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Assessoria Especial de Controle Interno
Assinatura
Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias
Secretaria Nacional de Aviação Civil
Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários
Secretaria Nacional de Transportes Terrestres
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Subsecretaria de Gestão Ambiental e Desapropriações
Subsecretaria de Gestão Estratégica e Inovação
Subsecretaria de Governança e Integridade
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ
Agência Nacional de Transportes Terrestres- ANTT
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DN IT
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária- INFRAERO
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A- VALEC
Empresa de Planejamento e Logística - EPL
Companhia Docas do Ceará- CDC
Companhia Docas do Estado da Bahia - CODEBA
Companhia Docas do Espirito Santo- CODESA
Companhia Docas do Estado de São Paulo- CODESP
Companhia Docas do Pará - CDP
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Companhia Docas do Maranhão- CODOMAR
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Assunto: Programa Radar Anticorrupção.

Prezados Senhores,

1.
Cumprimentando-os cordia lmente, refiro-me ao lançamento do Programa Radar
Anticorrupção, que possui como objetivo a adoção de med idas voltadas à prevenção, à supervisão e ao
enfrentamento de riscos de fraude e corrupção nest a pasta .

https://sei.infraestrutura .gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_ web&acao_ origem=arvore_ visualizar&id_documento= 1888148&in. . .
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2.
Sobre o assunto, informo que, tendo em vista a definição de pilares expondo os objetivos e
as iniciativas necessárias para promover ações de controle no Ministério da Infraestrutura, recomendo às
chefias do órgão que mantenham expostos em suas mesas de trabalho o GUIA RÁPIDO DE CONDUTA
ÉTICA DO MINFRA, exemplares em anexo, para consultas e esclarecimentos sobre o tema que se
façam necessá rios durante as atividades diárias de cada setor.

Atenciosamente,

MARCELO SAMPAIO
Secretário Executivo

_____

,

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Secretário Executivo, em
06/06/2019, às 19:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3•, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

~~~~,~~ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
1~~~~ https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
~
acao=documento_conferir&id_orgao_õcesso_externo=O, informando o código verificador 1639093 e

ffi*t~~ o código CRC C84F2407.

Referência: Processo n• 50000.029572/2019-67
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ASSISTA AO VIDEO SOBRE O RADAR ANTICORRUPÇÃO
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o ri entações con t idas no Guia de Conduta do Ministério da
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DIRETRIZES

Observar e promover a ética e a transparência
entre os gestores, servidores e demais
colaboradores
nas
diversas ações
de
responsabilidade do Mlnfra;
Orientar o comportamento dos gestores,
servidores e demais colaboradores do M l nfra,
seus órgãos e empresas vinculadas, em
situações da vida profissional, prevenindo o
desvio de condutas;
Fortalecer o compromisso do Mlnfra de
combater a corrupção, consolidando a
compreensão de quais são os principais atos
lesivos à Administração Pública.

alheio, que envolva ou não valores monetários. comunicando-os por meio
dos canais oficiais de denúncias do Mlnfra: (ai e-OUV/Internet- Sistema
de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, disponível no endereço eletrônico: https://sístema.ouvidorias.gov.br/; (biEmail: ouvidoriafclinfraestrulu' "·Hnv.hr:
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objetivo de prevenir desvi os de conduta capazes de constituir
ilícitos de n atureza admi n i str ativa , cível ou penal.

Rejeitar e denunciar situações de fraude, desvios e corrupção, sob
qualquer forma, direta ou indireta, ativa ou passiva, em provei to próprio ou

Não retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição
expressa de lei e não ocultar, alterar ou destruir documentos ou informações,
para sa tisfazer interesse ou sentimento pessoal, ou para obstaculizar apuração
administrativa ou investigação oficial;
Abster-se de atuar, ainda que infor malmente, como procurador, consultor,
assessor ou intermediário de interesses privados perante o Mlnfra, seus órgãos
e empresas vi•Kuladas, valendo-se, para tanto, da qualidade de funcionário;
Não desempenhar, direta ou indiretamente, qualquer atividade que seja
incompatível com as atribuições do cargo ou da função exercidos e que possam
configurar conflito de interesse contra o Mlnfra, seus órgãos e empresas
vinculüdas. Caso o servidO! ou empregado público possua dúvida acerca de
possível colisão entre atividade particular realizada e o exercício da função
pública, deverá formular consulta e pedir autorização para exercer atividade
privada por meio do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conttito de Interesses
(SeCll, disponível em https://sed.cgu.gov.br
Não praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica da qual partícipe
seu cônjuge. companheiro ou parentes. consanguíneos ou afins, em linha reta
ou colateral. até o terceiro grau;
Não indicar, nomear, designar ou contratar cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta ou colateral. por consanguinidade ou afinida de. até o terce iro grau,
nem propor ou realizar designações recíprocas no âmbito do Mlnfra. seus
órgãos e empresas vinculadas, caracterizando nepotismo cruzado;
Abster-se de divulgar, repassar, comentar ou revelar informações privilegiadas
ou dados sigilosos relacionados a atos, fatos ou processos no âmbito do Mlnfra,
seus órgãos e empresas vinculadas ou dos quais tenha acesso em razão do
cargo. emprego ou função, c CjUe ainda não tenham se tornado púbUcos:
Não promover ou participar de atividades político-partidárias durante o
horário de trabalho. nem fazer uso de recursos do Mlnfra, seus órgãos e
empresas vinculada s com a finalidade de promover manifestações no recinto
da repartição.
Comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico qualquer suspeita de
acesso indevido a informações de interesse do Mlnfra, seus órgãos e empresas
vinculadas ou de suas bases de dados e não compartilhar senhas, nem perm itir
o acesso não autorizado a sistemas do Mlnfra:
Abster- se de dar entrevistas ou manifestar-se publicamente como
representante do Mlnfra, seus órgãos e empresas vinculadas sem autorização
expressa e formal dos superiores hierárquicos;

