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Planejamento
2020
O sucesso de um Programa de Compliance/Integridade está estrita-
mente relacionado ao incentivo e à promoção da cultura de Integri-
dade e das normas aplicáveis. Portanto, a realização de treinamentos 
possibilita a disseminação da cultura ética no âmbito coorporativo 
de forma proativa, com o objetivo de evitar possíveis condutas que 
estejam em desacordo com o programa. Orientar agentes públicos, 
alta direção e contratados para que estes entendam o que é certo e 
o porquê de agir certo é fundamental para a efetividade da imple-
mentação do Programa de Compliance/Integridade.

É importante que as informações e orientações alcancem os agentes 
públicos, alta direção e contratados, de forma clara e objetiva, de 
modo que sejam mais produtivos e eficientes, garantindo a avaliação 
de conformidade, o controle e, no caso de conduta indesejável, a apu-
ração e aplicação de sanções disciplinares, quando couber. 

Complementarmente, treinamentos e comunicações auxiliam a organi-
zação na disseminação das normas internas e externas aplicáveis como, 
por exemplo, o Código de Conduta Ética a Política Anticorrupção.

A Arsae-MG disponibilizará aos servidores, alta direção e contratados, 
treinamentos periódicos com o objetivo de promover a cultura ética 

e de integridade, enfatizando a relevância no cumprimento das diretrizes 
e políticas do Programa de Compliance/Integridade, compartilhando 
conceitos, princípios e valores que interferem diretamente no desem-
penho dos servidores, alta direção e contratados, nos resultados e 
na reputação da Agência. A comunicação assertiva é fundamental 
neste processo de entendimento cultural ético e íntegro. É essencial que 
novos agentes públicos e membros da alta direção participem de 
processo de integração ao ingressarem na Arsae-MG.

Para tanto, serão desenvolvidos treinamentos sobre o Programa de 
Compliance/Integridade da Arsae-MG, conforme Plano de Treinamento 
abaixo.

Além do planejamento para 2020, disposto no Quadro 1, a Instância 
Responsável pelo Programa de Compliance/Integridade da Arsae-MG 
poderá determinar a realização de treinamentos específicos para con-
tratados, agentes públicos e alta administração, caso seja necessário.

Anualmente, a Instância Responsável pelo Programa de Compliance/
Integridade deverá providenciar a atualização do presente Plano de 
Treinamento. 
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Onde/quando/  
horário

Evento virtual / Dezembro de 2020 
/ 14 horas

Recrutador ASCOM

Responsável 
pela convoca-
ção/convite ao 

treinamento

Instância Responsável pelo Progra-
ma de Compliance/Integridade e 
Presidente da Comissão de Ética

Grupo de traba-
lho/organização 
do treinamento

O grupo de trabalho para organiza-
ção do treinamento será composto 
pelos seguintes membros: Cristiane, 
Elbert, Evandro, Erica, Guilherme, 
Irene, Juliana, Luciana, Marcellus, 
Márcio e Otávio. A cada encontro o 
grupo deverá elaborar a memória de 
reunião que irá compor as evidências 
do treinamento
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Atividade
I Webinar do Programa de Complian-
ce/Integridade e Comissão de Ética 
da Arsae-MG

Conteúdo Lançamento do Programa de Com-
pliance/Integridade

Responsável
Instância Responsável pelo Progra-
ma de Compliance/Integridade e 
Presidente da Comissão de Ética

Objetivo

Apresentar o Programa de Complian-
ce/Integridade e a Comissão de Ética, 
assim como seus normativos, políticas 
e diretrizes

Como/recursos  
necessários

Treinamento a ser realizado de ma-
neira virtual

Quadro 1: Atividade a ser realizada no 4° trimestre de 2020
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Lista de 
presença

Haverá lista de presença por meio 
de formulário eletrônico

Evidências da 
realização do 
treinamento a 

serem arquivadas

Ata de reunião, lista de presença e 
fotos

Realização  
de avaliação/
questionário 

para os 
participantes

Realização do questionário junto 
com o formulário eletrônico de re-
gistro de participação

Responsável em  
elaborar avalia-
ções/questioná-
rios e arquivar 

em meio digital 
e físico

Instância Responsável pelo Programa 
de Compliance/Integridade e Presi-
dente da Comissão de Ética

Emissão de 
certificado aos 
participantes

Sim

Depoimentos

Poderá ser colhido depoimento dos 
participantes a respeito da realização 
do treinamento, desde que este au-
torize a utilização por escrito




