CONTRATOS, AQUISIÇÕES E TI 
 
Absorvido pelas despesas de custeio. 
ATORES ENVOLVIDOS  
 
Coesc, Dicov, UGI, Ouvidoria e Gabpr 

 
Fonte: Elaborado pela Coesc/Gabpr/Funasa (2021). 
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5. DIRETRIZES PARA AFERIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS 
 
 

Para que a execução deste Plano de Comunicação possa ser acompanhada e 
monitorada, foram definidos indicadores com o objetivo de mensurar a capacidade 
produtiva a partir de aferições quanto ao quantitativo, à pontualidade, resultados e a 
satisfação das iniciativas frente à consecução dos Objetivos Específicos. Dessa 
forma, o levantamento de informações para aferição deverá levar em consideração 4 
fatores: produção, pontualidade, resultados e satisfação dos clientes. 
 
 
Produção 
 

Indicador quantitativo para aferir o número de produtos e serviços prestados 
com vistas à mensurar o volume do que foi produzido pela equipe de trabalho. Para 
sua medida, devem ser contabilizados todos os produtos e serviços efetivamente 
prestados e/ou entregues em um determinado período de tempo, a fim de comparar-
se o que foi previsto com o volume de trabalho efetuado.  
 
Pontualidade 
 

Indicador quantitativo, indicado em percentual, que irá analisar se a produção 
foi realizada respeitando-se o prazo limite previsto para cada ação. Para o seu cálculo, 
deverão ser computados, em um determinado período, a quantidade de trabalhos 
entregues dentro dos prazos regulamentares. 
 
Resultados  
 

Indicadores quantitativos e qualitativos que buscam sinalizar os resultados e o 
impacto dos produtos e serviços prestados em relação aos Objetivos Específicos (OE) 
previamente estipulados. Para sua definição, serão aferidos, por exemplo, os 
quantitativos de conteúdo efetivamente publicados nos canais de comunicação, bem 
como sua aprovação no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 
 
Satisfação 
 

Indicadores qualitativos e quantitativos obtidos por meio de pesquisas junto aos 
clientes dos produtos e serviços, com dados apurados em períodos determinados. O 
objetivo deste indicador é fornecer feedback sobre as ações realizadas, a fim de 
identificar, corrigir falhas e buscar oportunidades de melhoria. 
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