
 
 

 

Mecanismo Monitoramento 

Componente Monitoramento Contínuo 

Questão 32 - Sua organização implementou rotina de monitoramento das ações de combate a fraude e corrupção 

por indicadores de desempenho 

Item Indicação de documentos comprobatórios para upload 

Minha organização monitora a gestão da ética e da 

integridade por indicadores de desempenho. 

Normativos e manuais de procedimentos de indicadores 

de acompanhamento da gestão. Planilha e/ou relatório de 

indicadores. Caso possua relatório on-line, disponibilizar 

o link do sítio eletrônico da organização. 

Minha organização monitora a implementação dos 

controles preventivos contra fraude e corrupção por 

indicadores de desempenho. 

Normativos e manuais de procedimentos de indicadores 

de acompanhamento da gestão. Planilha e/ou relatório de 

indicadores. Caso possua relatório on-line, disponibilizar 

o link do sítio eletrônico da organização. 

Minha organização monitora os resultados das ações de 

detecção de fraude e corrupção por indicadores de 

desempenho. 

Normativos e manuais de procedimentos de indicadores 

de acompanhamento da gestão. Planilha e/ou relatório de 

indicadores. Caso possua relatório on-line, disponibilizar 

o link do sítio eletrônico da organização. 

Minha organização monitora os resultados de investigações 

e eventuais punições por casos de fraude e corrupção por 

indicadores de desempenho. 

Normativos e manuais de procedimentos de indicadores 

de acompanhamento da gestão. Planilha e/ou relatório de 

indicadores. Caso possua relatório on-line, disponibilizar 

o link do sítio eletrônico da organização. 

Componente Monitoramento Geral 

Questão 33 - Sua organização implementou rotina periódica de avaliação do desempenho dos controles adotados 

contra fraude e corrupção. 

Item Indicação de documentos comprobatórios para upload 

Minha organização definiu uma periodicidade para 

reavaliação da eficiência e da efetividade de seu sistema de 

combate à fraude e corrupção. 

Normativos e manuais de procedimentos de avaliação da 

política de combate à fraude e corrupção. Planilha e/ou 

relatório de avaliação. Caso possua relatório on-line, 

disponibilizar o link do sítio eletrônico da organização. 

Minha organização verifica periodicamente o estágio de 

implementação das práticas de combate à fraude e 

corrupção previstas em seus normativos (aquelas que estão 

previstas, mas não foram implementadas ou aquelas apenas 

implementadas parcialmente). 

Normativos e manuais de procedimentos de reavaliação 

das práticas de combate à fraude e corrupção. Planilha 

e/ou relatório de reavaliação.  Caso possua relatório on-

line, disponibilizar o link do sítio eletrônico da 

organização. 



 
 

 

Minha organização promove ações de reforço, 

abrandamento ou eliminação de controles baseada em 

avalições de eficiência e efetividade. 

Normativos e manuais de procedimentos de reavaliação 

de controles. Planilha e/ou relatório de reavaliação de 

controles. Caso possua relatório on-line, disponibilizar o 

link do sítio eletrônico da organização. 

Minha organização promove capacitações selecionadas 

com base nas falhas verificadas nas avaliações periódicas 

de efetividade e de eficiência de seu sistema de combate à 

fraude e corrupção. 

Normativos e plano de ação para readequação da política 

de combate à fraude e corrupção. Relatório com plano de 

ação. Caso possua relatório on-line, disponibilizar o link 

do sítio eletrônico da organização. 

 


