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Reestruturar o hotsite da Comissão no sítio institucional para divulgação das
ações e resultados alcançados.

DELIBERAÇÃO CGIRC/ IFS Nº 19, DE 31 DE MARÇO DE 2022 foi aprovada com o objetivo de ratificar
procedimento de controle interno aplicável a eventuais situações de nepotismo. No art. 1
acrescenta ainda que servidores que se encaixam nessa perspectiva deverão optar pela saída
ou continuidade no cargo ou função, permitindo a tomada de providências necessárias. Art. 2
compete a validação da decisão a toda  instituição IFS. 

DELIBERAÇÃO CGIRC/ IFS Nº 20, DE 31 DE MARÇO DE 2022 foi aprovada com o objetivo ratificar a
relação de cargos de direção do IFS, para fins do registro e da publicação da agenda de
compromissos públicos. 

1º Quadrimestre de 2022 - Plano de Integridade

ç

Comprometimento da Alta Gestão

Execução do Plano de Integridade no Quadrimestre

O PI de 2021/2022 no primeiro quadrimestre de 2022, consta 18
medidas de tratamento com status planejada (47%), 7 se
encontram em andamento (19%), 11 foram realizadas (29%) e 2
foram canceladas (5%). 

Entre as medidas com status "realizada", destacam-se: 

Promover a participação dos titulares de áreas/funções de
integridade nas reuniões do CGIRC, para reporte sobre o
andamento das suas ações.

Execução e monitoramento

Boletim

Informativo
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Coordenar a divulgação continuada
de artefatos sobre o Programa de
Integridade do IFS.

Boletim Informativo Plano de Integridade- 1º Quadrimestre 2022 

Elaboração e produção textual:   
            DIEGO vieira leite - DGR / PRODIN
            LUCAS REINAN - DGR/ PRODIN

DIAGRAMAÇÃO:
       DIEGO VIEIRA LEITE - DGR / PRODIN

       LUCAS REINAN - DGR/ PRODIN

VOCÊ SABIA?
A Controladoria-Geral da União (CGU), disponibilizou ao público uma nova versão do
Painel de Integridade Pública.  A nova versão, além de exibir os dados já informados
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, traz novidades de conteúdo e de navegação. 

Novo gráfico com informação sobre a posição da UGI na
governança do órgão/entidade

O que mudou?

Novo gráfico com informação sobre área de gestão de riscos no
órgão/entidade 

Funcionalidade de comparação de respostas entre
órgão/entidade e grupo a que pertence

Painel continua com o mesmo endereço de acesso:   https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis/integridadepublica
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