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Introdução:
• O Código de Conduta e Integridade é um orientador de conduta inspirado por
princípios éticos;
• Considerando que é dever das empresas promover uma cultura organizacional
que estimule a conduta ética e o compromisso com o cumprimento da lei, o
Código da MTI define de maneira clara os princípios que norteiam as ações e
os compromissos de conduta institucional presentes nas interações da MTI
com seus colaboradores, partes interessadas e partes relacionadas;
• O Código será rigorosamente observado em todas as atividades, e as violações
serão tratadas por meio de ações corretivas e disciplinares.

Introdução:
•

Uma empresa que almeja alcançar o sucesso precisa definir seus valores e
estabelecer regras de conduta para garantir que toda a equipe trabalhe em
conformidade e sintonia.

•

Nesse caso, o treinamento do código de conduta e integridade é uma forma
de a empresa transmitir para seus colaboradores o que deve ser seguido
no ambiente de trabalho, divulgando o documento instituído e
oportunizando que as dúvidas sejam sanadas.

Introdução:
Lei Anticorrupção – nº 12.846/2013
•

Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:
VIII – a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica.”

•

Para a Lei 12.846/2013, o programa de integridade é um conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo
à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e
de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração
pública, nacional ou estrangeira.

Introdução:
Lei das Estatais – nº 13.303/2016
●

Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras
de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que
abranjam:
§1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que
disponha sobre:
VI – previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de
Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política
de gestão de riscos, a administradores.

Código de Conduta e Integridade:
•

A adoção do Código de Conduta e Integridade aumenta a integração entre
os empregados da empresa e estimula o seu comprometimento com o
comportamento ético empresarial;

•

Ele é um instrumento que permite a uniformização de critérios na empresa,
dando respaldo para aqueles que devem tomar decisões;

•

Serve de parâmetro para a solução dos conflitos;

•

Traz para a empresa a harmonia, ordem, transparência e tranquilidade, em
razão dos referenciais que cria, deixando um lastro decorrente do
cumprimento de sua missão e de seus compromissos.

Código de Conduta e Integridade:
Importância:
•

O código é um importante componente do programa de integridade da MTI,
garantindo o respeito à legislação e aos preceitos éticos fundamentais,
visando a integridade das operações e relações da empresa.

•

Pode ser considerado como uma bússola, que irá guiar o colaborador em
situações onde haja dúvidas em como agir.

Objetivo do treinamento:
•

O Treinamento do Código de Conduta e Integridade da MTI – Empresa
Mato-grossense de Tecnologia da Informação, tem o objetivo de possibilitar
e garantir que todos tenham o devido conhecimento do conteúdo e das
orientações necessárias, ajudando, assim, na prevenção de problemas que
possam impactar o funcionamento da empresa e as relações interpessoais.

Estabelecer normas de conduta que
orientarão o comportamento de
todos que estão vinculados à MTI.

Minimizar a possibilidade de
conflito entre o interesse privado
e o dever funcional.

Criar mecanismos para esclarecer dúvidas
quanto à conduta ética, o canal de
denúncias, e o padrão de conduta e
integridade aceito e disseminado na MTI.

O que contém em nosso Código de
Conduta e Integridade?

Código de Conduta e Integridade:
•

CAPÍTULO I – MISSÃO, VISÃO, VALORES.

•

CAPÍTULO II – PAPÉIS E RESPONSABILIDADE
- Relacionamento com os Clientes;
- Relacionamento com os Órgãos Governamentais;
- Relacionamento com as Pessoas;
- Relacionamento com os Fornecedores e Empresas de Terceirização de Serviços;
- Relacionamento com a Representação dos empregados, associações e instituições;
- Relacionamento com a Comunidade.

•

CAPÍTULO III – CONDUTAS E COMPROMISSOS NAS RELAÇÕES
- Condutas Aceitáveis
- Condutas Inaceitáveis

Código de Conduta e Integridade:
• CAPÍTULO IV – DA COMISSÃO DE CONDUTA E INTEGRIDADE
- Composição e competências
- Do processo ético – apuração de atos em desrespeito ao código de conduta e
integridade
- Das sanções – advertência ou censura ética, passível de medida disciplinar

• CAPÍTULO V – DOS CANAIS DE DENÚNCIA
- Ouvidoria
- Chefia imediata

• CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
- Treinamento periódico
- Revisão e atualização do código de conduta e integridade

Código de Conduta e Integridade:

Missão, Visão e Valores da MTI:
Capítulo I

Missão, Visão e Valores da MTI:
MISSÃO - Empresa pública provedora de inteligência, serviços e soluções
tecnológicas eficientes e integradoras, contribuindo para a transformação da
Administração Pública e melhoria de vida do cidadão.

VISÃO - Tornar-se um provedor de soluções de TI estratégico para o Estado, de
grande utilidade em Infraestrutura Tecnológica e Sistemas Estruturantes, com alta
credibilidade, excelência operacional, orientado à busca incessante de qualidade,
organizado a serviços com capacidade de gerir riscos de negócio, contribuindo de
forma efetiva para a implantação do Governo Digital.

VALORES -

Inteligência Estratégica e Inovação; Atuação Sistêmica Proativa e

Colaboração para Resultados; Excelência na Gestão; Comprometimento com o
Estado e a Sociedade; Imagem institucional ilibada.

Papéis e Responsabilidades:
Capítulo II

A ação dos dirigentes, empregados, colaboradores e de todos os que exerçam
atividades em nome da MTI, deverá ser pautada pelos princípios da
administração pública, estabelecidos no artigo 37 da CF/88, e pelos princípios
da:
○

Equidade e justiça social;

○

Compromisso com a transparência e com a qualidade dos serviços
prestados;

○

Observância das leis, regulamentos e normas internas;

○

Respeito entre os empregados e colaboradores da MTI.

Papéis e Responsabilidades:
Artigo 37, CF/88

●

Princípio da Legalidade: esse princípio determina que, em qualquer atividade, a
Administração Pública está estritamente vinculada à lei. Assim, se não houver previsão legal,
nada pode ser feito;

●

Princípio da Impessoalidade: A finalidade é o interesse público (princípio da finalidade) e
o agente público deve tratar a todos de forma igual (princípio da isonomia);

●

Princípio da Moralidade: Atuar com ética e com honestidade;

●

Princípio da Publicidade: A regra é a divulgação dos atos administrativos, exceto em alguns
casos específicos que exijam o sigilo;

●

Princípio da Eficiência: Atuar com presteza e racionalidade.

Papéis e Responsabilidades:
Relacionamento com os Clientes

ATENÇÃO SERVIDOR!
I - o profissionalismo, a confiança e a transparência;
II - a disponibilidade de soluções que agreguem valor aos negócios de seus clientes,
investindo, permanentemente, na busca de tecnologias adequadas e no aprimoramento
das estratégias empresariais;
III - a valorização e o respeito ao cumprimento dos acordos e contratos, bem como aos
direitos dos seus clientes;
IV - a valorização das oportunidades de negócios e parcerias construídas com seus clientes,
visando resultados em benefícios da sociedade;
V - a identificação, proposição e viabilização de soluções inovadoras e integradas que
contribuem como reforço à legitimidade e sustentação dos programas do Governo
Estadual.

Papéis e Responsabilidades:
Relacionamento com os Órgãos Governamentais

ATENÇÃO SERVIDOR!
I - Zelo e transparência na utilização do patrimônio público e na aplicação dos recursos públicos;
II - Reconhecimento e apoio à atuação dos órgãos controladores, prestando-lhes as informações
necessárias em tempo adequado;
III - Participação e apoio às ações do Governo Estadual.

Papéis e Responsabilidades:
Relacionamento com as Pessoas

ATENÇÃO SERVIDOR!
I - manutenção do ambiente de trabalho onde o relacionamento é baseado no profissionalismo,
confiança, cooperação, integração, respeito às diferenças individuais e urbanidade;
II - compartilhamento dos conhecimentos e experiências, buscando o aprimoramento da
capacitação técnica, dos métodos e dos processos, de maneira a atingir melhor resultado global
da MTI;
III - valorização das pessoas, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal, técnico e
profissional;
IV - zelo pela utilização adequada e econômica dos recursos materiais, técnicos e financeiros da
MTI;
V - preservação e respeito à imagem, ao patrimônio e aos interesses da MTI;
VI - reconhecimento e valorização do capital intelectual da MTI e o estímulo ao surgimento de
novas lideranças;
VII - valorização e estímulo à conduta ética individual e coletiva.

Papéis e Responsabilidades:
Relacionamento com Fornecedores e Empresa de Terceirização

ATENÇÃO SERVIDOR!
I - Manutenção de um relacionamento pautado no respeito mútuo, na preservação e
confidencialidade;
II - Relacionar-se com parceiros que possuam práticas harmônicas ao padrão ético e
moral adotados pela MTI;
III - Estabelecimento de parceiras que preservem a imagem e os interesses da MTI;
IV - Rejeição de disposições contratuais que afrontem ou minimizem a dignidade, a
qualidade de vida e o bem-estar social dos empregados terceirizados.

Papéis e Responsabilidades:
Condutas Aceitáveis

ATENÇÃO SERVIDOR!
I - preservar e cultivar a imagem positiva da MTI;
II - desenvolver condições propícias ao estabelecimento de um clima produtivo e agradável no ambiente
de trabalho;
III - tratar as pessoas e suas ideias com dignidade e respeito;
IV - proceder com lealdade, justiça e franqueza nas relações do trabalho;
V - abster-se de utilizar influências internas ou externas, para a obtenção de vantagens pessoais e
funcionais;
VI - utilizar os recursos da MTI apenas para fins próprios aos negócios da empresa;
VII - contribuir para o bom funcionamento de toda a MTI, abstendo-se de atos e atitudes que impeçam,
dificultem ou tumultuem a prestação de serviços;
VIII - priorizar e preservar os interesses da MTI junto a clientes, órgãos governamentais, instituições
financeiras, fornecedores, entidades e outras empresas com as quais a empresa mantenha
relacionamento comercial;

Papéis e Responsabilidades:
Condutas Aceitáveis

ATENÇÃO SERVIDOR!
IX - estar acompanhado de outro empregado ao manter qualquer relacionamento com fornecedor ou
parceiro, que resulte ou que possa resultar em contratação que atenda a interesse ou necessidade da
MTI;
X - prestar estrita anuência com as diretrizes e a condução estratégica empresarial ao assumir função de
confiança da MTI;
XI - comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse
público, exigindo as providências cabíveis;
XII - ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho
ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;
XIII - participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas
funções, tendo por escopo a realização do bem comum;
XIV - divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Conduta
e Integridade, estimulando o seu integral cumprimento.

Papéis e Responsabilidades:
Condutas Inaceitáveis

ATENÇÃO SERVIDOR!
I - reivindicar benefícios ou vantagens pessoais para si próprio ou para terceiros, em decorrência de
relacionamento comercial ou financeiro firmado em nome da MTI com clientes, órgãos governamentais,
instituições financeiras, fornecedores, entidades e outras empresas com as quais a MTI mantenha este
relacionamento;
II - ser conivente ou omisso em relação a erros e infrações a este Código de Conduta e Integridade e às
disposições legais e regulamentares vigentes;
III - prestar informações ou comentar assuntos internos que possam vir a antecipar decisão da Empresa
ou a propiciar situação de privilégio para quem as solicite ou que se refiram a interesse de terceiro;
IV - exercer outras atividades profissionais durante o expediente, com ou sem fins lucrativos, ou ainda,
independentemente da compatibilidade de horários, exercer atividades que constituem prejuízo,
concorrência direta ou indireta com as atividades da MTI;
VI - defender, favorecer ou preservar interesses de pessoas, clientes, fornecedores e empresas, em
detrimento dos interesses da MTI;
VII - exercer qualquer tipo de discriminação de pessoas por motivos de natureza econômica, social,
política, religiosa, de cor, raça ou orientação sexual;
VIII - prejudicar deliberadamente a reputação de empregados, clientes, órgãos governamentais,
fornecedores, entidades e outras empresas com as quais a MTI mantenha relacionamento comercial;

Papéis e Responsabilidades:
Condutas Inaceitáveis

ATENÇÃO SERVIDOR!
IX - obter vantagens, para si ou para terceiros, decorrente do acesso privilegiado a informações da MTI, mesmo
que não acarretem prejuízo para a empresa;
X - manifestar-se em nome da MTI, por qualquer meio de divulgação pública, quando não autorizado ou
habilitado para tal;
XI - fazer uso inadequado e antieconômico dos recursos materiais, técnicos e financeiros da MTI;
XII - impedir ou dificultar a apuração de irregularidades cometidas na MTI;
XIII - facilitar ações de terceiros que resultem em prejuízo ou dano para a MTI;
XIV - exercer atividade profissional contrária à ética da categoria ou ligar o seu nome a empreendimentos de
cunho duvidoso.

Do Processo Ético:
Capítulo IV | Seção III

●

O processo de apuração de prática

de ato em desrespeito ao preceituado no código de

conduta e integridade será instaurado pela comissão de conduta e integridade (de ofício ou
em razão de denúncia fundamentada);
●

Após instaurado o processo de apuração, o empregado público será intimado para, querendo,
apresentar defesa no prazo de 05 dias (com ou sem a presença de um advogado);

●

Os interessados ou a própria Comissão Permanente de Conduta e Integridade, de ofício,
poderão produzir provas (documental ou testemunhal);

●

Concluídas as diligências, a Comissão oficiará o empregado público para nova manifestação,
no prazo de 03 dias;

●

Se houver necessidade de penalização, haverá comunicação da decisão ao faltoso e ao seu
superior hierárquico, cabendo, ainda, recurso por parte do empregado no prazo de 05 dias, a
ser endereçado à Diretoria Executiva para julgamento.

Das Sanções:
Capítulo IV | Seção IV

●

Violações ao Código de Conduta e Integridade da MTI poderão acarretar na aplicação das
sanções de Advertência ou Censura Ética, podendo, ainda, a depender da gravidade da falta,
ser passível de medida disciplinar;

●

A aplicação das sanções de cunho ético não exime o infrator de eventuais responsabilizações
na esfera cível, trabalhista, penal e/ou administrativa;

●

Se a violação do código de conduta for cometida por parceiros, estes podem ter seus
contratos ou acordos rescindidos e a sanção aplicável deverá ser analisada pelo comitê de
conduta e integridade.

Dos Canais de Denúncia:
Capítulo V

●

As denúncias, internas ou externas, relativas ao descumprimento deste Código de
Conduta e Integridade, devem ser realizadas junto à ouvidoria vinculada à MTI ou,
ainda, junto à chefia imediata.

●

A MTI adotará mecanismos de proteção e/ou anonimato que impeçam qualquer
espécie de retaliação à pessoa que utilizar o canal de denúncias.

Agradecimento:
Falar sobre compliance e integridade vai muito além do “seguir regulamentos e normas
postas”, abrangendo, também, a necessidade de observância dos princípios e valores
que norteiam a MTI.
Desta forma, é tão importante a participação de todos os colaboradores nas ações
realizadas pela UNICRS e pela Comissão Permanente de Conduta e Integridade, pois
disseminando os valores que queremos em nosso negócio, conseguimos criar um
ambiente mais harmônico, favorecendo, com isso, as entregas e a boa convivência no
ambiente de trabalho.
É muito importante que tenhamos em mente que nossas ações geram consequências,
sejam elas positivas ou negativas, e quanto mais trabalharmos a integridade na MTI,
conseguiremos uniformizar essas ações e gerar consequências cada vez mais positivas,
o que refletirá na imagem da MTI perante toda a sociedade.

Obrigada!
Contatos:
unicrs@mti.mt.gov.br - 3613-3025
comissaocondutaeintegridade@mti.mt.gov.br
ouvidoria@mti.mt.gov.br

