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DECLARAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A adoção de valores e ações destinadas 
à integridade corporativa vem 
conquistando cada vez mais espaço 
no setor público, tornando-se pilares 
de programas e atividades de gestão, 

com o objetivo de garantir a utilização correta e 
responsável de verbas, coibir casos quebra de 
integridade, primar pela qualidade e eficiência 
na prestação dos serviços, priorizando assim os 
interesses públicos sobre os privados. 

A gestão 2021-2023 do Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo - Coren-SP - assumiu 
o compromisso de implementar ferramentas que 
promovam a integridade de seus atos e a adequada 
governança da autarquia. 

Dentre as ações implementadas, destaca-se a 
criação da Gerência de Governança e Integridade 
- GGI - área responsável pelo desenvolvimento 
de ações de prevenção, detecção e remediação de 
casos de fraude, corrupção e desvio de conduta, 
voltadas à disseminação da cultura de integridade.

Esse documento é um marco na história 
desta autarquia, inaugurando uma nova era na 
definição de uma cultura de integridade pública, 
que contribuirá para a adequada governança 
institucional, pautada na integridade, equidade, 
transparência, responsabilidade e prestação de 
contas. 

Para avançarmos nesse sentido, é fundamental 
o empenho de todos os agentes públicos do 
Coren-SP, pois toda mudança de cultura envolve 
determinação e resiliência. Zelar pelos missão, 
visão e valores do Coren-SP é uma tarefa nobre, que 
precisa da união de todos os atores que integram 
as atividades desempenhadas, para o alinhamento 
em prol da eficiência na prestação dos serviços.

Convidamos todos a fazerem parte dessa 
jornada, construindo mais um capítulo importante 
e inédito na história do Coren-SP.

Diretores do Coren-SP - Gestão 2021-2023 (da esquerda para direita): Mauro Antônio Pires Dias da Silva,
Eduarda Ribeiro dos Santos, James Francisco Pedro dos Santos, Erica Chagas Araujo,

Gergézio Andrade Souza e Virgínia Tavares Santos.
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I - INTRODUÇÃO

O homem depende de outros para 
realizar seus objetivos, pois 
convive em sociedade e esta, 
por ser uma reunião de seres 
habitando um ambiente comum, 

requer a organização e repartição de funções para 
atingir determinado fim. 

A construção e manutenção de uma sociedade 
isonômica e justa é um tema recorrente nos 
debates em diferentes esferas, visto se tratar de 
assunto que envolve o comportamento humano 
que, por vezes, pode ser desviado em prol de 
interesses particulares, mesmo que em detrimento 
do bem coletivo. 

Entender a sociedade exige considerar ética 
e moral, conceitos que influenciam o ambiente 
coletivo. 

A ética é um conjunto de valores e princípios 
que forma o indivíduo e, portanto, deriva da 
atitude pessoal de alguém. A moral, por sua vez, é 
aplicação desses valores e princípios no dia a dia, 
o que depende de diferentes fatores. 

Assim, ética e moral estão intimamente ligadas, 
determinando o modo de ser de uma sociedade. 

As instituições/organizações são uma espécie 
de sociedade, uma vez que reúnem, além de 
recursos e atividades, pessoas em prol de um 
objetivo comum. Portanto, ética e moral merecem 
destaque para o sucesso desse agrupamento. 

A preocupação social com a sustentabilidade 
das instituições, sejam elas públicas ou privadas, 
é tema de relevância há tempos, considerando 
que os desvios de conduta resultam em prejuízos 
coletivos que, em determinadas circunstâncias, são 
irreparáveis. 

Nesse sentido, a integridade corporativa tem 
sido foco na sustentabilidade das organizações, 
trazendo ao debate questões atinentes à ética e 
moral e, principalmente, ao balanceamento de 
poderes, viabilizando a participação ativa de todas 
as partes interessadas na condução dos rumos das 
corporações.

Para tanto, cada vez mais são instituídos 
mecanismos destinados à preservação da 
harmonia entre as partes interessadas por meio 
da transparência, equidade, prestação de contas, 
responsabilidade e integridade. 

O que se espera dos órgãos de governança 
é a promoção e manutenção de estruturas 
apropriadas, capazes de promover o alinhamento 
dos interesses coletivos, pautados na missão, visão 
e valores institucionais. Isso só é possível através 
de decisões éticas que tenham como premissa a 
integridade corporativa. 

Diversos casos relacionados a atos de corrupção, 
fraude e desvio de conduta em instituições foram 
deflagrados e, diante dessa grave situação, que afeta 
a sustentabilidade das instituições, de pessoas e da 
sociedade, nações passaram a tratar a integridade 
como uma prioridade, inclusive, tornando-a uma 
exigência legal. 

No Brasil, após escândalos de corrupção 
envolvendo instituições públicas e privadas, 
alguns dispositivos normativos foram instituídos, 
dentre eles a emblemática Lei Anticorrupção, 
que responsabiliza as instituições, dirigentes/
administradores ou pessoas envolvidas na prática 
de atos contra a administração pública. 

A CGU, por meio da Portaria n° 57/2019, que 
alterou a Portaria n° 1.089/2018, regulamentou 
o Decreto n° 9.203/2017, que dispõe sobre a 
política de governança da administração pública 
direta, autárquica e fundacional, estabelecendo 
procedimentos para a estruturação, execução 
e monitoramento de programas de integridade 
em órgãos e entidades do Governo Federal, 
definindo diretrizes, etapas e prazos para a criação 
de seus programas, prevendo mecanismos para 
a prevenção, detecção e remediação de atos de 
corrupção e fraude. 

O Conselho Regional de Enfermagem de São 
Paulo – Coren-SP, em atendimento às determinações 
legais e normativas, por meio da Portaria Coren-
SP/DIR/150/2019, instituiu o Comitê Interno de   
Governança, Integridade e Compliance, responsável 
pelo desenvolvimento do programa de integridade. 

Posteriormente, visando a perenidade das 
ações destinadas à manutenção de um programa 
de integridade, o Coren-SP, através da Decisão 
Coren-SP/Plenário/006/2021, instituiu a 
Gerência de Governança e Integridade - GGI - 
como parte de sua estrutura organizacional. 

Como resultado dos esforços em prol da 
integridade corporativa, apresentamos o presente 
Plano de Integridade do Conselho Regional 
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de Enfermagem de São Paulo, um instrumento 
destinado à formalização da implantação de um 
Programa de Integridade, com ações destinadas 
à prevenção, detecção e remediação de atos de 

corrupção, fraude e desvios de conduta, mas, 
acima de tudo, uma ferramenta que possa inspirar 
e guiar pessoas para atitudes éticas em prol do 
bem coletivo.

O poder é a faculdade humana 
ou institucional de influenciar ou 
determinar a conduta de pessoas 

mediante coerção, enquanto 
autoridade pressupõe a capacidade 

de homens e instituições guiarem-se 
em conformidade com os valores e 

qualidades reconhecidos pelos demais, 
adquirindo desse modo respeito

e reconhecimento.1

“
1 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, significados 
e funções. São Paulo: Saraiva, 2010.
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II - INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO

II.1 - COMPETÊNCIAS E SERVIÇOS

A Constituição Federal de 1988 
previu, dentre os Direitos e 
Garantias Fundamentais, o livre 
exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais estabelecidas em lei.
O texto constitucional também prevê a 

competência privativa da União para legislar sobre 
as condições para o exercício profissional, além 
de competência para a organização, manutenção e 
execução da inspeção ao trabalho, o que abrange a 
fiscalização das profissões.

As atividades administrativas relacionadas 
ao poder de coerção, como o poder de 
polícia que é característico da fiscalização 
profissional, são reservadas às pessoas jurídicas 
de direito público. Assim, a União, por meio do 
processo de descentralização administrativa, 
delegou progressivamente sua competência 
para a fiscalização do exercício de profissões 
regulamentadas aos conselhos de fiscalização 
profissional, que são autarquias corporativas com 
autonomia administrativa e financeira, sujeitas 
ao controle do Estado, detentoras do poder de 
polícia para aplicar multas, sanções disciplinares, 
suspender o exercício profissional ou cassar o 
registro profissional. 

Importante destacar a abordagem sobre 
a essência da finalidade de um conselho de 
fiscalização, trazida pelo Acórdão TCU nº 
1.925/2019 – Plenário, que dispõe:

198. Como se vê, a atuação do conselho 
é (ou deveria ser) voltada para a defesa 
da sociedade, uma vez que busca garantir 
o adequado exercício da profissão, ao 
passo que a defesa da classe e a luta por 
conquistas trabalhistas dos profissionais 
cabem aos sindicatos e associações de 
classe. 
199. Essa confusão pode levar muitos 
conselhos de fiscalização profissional 
a atuarem de modo corporativo, em         

defesa apenas da categoria profissional, 
em prejuízo dos interesses da sociedade 
que deveria defender. 
200. Repisa-se que os conselhos de 
fiscalização profissional foram criados 
como prolongamento do Estado para   
atendimento do interesse público, 
devendo ser afastada a compreensão de 
que existem para atender aos interesses 
de seus integrantes, uma vez que não 
foi este o papel institucional que lhes foi 
delegado pelo Estado. (grifos nossos)

O Sistema Conselho Federal de Enfermagem 
- Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - 
Coren foi criado em 12 de julho de 1973, através 
da Lei nº 5.905/1973, como órgão fiscalizador 
e disciplinador do exercício profissional de 
enfermagem. 

Por sua vez, os Conselhos Regionais de 
Enfermagem - Coren - com jurisdição em cada 
unidade federativa, têm por competência deliberar 
sobre inscrição e cancelamento no conselho, 
disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, 
executar instruções e provimentos advindos do 
Cofen, manter o registro dos profissionais com 
exercício na respectiva jurisdição, conhecer e decidir 
assuntos atinentes à ética profissional impondo 
penalidades cabíveis, propor medidas visando a 
melhoria do exercício profissional, dentre outras 
previstas na lei. 

O Coren-SP, com jurisdição em todo território 
do Estado de São Paulo, foi fundado no ano de 
1975, pela Dra. Maria Camargo de Oliveira Falcão. 
Um ano depois, a Dra. Victoria Secaf  assumiu a 
Presidência do órgão, implementando o primeiro 
projeto de fiscalização profissional, e atuando em 
iniciativas de capacitação técnica de profissionais, 
visando a qualidade da assistência de enfermagem 
prestada à população. 

No ano de 1981 foi finalizada a implantação do 
sistema fiscalizatório na autarquia, período também 
marcado pela modernização administrativa, 
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informatização e a conquista da autonomia 
administrativa.

No decorrer dos anos, inúmeras outras 
modernizações foram instituídas com o objetivo 
de promover a prestação de seus serviços com 
qualidade, inclusive com a implantação de 
Subseções e Núcleos de Atendimento Profissional 
de Enfermagem que, hoje, totalizam 17 (dezessete) 
unidades, facilitando assim o acesso da população. 

Atualmente, o Coren-SP presta os serviços de 
atendimento presencial e virtual ao cidadão ou 
profissional, inscrição profissional, transferência, 
suspensão e cancelamento; emissão de carteira 
profissional; registro de especializações; emissão 

de declaração/validação de registro profissional 
para outros países; autorização para o exercício 
profissional de estrangeiro; cobrança de anuidades 
e dívida ativa; fiscalização do exercício profissional; 
emissão de certidões; registro e cancelamento de 
responsabilidade técnica e de empresas; atividades 
de aprimoramento profissional; sindicâncias, 
conciliações, processos éticos e reabilitação 
profissional; desagravo público; emissão de 
Pareceres Técnicos e comunicados, dentre outros. 

Todos os serviços prestados possuem relação 
com a missão institucional e integram o escopo de 
atuação previsto para a autarquia.
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II.2 - ESTRUTURA REGIMENTAL

O Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo 
é uma autarquia federal 
Fiscalizadora do Exercício 
Profissional de Enfermagem, 

com autonomia administrativa, financeira, 
patrimonial, orçamentária e política, observada a 
subordinação ao Conselho Federal estabelecida 
pela Lei nº 5.905/73, responsável, perante o 
poder público, pelo efetivo atendimento de seus 
objetivos legais no Estado de São Paulo.

A autarquia é composta por um Plenário, que é 
a instância deliberativa da entidade, constituindo-
se em Tribunal de Ética para o julgamento de 
infrações ao Código de Ética de Enfermagem. 
Eleito pela Assembleia Geral, representada pelos 
profissionais de enfermagem, possui 21 (vinte e 
um) Conselheiros e 21 (vinte e um) Suplentes, 
de nacionalidade brasileira, dos quais 3/5 (três 
quintos) são Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) das 
demais categorias da profissão regulamentadas em 
lei, para um mandato de 3 (três) anos, permitida 
uma reeleição consecutiva. 

O Regional conta com uma Diretoria, que é 
o órgão executivo responsável pelos serviços e 
atividades administrativas e de apoio, necessárias 
ao funcionamento do Conselho, e pela guarda e 
conservação de seu patrimônio.

Composta por 6 (seis) Conselheiros eleitos 
pelo Plenário, a Diretoria mantém os cargos de 
Presidente, Vice-presidente, Primeiro e Segundo-
secretários, e Primeiro e Segundo-tesoureiros. 

Além disso, possui algumas estruturas de 
assessoramento, como a Controladoria Geral 
e as Câmaras Técnicas, bem como Grupos de 
Trabalho e Comissões de caráter temporário para 
o desenvolvimento de atividades específicas de 
interesse do regional e assessoria ao Plenário. 

O desenvolvimento das atividades e a 
operacionalização da gestão são viabilizados 
por uma estrutura administrativa com cargos de 
Assessores, Gerentes, Departamentos e Setores. 

Os servidores da autarquia são contratados 
mediante aprovação em concurso público, sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
exceto para os cargos de livre nomeação e 
exoneração, que ocorrem por meio de contratação 
direta, respeitados os limites legais para tais 
contratações.

O Regimento Interno vigente foi homologado 
pelo Conselho Federal de Enfermagem, por 
meio da Decisão Cofen n° 0062/2013, sofrendo 
ratificação em julho/2018.

O Organograma institucional vigente foi 
aprovado através das Decisões Coren-SP/
Plenário/006/2021 e 012/2021, e é representado 
da seguinte forma:
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II.3 - MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão, visão e valores são conceitos estratégicos fundamentais para a caracterização da instituição
e servem como guia para as ações destinadas aos objetivos da autarquia.

No Coren-SP, estes conceitos estão definidos da seguinte maneira:

Os conceitos estratégicos elencados e vigentes não são estáticos, portanto, podem e devem passar por 
adequações, seguindo o rito regimental, visando dar o devido direcionamento às ações organizacionais, 
pautados em seus valores, que são as balizas para o cumprimento da missão institucional em busca de 
sua visão de futuro.

Fiscalizar e disciplinar o 
exercício profissional de 

enfermagem amparado por 
requisitos éticos e legais.

Ser uma autarquia de 
destaque na fiscalização 

profissional, reconhecida pela 
celeridade e modernidade, 

e comprometida com a 
valorização profissional de 

enfermagem.

Ética, eficiência, transparência, 
acessibilidade, modernidade, 

comprometimento, responsabilidade, 
profissionalismo, credibilidade, 

inovação e celeridade.
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II.4 - ESTRUTURAS DE INTEGRIDADE

O Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo, no 
ano de 2021, através da Decisão 
Coren-SP/Plenário/006/2021, 
promoveu ajustes no 

organograma institucional, de forma a adequar 
às previsões dispostas no Decreto nº 9.203/2017 
e, assim, instituiu a Gerência de Governança e 
Integridade. 

A área foi criada para promoção, 
desenvolvimento e organização de um sistema 
destinado à integridade e adequada governança, 
responsável pela implantação de um Programa 
de Integridade, estimulando o desenvolvimento 
de ações que viabilizem a manutenção e apoio à 
estrutura de governança corporativa.

Importante mencionar que a Gerência de 
Governança e Integridade promoverá a integração 
de áreas já instituídas no Coren-SP para compor o 
Sistema de Integridade. 

Dessa forma, considerando a existência de 
áreas como a Controladoria, também responsável 
pela Ouvidoria, e a Corregedoria na organização, 
estas irão compor o Sistema de Integridade e, 
portanto, irão se inter-relacionar nas questões 
ligadas à Integridade Corporativa. 

Ainda, visando assegurar e aprimorar a 
independência e autonomia técnica, elementos 
essenciais para a conformidade e pleno 
funcionamento da área de integridade, em 
março/2022, o Plenário do Coren-SP nomeou o 
Comitê de Integridade, através da aprovação da 
Portaria Coren-SP/DIR/065/2022, um órgão 
colegiado, de caráter permanente, responsável pela 
propositura de ações relacionadas à elaboração, 
disseminação e cumprimento do Código de 
Conduta do Coren-SP, bem como ações de 
disseminação e cumprimento relacionadas às 
políticas de integridade institucional. 

Como critério para formação do referido 
Comitê, foram consideradas as ações/competências 
intrínsecas ao sistema de integridade e, por isso, 
foram selecionados membros que atuam em áreas 
com relação temática e/ou operacional, dentre 
elas a Controladoria, a Corregedoria e o Jurídico.
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O Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo, 
como autarquia federal 
fiscalizadora do exercício 
profissional, tem por finalidade 

disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de 
enfermagem, julgar e aplicar penalidades em casos 
que infrinjam o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem.

Considerando o papel essencial do Coren-SP 
perante a sociedade, a necessidade de cumprir 

suas competências e a importância dos papeis de 
cada agente para o alcance do interesse comum, 
a metodologia para gerir a instituição abrange o     
Modelo das Três Linhas do The IIA2 , uma forma 
eficaz para o aperfeiçoamento do gerenciamento 
de riscos e controles, através da organização, 
estruturação e instrumentalização para o exercício 
dos papéis e responsabilidades de cada área na 
instituição, em conformidade com normas e 
diretrizes.

2 Instituto de Auditores Internos – associação profissional, internacionalmente reconhecida que, dentre as 
suas missões, está a pesquisa, disseminação e promoção do conhecimento sobre auditoria interna e seu papel 
apropriado no controle, gestão de risco e governança para profissionais e partes interessadas. O Modelo das 
Três Linhas ajuda as organizações a identificar estruturas e processos que melhor auxiliam no atingimento dos 
objetivos e facilitam uma forte governança e gerenciamento de riscos.

II.5 - MODELO DAS TRÊS LINHAS
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Como se pode observar, as partes 
interessadas (stakeholders), ou seja, indivíduos e 
grupos que podem ser atendidos ou impactados 
pelo Coren-SP, depositam a responsabilidade 
pela supervisão institucional em seu órgão de           
governança, a quem compete a disponibilização 
de recursos e autoridade à gestão para tomada 
de decisões adequadas ao seu propósito. 

Dessa forma, evidencia-se fundamental a   
existência de recursos e processos eficazes para 
o alcance dos objetivos da organização.

O órgão de governança, responsável pelo 
sucesso organizacional perante as partes 
interessadas, deve assegurar mecanismos que 
permitam a prestação de contas e transparência 
junto às partes interessadas, além de ações para 
atingir os objetivos da organização e a avaliação 
e assessoria independente, clara e de confiança. 

A primeira linha atua na entrega de produtos 
e serviços ao cliente, já a segunda, no apoio e 
assistência no gerenciamento de riscos. Contudo, 

a gestão de riscos é também responsabilidade e 
papel fundamental da primeira linha, pois é ela 
quem estabelece e mantém estruturas, processos 
e controles internos para o gerenciamento de 
suas operações e riscos. 

A Gerência de Governança e Integridade 
do Coren-SP atua na segunda linha, como 
área especializada no apoio e monitoramento 
dos riscos de integridade, fornecendo análises 
e reportando as necessidades de adequação e 
eficácia dos controles internos no tratamento 
dos riscos. 

Por se tratar de estrutura pertencente à 
segunda linha, a área deve ser provida de 
autonomia e independência técnica, evitando 
assim incorrer em situações de conflito de 
interesses que atentam contra a integridade. 

O alinhamento das três linhas com o órgão 
de governança, assim como a priorização dos 
interesses das partes interessadas, é condição 
imprescindível para o sucesso organizacional.

INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO MODELO DAS TRÊS LINHAS
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A integridade corporativa é essencial 
para a boa governança, pois se 
trata de condição para que as 
demais ações institucionais sejam 
legítimas.

De acordo com a Organização para a 
Cooperação de Desenvolvimento Econômico - 
OCDE, a promoção da integridade e a prevenção 
à corrupção no setor público é fundamental para 

preservar a credibilidade de suas decisões e para 
assegurar um campo favorável para os negócios 
privados. 

A promoção de uma cultura de integridade no 
setor público é um requisito para mudanças no 
nível de confiança nas instituições públicas e, por 
isso, deve ser uma premissa para alçar os objetivos 
para os quais essas entidades foram criadas e são 
custeadas.

O Decreto nº 8.420/2015, que regulamenta a 
Lei Anticorrupção, assevera:

Art. 41. Para fins do disposto neste 
Decreto, programa de integridade 
consiste, no âmbito de uma pessoa 
jurídica, no 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 o objetivo de detectar 
e sanar desvios, fraudes, irregularidades 
e atos ilícitos praticados contra a 
administração pública, nacional ou 
estrangeira. 
Parágrafo único. O programa de 
integridade deve ser estruturado, 
aplicado e atualizado de acordo com 
as características e riscos atuais das 
atividades de cada pessoa jurídica, a qual 
por sua vez deve garantir o constante 
aprimoramento e adaptação do 
referido programa, visando garantir sua 
efetividade. (grifos nossos)

O Programa de Integridade do Conselho 
Regional de Enfermagem de São Paulo, em 
consonância com o dispositivo regulamentador, 
é um conjunto de medidas voltadas à prevenção, 
detecção e remediação de atos corrupção, fraude e 
desvios de conduta, pautado nas características do 
Coren-SP, que viabilizará a orientação dos agentes 
públicos, alinhando suas ações e comportamentos 
ao interesse público, e contribuindo para a 
disseminação de uma cultura de integridade.

3 Manual para implementação de programas de integridade. Brasília, jul. 2017. Disponível em: https://www.gov.
br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/colecao-programa-de-integridade. Acesso em 09 
de junho de 2021.

Uma gestão de integridade bem 
desenvolvida, onde todos os sistemas 
(correição, controles internos, gestão 
da ética, dentre outros) são bem 
coordenados, favorece os agentes 
públicos a tomarem decisões em 
função de critérios técnicos, e não com 
base em interesses particulares, o que, 
por sua vez, aumenta a qualidade na 
prestação dos serviços públicos.3

Nesse sentido, o Programa 
de Integridade é um mecanismo 
institucional para orientar o 
comportamento de seus agentes, 
proporcionando o alinhamento 
aos propósitos institucionais, de 
forma ética e sem qualquer tipo de 
sobreposição de interesse particular.
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III.1 - BASE NORMATIVA

A corrupção é um fenômeno mundial 
e, portanto, algumas medidas de 
combate envolveram a colaboração 
de diferentes nações, por meio de 
Convenções, como por exemplo a 

Convenção Interamericana contra a Corrupção da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), o 
primeiro instrumento internacional de combate à 
corrupção que dispunha de medidas preventivas e 
punitivas aos atos corruptos.

Dentre as principais medidas preventivas 
estão a criação, manutenção e fortalecimento de 
normas de conduta para o correto, honrado e 
adequado desempenho das funções públicas; o 
fortalecimento de mecanismos que estimulem a 
participação da sociedade civil e de organizações 
não governamentais nos esforços para prevenir 

a corrupção; e a instituição de sistemas de 
arrecadação fiscal que impeçam a prática de 
corrupção.

O Brasil aprovou a Convenção da OEA por 
meio do Decreto Legislativo nº 152/02 e do 
Decreto Presidencial nº 4.410/02.

Outras Convenções de diferentes organismos 
foram criadas, como a Convenção sobre o 
Combate à Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais, da OCDE, 
aprovada no Brasil através do Decreto Presidencial 
nº 3.678/00; e a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, da Organização das Nações 
Unidas – ONU, aprovada no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 348/05 e o Decreto Presidencial nº 
5.678/06.
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No âmbito nacional, muito embora a Lei nº 
12.846/2013 – Lei Anticorrupção – tenha sido 
sancionada apenas no ano de 2013, já constava 
no ordenamento jurídico pátrio dispositivos para 
o combate à corrupção e atos ilícitos, como por 
exemplo o Código Penal, a Lei de Improbidade 
Administrativa, a Lei de Licitações, a Lei de Acesso 
à Informação, a Lei de Conflito de Interesses, a 
Lei de Lavagem de Dinheiro, as Portarias CGU nº 
909 e 910, dentre outras. 

Além disso, a Lei Anticorrupção passava um 
processo de elaboração e aprovação pregresso, 
pois o Brasil era signatário das Convenções 
mencionadas anteriormente e, dessa forma, 
estava obrigado a instituir normas de combate à 
corrupção.

Em 2015, o Decreto nº 8.420 regulamentou 
a Lei Anticorrupção, trazendo parâmetros 
para a avaliação do Programa de Integridade e 
disposições sobre o Acordo de Leniência, do 
Processo Administrativo de Responsabilização 
(PAR) e dos cadastros nacionais – Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CNEIS) e Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (CNEP).

A Portaria nº 909/15 da CGU estabeleceu 
elementos reprovadores de um Programa de 
Integridade, evitando a existência de programas 
meramente formais e que, na prática, é inefetivo 
para o combate à corrupção e fraude. 

A Portaria nº 910/15 da CGU estabeleceu os 
procedimentos para a apuração e condução da 
responsabilidade administrativa através do PAR.

O Decreto nº 9.203/17 tratou a integridade 
como um dos princípios da governança pública. 
Tal normativa foi regulamentada pela CGU 
através da Portaria nº 1.089/18, alterada pela 
Portaria nº 57/19, que orienta os procedimentos 
para a estruturação, execução e monitoramento 
dos Programas de Integridade no âmbito federal.

Em 2019, o Coren-SP instituiu, através da 
Portaria Coren-SP/DIR/150/2019, um Comitê 
Interno de Governança e Integridade, composto 
por 6 (seis) membros, com a finalidade de 
desenvolver um Programa de Integridade, 
em prol da ética, moralidade, integridade e 
eficiência, protegendo a instituição de fraudes, 
atos de corrupção, desvio de conduta e conflito 
de interesses.

O presente plano apresenta as atividades para implementação do Programa de Integridade do Coren-SP, 
fundadas em questões legais, normativas, técnicas e, essencialmente, em um diagnóstico institucional 

imprescindível para a efetividade do programa.

No ano de 2021, considerando a importância 
da integridade para a boa governança e o 
desenvolvimento eficaz das ações institucionais, 
o Coren-SP, por meio da Decisão Coren-SP/
Plenário/006/2021, instituiu a Gerência de 
Governança e Integridade como parte da estrutura 
organizacional, responsável pela implementação, 
desenvolvimento e gerenciamento do Programa de 
Integridade no âmbito da autarquia.
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III.2 - PILARES

O empenho de instituições para a implementação de um Programa de Integridade deve 
considerar a necessidade de manter estruturas capazes de prevenir, detectar e remediar 
atos de corrupção, fraude e desvio de conduta.

Outrossim, deve ser considerada a indispensável importância de disseminar a 
cultura de integridade, ou seja, uma cultura que encoraje a conduta ética e a aderência 

à integridade, chaves para o funcionamento efetivo e a perenidade das estruturas de integridade e, por 
consequência, pela sustentabilidade do próprio programa na instituição. 

Por tal motivo, o Programa de Integridade deve ser um instrumento de conhecimento coletivo, capaz 
de viabilizar a participação de todos e impactar na transformação com foco na consolidação de uma 
cultura de integridade.

Diante da complexidade para a construção desse trabalho, que se revela multifacetário, a implementação 
do programa precisa ter como base alguns pilares, que são:



20

PROGRAMA DE INTEGRIDADE PILARES

Dessa forma, considerando os pilares elencados, torna-se mais factível a construção de um programa 
capaz de prevenir, detectar e remediar atos de corrupção, fraude e desvio de conduta e, acima de tudo, 
apto a criar e disseminar uma cultura de integridade. Vale ainda destacar os parâmetros para avaliação da 
existência e aplicação do programa de integridade, segundo o Decreto nº 8.420/2015, conforme segue:

Art. 42. Para fins do disposto no §4º do art. 5º, o programa de integridade será avaliado, quando à 
sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros:
I – comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo 
apoio visível e inequívoco ao programa; 
II – padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos 
os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos; 
III – padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, 
a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 
IV – treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 
V – análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade; 
VI – registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica; 
VII – controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e 
demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 
VIII – procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, 
na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que 
intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalização, ou obtenção de 
autorizações licenças, permissões e certidões; 
IX – independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do 
programa de integridade e fiscalização do seu cumprimento; 
X – canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e 
terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; 
XI – medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 
XII – procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas 
e a tempestiva remediação dos danos gerados; 
XIII – diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais 
como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 
XIV – verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do 
cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas 
envolvidas; 
XV – monitoramento contínuo do programa de integridade visando o seu aperfeiçoamento na 
prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos previstos no art. 5º da Lei 12.846/2013; 
e 
XVI – transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos.

Face ao exposto, é primordial que o programa de integridade esteja estruturado apropriadamente para 
a sua efetiva aplicação proporcionando, por consequência, os benefícios decorrentes de sua existência.
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III.3 - METODOLOGIA

A construção de um Programa de 
Integridade exige a devida análise e 
planejamento, considerando, para 
tanto, o atual desenvolvimento ou 
a existência de estruturas e meca-

nismos que são parte do sistema de integridade, 
mas que precisam estar devidamente alinhados 
e dimensionados para o atendimento e efetivo 
funcionamento do programa corporativo.

O início da estruturação do setor dedicado à 
integridade corporativa no Coren-SP teve seu 
marco com a criação da Gerência de Governança 
e Integridade, em março de 2021. 

Desde então, a área apresentou um plano inicial 
de trabalho, que incluiu a sensibilização de todos 
os agentes internos para o tema. Esta etapa foi 
essencial para que as demais fossem organizadas 
e concretizadas, pois a partir do conhecimento 
de todos sobre o tema integridade, permite-se 
iniciar de forma mais consciente e participativa 
a análise dos riscos e as etapas subsequentes 
para a consolidação dos pilares do programa de 
integridade e a construção harmônica e funcional 
dos mecanismos para a prevenção, detecção e 
remediação de atos de corrupção, fraude e desvio 
de conduta.

Importante mencionar que durante as 
sensibilizações foi constatado, por meio de 
pesquisas, o baixo conhecimento dos agentes 
sobre o tema integridade, de seu papel para a 

governança corporativa e de alguns instrumentos 
destinados a este fim já existentes na instituição. 

Diante disso, optou-se pela realização de 
entrevistas em grande parte das áreas para o 
mapeamento dos processos de trabalho e a 
identificação dos riscos de integridade, para que as 
lideranças e demais agentes recebessem o reforço 
necessário quanto à importância do tema e de seus 
papéis no Modelo das Três Linhas, inclusive, no 
processo de avaliação de riscos.

 Para a implantação do Programa de Integridade, 
é imprescindível o entendimento do contexto e a 
realização de um diagnóstico institucional, o que 
envolve a análise legal e normativa, o ambiente 
de mercado e a atuação institucional, além dos 
processos de trabalho voltados à atividade fim da 
organização. 

A partir do diagnóstico institucional, inicia-se a 
etapa de mapeamento de riscos de integridade, que 
é subsídio para a construção dos mecanismos de 
tratamento dos riscos e monitoramento contínuo 
do programa de integridade. 

As etapas mencionadas são fundamentais para 
a efetiva estruturação do Programa de Integridade, 
inclusive para a implantação de todos os pilares 
propostos, com a operacionalização sistêmica e 
orgânica dos mecanismos necessários à prevenção, 
detecção e remediação de atos de corrupção, 
fraude e desvio de conduta.
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O presente tópico abordará as etapas para a implantação do Programa de Integridade no Coren-
SP, descrevendo um panorama atualizado das medidas adotadas e aquelas que serão realizadas 

futuramente para a estruturação do programa com base nos pilares projetados.
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IV.1 - APROVAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A criação do setor de integridade no 
Coren-SP, denominada Gerência de 
Governança e Integridade, ocorreu 
em março de 2021, através Decisão 
Coren-SP/Plenário/006/2021, que 

instituiu a área em sua estrutura organizacional. 
Ainda, em ato regimental subsequente, foram 

definidas as atribuições da área, por meio da 
Decisão Coren-SP/Plenário/007/2021. 

Nomeada a Gerente responsável pela Gerência 
de Governança e Integridade, pela Portaria 
Coren-SP/DIR/042/2021, a agente apresentou à 
Presidência e Vice-Presidência o plano de trabalho 
para a estruturação e implantação da área, visando 
a efetiva instituição de um Programa de Integridade 
no Conselho Regional de Enfermagem de São 
Paulo.

Após a aprovação do projeto inicial para a 
criação da área de integridade pela Presidência, 
foi dado início aos trabalhos de sensibilização de 
todos os agentes internos e parte dos externos para 
o tema Governança e Integridade Corporativa. 

Vale ressaltar que todos os encontros 
destinados à sensibilização dos agentes contaram 
com a participação da Presidência ou Vice-
Presidência, que realizaram a abertura das 
atividades, apresentando mensagem de apoio e a 
adesão à integridade corporativa. 

Além disso, conforme tópico específico, a 
implantação do Plano de Integridade dependerá 
de sua aprovação pela instância responsável, 
efetivando assim a validade do Plano e do 
Programa de Integridade.
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IV.2 - AMBIENTE DE IMPLANTAÇÃO

IV.2.1 - ESTRUTURA FÍSICA

Diante da tomada de decisão para a implantação da área dedicada à integridade, a 
Gerência de Governança e Integridade foi instituída na Sede do Coren-SP, em ambiente 
adequado para o acesso de todos os interessados, preservando a devida discrição para 
evitar a exposição ou qualquer tipo de desconforto às pessoas ao se relacionarem com 
o setor.

Inclusive, o local dispõe de um espaço para a realização de reuniões com pequenos grupos, sempre 
preservando a devida reserva aos agentes para que se sintam confortáveis em consultar a área para 
assuntos atinentes a integridade, ainda que estejam relacionados a possíveis casos de quebra.

IV.2.2 - CORPO TÉCNICO

A área, inicialmente, foi criada 
com a nomeação de uma 
Gerente,         responsável por todo 
o trabalho atribuído à Gerência de 
Governança e Integridade. 

Ainda, diante das particularidades e 
especificidades do trabalho a ser desempenhado, 
a responsável pela área foi selecionada em virtude 
de suas qualificações profissionais, que inclui a 
formação em Direito, especialização em Direito 
Penal e Processo Penal, além de Certificação em 
Compliance, participação em Comitê de Governança 
e Integridade e sua experiência profissional de 
mais de 15 (quinze) anos na instituição.

Quanto aos demais membros que irão compor 

a área, ficou acordado, conforme sugestão da 
própria gerência, a formação de equipe no decorrer 
dos trabalhos de estruturação e implementação 
do Programa de Integridade, de acordo com as 
necessidades detectadas, que serão reportadas à 
Presidência. 

Considerando ser uma área que trata de assuntos 
especialmente sensíveis, é necessário a existência 
de um corpo técnico composto por pessoas de 
adequado perfil e formação, a ser validado pela 
própria gerência da área, que está diretamente 
responsável pelas ações e/ou omissões de tais 
agentes, delimitados pela estrutura de governança 
do setor, assegurando assim a independência e 
autonomia necessária ao sistema de integridade.
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IV.3 - LEVANTAMENTO PRÉVIO DE INFORMAÇÕES E ENTENDIMENTO DE 
CONTEXTO

A construção de um Plano de 
Integridade, e consequente 
estruturação do Programa de 
Integridade, exige a realização 
de uma análise baseada nas 

particularidades institucionais e no histórico de 
casos de quebra de integridade. 

A comunicação foi um mecanismo bastante 

utilizado durante os trabalhos iniciais da área, pois 
considerando a integridade como um compromisso 
coletivo, que depende da participação de cada 
agente, todos devem ter ciência do tema, das ações 
necessárias para a implementação e da importância 
de seu papel nessa construção, viabilizando 
assim a cultura de integridade e permitindo a sua  
formação, aprimoramento e disseminação.
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IV.4 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS

Os riscos de integridade são 
potenciais eventos de corrupção, 
fraude e desvios de conduta que 
podem afetar de forma negativa 
os processos organizacionais e, 

consequentemente, a instituição. 
De acordo com a Portaria CGU nº 1.089/2018, 

a definição de risco é:
Art. 2º, II – Riscos para a integridade: 
riscos que configurem ações ou omissões 
que possam favorecer a ocorrência de 
fraudes e atos de corrupção. 
Parágrafo único. Os riscos para a 
integridade podem ser causa, evento ou 
consequência de outros riscos, tais como 
financeiros, operacionais ou de imagem.

Conforme a definição trazida pela Portaria, 
o favorecimento de fraudes e atos de corrupção 
no contexto de gestão de riscos de integridade 
não deve ser restrito apenas ao desrespeito legal 
ou normativo, mas de forma ampla, denominada 
quebra de integridade.

Baseada nas características dos atos relacionados 
à quebra de integridade, a CGU classificou os 
riscos de integridade mais importantes e comuns 
nas organizações públicas. 

A construção de um Programa de Integridade 
requer a identificação dos riscos, para que se possa 
avaliar o seu grau de relevância e as medidas de 
tratamento a serem adotadas, a fim de prevenir a 
sua materialização ou minimizar as consequências 
de seu impacto, de acordo com o apetite de risco 
institucional. 

Face ao levantamento prévio de informações 
feito pela GGI no Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo e o grau de abrangência 
e consonância com os riscos classificados pela 
CGU, a área adotou a seguinte classificação para 
os riscos de integridade identificados: 

1. Abuso de posição ou poder em favor de interesses 
privados - valer-se de sua condição, agindo de 
maneira parcial, para atender interesse privado, em 
benefício pessoal ou de terceiro (ex: concessão de 
cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, 
esquivar-se do cumprimento de obrigações, 
falsificação de informação por interesse privado; 
direcionamento de análise, pareceres, certificados, 
julgamentos ou na emissão de documentos, ou 
outras formas de favorecimento pessoal ou de 
terceiro em detrimento do interesse público etc); 

2. Comportar-se de forma incompatível com a 
função pública – deixar de realizar as atribuições 
conferidas com profissionalismo, honestidade, 
imparcialidade, responsabilidade, seriedade, 
eficiência, qualidade e/ou urbanidade (ex: acatar 
justificativas do gestor sem a devida certificação 
da veracidade das informações e/ou documentos 
apresentados; retardar de forma intencional fase ou 
produtos esperados de um projeto, em desacordo 
com o planejamento estratégico ou operacional 
etc);
3.	 Conflito	 de	 Interesses – confronto de 

interesses públicos e privados, que pode 
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comprometer o interesse coletivo ou influenciar, 
de maneira imprópria, o desempenho da função 
pública (ex: uso de informação privilegiada, 
relação de negócio com pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse em decisão, atividade 
privada incompatível com o cargo, atuar como 
intermediário junto à administração, praticar ato 
em benefício de pessoa jurídica em que participe 
parente ou servidor, receber presente ou favores 
de quem tenha interesse em decisão ou prestar 
serviços a pessoa jurídica sob regulação do órgão 
etc); 

4. Exercício de pressão interna ou externa ilegal 
ou	 antiética	 para	 influenciar	 agente	 público	 ou	 privado 
– pressões implícitas ou explícitas de natureza 
hierárquica, de colegas de trabalho, política ou 
social, que pode influenciar indevidamente a 
atuação do agente público (ex: influência sobre 
funcionários subordinados para violar sua 
condução devida, ações de retaliação contra 
possíveis denunciantes, lobby fora dos limites 
legais ou de forma antiética, pressões relacionadas 
ao tráfico de influência etc); 

5. Nepotismo – forma de abuso de posição 
ou poder em favor de interesses privados, em que 
se favorecem familiares – cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 
- através da nomeação, designação, contratação 
ou alocação em cargo em comissão ou função 
de confiança ou para prestação de serviços (ex: 
contratação de familiares para cargos em comissão 
ou função de confiança, contratação de familiares 
para vagas de estágio e de atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público, contratação de pessoa jurídica de familiar 
por agente público responsável pela licitação, 
nepotismo cruzado, contratação de familiares para 
prestação de serviços terceirizados ou nomeações 
e contratações vedadas expressamente no Decreto 
nº 7.203/10 etc);

6. Solicitação/pagamento/recebimento de vantagem 
indevida – qualquer tipo de enriquecimento ilícito, 
seja dinheiro ou outra utilidade, prestada que ao 
agente público não se permite colher vantagem 
em virtude do exercício de suas atividades (ex: 
propina, pagamento indevido, uso de meio 
fraudulento para pagamento de notas fiscais 
inidôneas, recebimento de patrocínios etc); 

7. Utilização de recursos públicos em favor de inte-
resses privados – uso ou desvio de bens ou serviços 
públicos em favor de interesses particulares ou de 
terceiros (ex: apropriação indevida, irregularidade 
em contratações públicas, utilizar serviços de 
empresas contratadas em proveito próprio ou 
de terceiro, permitir que terceirizados realizem 
serviços não previstos em contrato, ou outras 
formas de utilização de recursos públicos para uso 
privado – carros, tempo de trabalho, equipamentos, 
dentre outros – etc); 

8. Utilização ou vazamento de informação 
privilegiada ou restrita – divulgação ou uso indevido de 
dados e informações, alteração indevida de dados/
informações ou restrição de publicidade/acesso 
a dados ou informações (ex: usar indevidamente 
informação extraída dos sistemas corporativos, 
fornecer informações errôneas, alterar ou suprimir 
dados e informações em sistemas, banco de dados 
ou documentos; extraviar denúncias para não 
apuração, imposição indevida de sigilo etc). 

Estabelecidas inicialmente as categorias de 
riscos de integridade, optou-se por identificar os 
processos/atividades mais suscetíveis a tais riscos, 
levando em consideração o ambiente institucional, 
o grau de maturidade institucional para a 
integridade e incidentes pregressos relacionados à 
integridade corporativa:

ELABORAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS

• Auditoria;
• Cadastro;
• Certidão;
• Compra, 

Contratação e 
Gestão/Fiscalização 
de Contrato;

• Contas a Receber;
• Contratação, Gestão 

e Demissão de 
Pessoas;

• Correição;
• Dívida Ativa, 

Execução Fiscal 
e Remissão de 
Dívidas;

• Debate e 
Deliberação;

• Gestão da 
Informação;

• Inscrição;
• Ouvidoria/Central 

de Denúncias;
• Pagamento/

Recebimento de 
Valor;

• Parceria;
• Participação em 

Eventos;
• Sindicância Ético-

Profissional;
• Processo/Parecer;
• Publicidade;
• Uso de Bem 

de Consumo/
Patrimônio.
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ELABORAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS

Relacionados os principais riscos e processos mais suscetíveis, foi realizado o mapeamento de 
processos, através de entrevistas junto as áreas envolvidas para o conhecimento das competências, 
objetivos e ações de trabalho, seus fluxos e normas, bem como os mecanismos e controles internos 
destinados à prevenção, detecção e remediação dos riscos de integridade. 

Em cada um dos processos, foram mapeados os subprocessos (procedimentos/atividades) realizados, 
para a obtenção de uma seleção mais acurada das ações mais sensíveis aos riscos de integridade nas 
práticas desenvolvidas pelas áreas.

MAPEAMENTO DE PROCESSOS
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ELABORAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS

As entrevistas foram realizadas com os 
responsáveis pelas áreas, que incluem Gerentes, 
Assessores e Conselheiros, assim como alguns 
agentes nelas alocados, para o adequado 
mapeamento dos processos de trabalho e 
identificação dos riscos. 

Foram realizadas 27 (vinte e sete) entrevistas 
entre as diferentes áreas do Coren-SP, com caráter 
restrito, visando dar maior liberdade aos agentes 
para que pudessem expressar o seu entendimento 
sobre as situações de risco. As entrevistas foram 
registradas em atas, que foram encaminhadas para 
a assinatura dos participantes.

Após a realização das entrevistas, foram 
identificados e analisados 275 (duzentos e setenta 
e seis) eventos de risco, categorizados conforme a 
classificação de riscos de integridade estabelecida, 
bem como mensurados quanto à sua probabilidade 
e impacto, para chegar ao grau de risco inerente. 

A metodologia para a elaboração da Matriz de 
Risco adotada foi a de Impacto x Probabilidade, 
com escala de 1 (um) a 5 (cinco), onde o menor 
impacto ou probabilidade equivale ao menor 
valor com progressão unitária até o maior valor, 
conforme modelo a seguir:

A Matriz de Risco é uma ferramenta de gerenciamento de riscos que
permite visualmente identificar os riscos que merecem maior atenção e,

assim, dar a devida prioridade para as ações de tratamento.

Elaborada a Matriz de Risco Inerente, as 
áreas envolvidas com os processos de risco 
de integridade de maior suscetibilidade foram 
reunidas para participar da avaliação da matriz de 
riscos de integridade, e emitirem suas críticas sobre 
a análise dos riscos, assim como indicar outros 
riscos e as medidas existentes voltadas à redução 
da probabilidade ou do impacto da ocorrência 
dos riscos e, assim, foi obtida a Matriz de Risco 
Residual e estabelecido o plano de tratamento, 
com prazos e responsáveis pelas ações/melhorias. 
Ademais, ficou estabelecido junto à Direção o 
apetite de risco (imagem ao lado), ou seja, o nível 
de risco aceitável, visando assim estabelecer as 
prioridades de tratamento de riscos na instituição.

4 Risco inerente é o risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que 
possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto. (IN-CGU nº 01/2016). 
5  Risco residual: risco a que uma organização está exposta após a implementação de ações gerenciais para o 
tratamento do risco. (IN-CGU nº 01/2016).
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IV - ELABORAÇÃO

IV.5 - MEDIDAS DE TRATAMENTO

O tratamento dos riscos é 
um processo que permite 
a sua modificação, através 
da aplicação de medidas de 
controle passíveis de evitar, 

mitigar ou transferir os riscos de maior relevância.
Não se trata de garantir a eliminação dos riscos, 

uma vez que diz respeito a incertezas, mas de ações 
que permitam a redução de sua probabilidade ou 
o seu impacto, caso se materializem, compatíveis 
com níveis aceitáveis para a instituição.

Diante da avaliação de riscos de integridade, 
foi acordado junto às áreas o Plano de Ação, 
medidas destinadas ao tratamento dos riscos, que 
serão objeto de monitoramento.

Seguindo o Modelo das Três Linhas, as medidas 
de tratamento para os riscos de integridade 
comportarão ações envolvendo a primeira linha 
– nível operacional, a segunda linha – nível tático 
e a terceira linha – nível de assessoramento, bem 
como o envolvimento do órgão de governança, 
como forma de integrar os agentes da organização 
de maneira harmônica, sustentável e eficaz. 

Apesar da inexistência de um sistema 
informatizado para o gerenciamento de riscos, 
a GGI criou painéis de controle dinâmicos 
em sistema informatizado para consulta e 
acompanhamento das ações de integridade, 
dispondo de todas as informações necessárias 
para seu uso como uma ferramenta para a tomada 
de decisão ética, baseada em um diagnóstico 
atualizado.
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V - VALIDAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE: EXISTÊNCIA E 
VALIDADE

A construção de um Plano de 
Integridade demanda um 
cauteloso trabalho para a 
produção de resultados capazes 
de gerar os efeitos almejados na 

instituição. 
Para tanto, as etapas anteriormente 

elencadas, que estão intimamente relacionadas ao 
diagnóstico institucional e ao pacto para a adesão 
à cultura de integridade, são imprescindíveis 
para a implantação de um efetivo programa de 

integridade institucional.
Entretanto, a existência de um Plano de 

Integridade, construído pela área técnica em 
parceria com as demais áreas afetas, por si só, não 
é suficiente para a sua validade e aplicabilidade. 

Nesse sentido, é essencial que tal plano seja 
submetido à instância máxima responsável - 
Plenário - para a sua aprovação, passando a ser 
um instrumento institucionalmente válido. 

A fase de validação, portanto, é requisito para 
as etapas subsequentes.

Uma vez aprovado o Plano de Integridade, a GGI passará a empenhar esforços na construção
dos demais pilares de integridade, seguindo as ações apresentadas no capítulo seguinte.
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VI - AÇÕES DA GGI: CENÁRIO ATUAL X ALMEJADO

Considerando os pilares de um Programa de Integridade, abordaremos nos subtópicos a seguir 
cada um deles, trazendo uma breve descrição do cenário atual do Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo e as medidas a serem adotadas para o alcance do cenário almejado, 

como etapas do Plano de Integridade a serem efetivadas.
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VI - AÇÕES DA GGI: CENÁRIO ATUAL X ALMEJADO

VI.1- CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS

O comportamento individual afeta 
o cotidiano coletivo. Desta 
forma, a ética e, especialmente, 
a conduta, são trazidas ao 
contexto, de forma a obter a 

devida harmonia nas relações, alinhando-as de 
forma a alçar o propósito institucional. 

Por este motivo, em um ambiente corporativo é 
imprescindível a existência de normas que tragam 
em seu bojo a previsão de condutas esperadas, 
passíveis de induzir a cultura de integridade e 
coibir a incidência de desvios de conduta que 
possam interferir na finalidade institucional. 

Após a identificação e avaliação dos riscos 
de integridade aos quais a organização está 
sujeita, é fundamental documentar o Programa 
de Integridade por meio código e de políticas, 
que servirão de guia para os colaboradores 
compatibilizarem suas condutas às almejadas 
institucionalmente. 

O Código de Ética ou de Conduta é o principal 
instrumento para divulgar os princípios e valores 
corporativos, estabelecer regras e diretrizes 
para os comportamentos de administradores, 
funcionários e demais públicos que relacionam 
com a instituição. Tal instrumento dá início e 
introduz os diversos temas atinentes à integridade, 
que se transformarão em políticas, a serem 
disponibilizadas aos colaboradores e todas as 
demais partes interessadas. 

O Coren-SP possui um Código de Conduta 
Ética, aprovado pela Diretoria na Reunião 
Ordinária de 20/03/2020, vigente até a presente 
data. Contudo, o referido instrumento normativo 
apresenta situações que, para sua efetivação, 
necessita de adequações de forma a trazer a devida 
confluência fática e sua real aplicabilidade.

De acordo com o artigo 41 do Decreto             
Federal nº 8.420/15, que regulamenta a Lei Federal 
nº 12.846/13, o programa de integridade consiste:

... no 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. (grifo 
nosso)

Dessa forma, faz-se fundamental a imediata 
revisão do documento vigente e consequente 
adequação e publicização, viabilizando o êxito 
de seu propósito, como parte indispensável da 
integridade institucional. 

O Programa de Integridade também deve ser 
composto de políticas que tenham afinidade com o 
tema, cabendo o seu alinhamento com a realidade 
institucional, inclusive, com os riscos identificados. 

O Código de Ética ou de Conduta, conforme 
apresentado anteriormente, introduz políticas, 
sendo o instrumento que traz os temas relacionados 
à integridade e, a partir dele, seguem as políticas 
cabíveis. 

As políticas, bem como os procedimentos, são 
medidas destinadas a definir os padrões de conduta 
na organização, visando assegurar a adesão aos 
padrões de integridade desejados. 

Dentre as principais políticas de integridade, é 
possível listar a anticorrupção que aborda, dentre 
seus temas, questões relacionadas ao conflito de 
interesses, viagens, presentes, hospitalidades e 
entretenimento; doações e patrocínios, canais de 
denúncia e investigação, assédio e discriminação, 
uso de informação privilegiada, dentre outras.

O Coren-SP, embora aborde alguns dos 
temas anteriormente elencados em seu Código 
de Conduta Ética, não dispõe de políticas, ou 
seja, dos instrumentos que esclareçam o seu 
objetivo, os papéis e responsabilidades das áreas, 
as diretrizes quanto ao que se pode ou não fazer, 
suas consequências quanto ao não cumprimento, 
dentre   outras situações capazes de orientar o 
comportamento e as ações dos agentes envolvidos 
nos processos organizacionais. 

Retomando a citação do artigo 41 do Decreto 
Federal nº 8.420/15, as políticas e diretrizes 
são mecanismos e procedimentos que compõe 
o Programa de Integridade, portanto, após a 
aprovação do Código de Ética ou de Conduta, 
terá início a criação das políticas destinadas à 
prevenção, detecção e remediação de atos de 
corrupção, fraude e desvio de conduta.
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VI - AÇÕES DA GGI: CENÁRIO ATUAL X ALMEJADO

VI.2 - CONTROLES INTERNOS

As atividades de controle 
compreendem um conjunto de 
técnicas e ações para a gestão dos 
recursos, diretamente ligadas a um 
planejamento, para verificação do 

seu efetivo cumprimento. 
De acordo com o COSO (Commitee of  Sponsoring 

Organizations of  the Treadway Commission), controles 
internos são:

Processos, implementados pelo conselho 
de administração, diretoria e outras 
lideranças, desenhados com o objetivo 
de proporcionar segurança razoável 
em relação ao alcance dos objetivos 
operacionais, de divulgação e de compliance 
da empresa.

Portanto, não basta a realização da análise de 
riscos, a instituição de um Código de Conduta e 
Políticas, é também imprescindível a existência 
de atividade destinada à avaliação da aderência 
da organização ao cumprimento de regramentos 
aplicáveis. 

Nesse sentido, a IN-TCU nº 63/2010, define:
Controles internos: conjunto de 
atividades, planos, métodos, indicadores 
e procedimentos interligados, utilizado 
com vistas a assegurar a conformidade 
dos atos de gestão e a concorrer para 
que os objetivos e metas estabelecidos 
para as unidades jurisdicionadas sejam 
alcançados.

A existência de controles internos permite a 
adoção de ações preventivas e corretivas de forma 
tempestiva, visando minimizar os impactos dos 
riscos de integridade em suas operações. 

De forma clara e objetiva, o autor Marcos 
Assi, refere que um sistema de controle interno 
conceituado deve incluir:

• Implementação de planos 
organizacionais que proporcionem 
separar as funções e responsabilidades, 
comumente conhecida como segregação 
de função. 

• Atualmente, com a tecnologia, 
implementar processos de autorizações, 
aprovação, armazenamento de arquivos, 
modelos de relatórios para questões 
contábeis e financeiras são essenciais, e 
podemos avaliar os controles contábeis 
dos ativos, passivos, receitas e despesas.
• Fazer de forma efetiva o controle 
físico de bens e direitos. 
• Estabelecer procedimentos corretos 
e, devidamente documentados que 
deverão ser seguidos por todos os 
colaboradores de cada departamento, no 
exercício da função.

O Coren-SP possui controles internos em 
parte de suas ações, porém, é necessário validar 
a sua aplicabilidade e efetividade, de forma a dar 
conformidade ao seu objetivo. 

Ademais, muitas ações analisadas durante o 
mapeamento de riscos são aplicadas sem a devida 
normatização e/ou controle pelas estruturas de 
primeira linha, o que permite a execução de forma 
distinta e, com isso, o desvio de sua finalidade 
com a possibilidade de incidir em situações que 
atentem contra a integridade corporativa. 

Assim, a GGI, durante a elaboração do Plano 
de Ação deu ênfase para a necessidade de criação/
formalização de regulamentações internas das 
ações das mais diversas áreas e instâncias, bem 
como para os demais mecanismos de controle que 
permitam efetivamente validar o seu cumprimento 
e evitar casos de quebra de integridade. Esses 
controles serão objeto do monitoramento de 
integridade, que será realizado semestralmente, 
em conformidade com a priorização dos riscos. 

Além disso, os controles internos no 
Programa de Integridade serão compostos de 
ações complementares, que estarão pautadas 
nos resultados da avaliação de riscos e ações de 
monitoramento e nas diretrizes estabelecidas pelo 
Código de Conduta e as Políticas de Integridade 
que serão desenvolvidas.
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VI - AÇÕES DA GGI: CENÁRIO ATUAL X ALMEJADO

VI.3 - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Para a efetividade de um Programa de 
Integridade é importante a existência 
da comunicação e treinamento, 
promovendo a visibilidade que lhe é 
necessária, o contato direto da área 

de integridade com as demais da instituição e a 
interação com os agentes.

 A comunicação é um elemento chave nas 
relações, uma vez que através dela é possível o 
entendimento necessário para o alinhamento de 
ações visando determinado objetivo. 

A sua aplicabilidade em um Programa de 
Integridade efetivo se justifica pelo fato de que 
não basta a avaliação de riscos e implementação 
de código, políticas e controles, se os agentes 
diretamente envolvidos em sua operacionalização 
não são informados/esclarecidos sobre a sua 
importância, existência e aplicação. 

Dessa maneira, a comunicação deve ser uma 
constante para que as diretrizes do programa 
sejam intensificadas e sirvam como substrato 
para a construção e disseminação da cultura de 
integridade. 

Os treinamentos são parte da comunicação 
interna e externa, constituindo uma etapa 
fundamental para o Programa de Integridade, que 
complementa as demais formas de comunicação. 

Importante destacar que os treinamentos 
são uma oportunidade de auxiliar os agentes na 
melhoria do entendimento das diretrizes e normas 
destinadas à integridade. 

O Coren-SP, embora tenha instituído alguns 
mecanismos de comunicação, não possui 
evidências suficientes relacionadas às ações 
destinadas comunicação e treinamento em 
integridade. 

Porém, a partir da instituição da GGI, esse 
mecanismo passou a ser parte integrante de suas 
ações, as quais se materializaram na comunicação 
interna de instituição da área, nas ações de 
sensibilização para o tema governança e integridade, 
na implantação do Boletim Integridade Integrada, 
que aborda temas relacionados à integridade e as 
ações desenvolvidas institucionalmente, além dos 
treinamentos para o tema realizados durante a 
avaliação de risco. 

Assim, o Programa de Integridade irá não só 
manter e aprimorar os métodos recentemente 
instituídos, como ampliá-los por meio de um 
plano periódico de comunicação e treinamento, 
que incluirá a compreensão do público, dos 
participantes, incluindo representantes da 
alta administração, e a seleção de ferramentas 
apropriadas.
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VI.4 - CANAIS DE COMUNICAÇÃO (DÚVIDAS E DENÚNCIAS)

A Association of  Certified Fraud 
Examiners (ACFE), realizou 
um estudo global sobre fraudes 
ocupacionais no ano de 2020 – 
2020 Report to the Nations – que 

revela que 43% (quarenta e três por cento) das 
fraudes corporativas foram identificadas por meio 
de denúncias, que 64% (sessenta e quatro por 
cento) das empresas vítimas de fraudes tinham 
canais de denúncias formalmente estabelecidos, 
as quais tiveram metade do prejuízo daquelas que 
não possuíam esse tipo de canal.

Os canais de comunicação são valiosos para 
o monitoramento do Programa de Integridade, 
auxiliando em todas as suas torres, quais sejam: 
prevenção, detecção e remediação. 

Vale destacar que os canais de comunicação 
são meios que viabilizam aos interessados a 
comunicação de violações normativas que afetam 
a instituição. Porém, não é destinado apenas às 
denúncias, mas também ao esclarecimento de 
dúvidas e orientações sobre questões relacionadas 
à integridade corporativa. 

Entretanto, para o sucesso do acesso e uso 
apropriado dos canais de comunicação, é 
fundamental que a instituição estabeleça formas 
diversas de acesso, assim como mecanismos para 
a proteção ao denunciante de boa-fé.

O Decreto nº 8.420/2015, que regulamentou a 
Lei Anticorrupção, estabeleceu, dentre os dezesseis 
parâmetros de avaliação de um Programa de 
Integridade, a existência de um canal de denúncia 
de irregularidades, aberto e amplamente divulgado 

a funcionários e terceiros, bem como ferramentas 
de proteção ao denunciante de boa-fé. 

Além disso, a CGU, no Manual Prático de 
Avaliação de Programa de Integridade em 
Processo Administrativo de Responsabilização 
(PAR) recomenda a adoção de diferentes meios 
para o recebimento de denúncia e a necessidade 
de proteção e garantias ao denunciante de boa-fé. 

O Coren-SP possui uma Ouvidoria, que dentre 
as atribuições, está responsável pelo recebimento 
de denúncias, tanto do público externo como 
interno, que podem ser apresentadas através 
de urnas, telefone, canais de comunicação no 
site institucional (Fale Conosco e Ouvidoria), 
presencialmente (na Sede do Coren-SP). Além 
disso, a equipe atua nas manifestações apresentadas 
no site Reclame Aqui®. 

Instituída em janeiro de 2015, a Ouvidoria 
ficou sob a responsabilidade da Controladoria 
Geral, tendo à época realizado uma apresentação 
do canal aos colaboradores. Entretanto, não houve 
reforço na comunicação e nem avaliações futuras 
de sua efetividade. 

Ademais, não existe uma política de proteção 
ao denunciante de boa-fé, sem a possibilidade do 
anonimato em todos os canais. 

Diante de tal cenário, a GGI realizará, em 
paralelo à revisão do Código de Conduta, uma 
avaliação do canal de comunicação para sugestão de 
aprimoramentos e a implementação de mecanismos 
de proteção ao denunciante do boa-fé, permitindo 
assim a melhoria desse instrumento essencial na 
estrutura de um Programa de Integridade.
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VI.5 - INVESTIGAÇÕES INTERNAS

A investigação interna é uma ação 
destinada à averiguação de uma 
situação reportada, ainda que se 
trate apenas de uma suspeita de 
desvio de conduta. Trata-se de 

uma importante etapa do Programa de Integridade 
após a implantação de um canal de comunicação, 
uma vez que permite visualizar eventuais riscos 
não vislumbrados, demonstrar a efetividade do 
canal de comunicação e auxiliar na prevenção e 
remediação de quebras de integridade. 

Importante destacar que o processo de 
investigação interna não pode se resumir à busca 
da penalização, mas acima de tudo na busca da 
causa raiz de situações que coloquem em risco a 

instituição e agentes que nela ou por ela atuam, 
para que se possam aprimorar as ferramentas 
destinadas à manutenção do sistema de integridade. 

Embora o Coren-SP tenha uma estrutura 
dedicada à correição – Corregedoria, é necessária 
a interação entre as ações das áreas de Correição 
e de Integridade para que os casos de quebra 
de integridade sejam analisados para a adoção 
de medidas de fortalecimento dos pilares do 
programa de integridade. 

Dessa forma, uma vez estruturado o 
funcionamento do canal de comunicação, a GGI 
irá alinhar junto à Corregedoria os meios de 
atuação de ambas as áreas nos casos de quebra de 
integridade.
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VI.6 - DUE DILIGENCE DE TERCEIROS

A Due Diligence é o processo de diligência 
prévia que tem por objetivo buscar 
informações sobre pessoas 
físicas ou jurídicas com as quais a 
instituição pretenda se relacionar, 

seja na contratação de fornecedores, prestadores 
de serviços ou na realização de patrocínios, 
doações ou parcerias. 

Tal diligência pode abranger a verificação 
de diversos aspectos, incluindo os financeiros, 
reputacionais, dentre outros. 

O Decreto nº 8.420/2015, que regulamenta a 
Lei Anticorrupção, prevê o seguinte:

Art. 42. Para fins do disposto no §4º 
do art. 5º, o programa de integridade 
será avaliado, quanto a sua existência e 
aplicação, de acordo com os seguintes 
parâmetros: 
... 
XIII – diligências apropriadas para 
contratação e, conforme o caso, 
supervisão, de terceiros, tais como, 
fornecedores, prestadores de serviço, 
agentes intermediários e associados.

De acordo com Pironti (2018):
A due diligence pode ser um valioso 
instrumento na defesa dos gestores 
da empresa e, por isso, traz segurança 
na atuação, muito em razão da 
responsabilização denominada omissão 
imprópria ou ainda pela teoria da cegueira 
deliberada.

Não obstante ao respeito ao caráter 
competitivo do processo licitatório, é possível 
que em determinadas relações entre a autarquia e 
particulares seja realizado o processo de diligência 
prévia para viabilizar o devido acompanhamento e 
tratamento de riscos de integridade, convergindo 
para a concretização de boas práticas de 
governança.

Logo, superada a estruturação dos pilares 
anteriormente mencionados, a área de integridade 
se dedicará à formulação de uma política de 
diligência prévia, dentro dos parâmetros legais 
permitidos, com a finalidade de acompanhar 
os riscos das relações jurídicas pretendidas e, 
dessa forma, contribuir para a preservação da 
integridade institucional.
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VI.7 - MONITORAMENTO

O monitoramento é a etapa do Programa de Integridade que permite aferir a capacidade 
e a efetividade dos controles internos e procedimentos institucionais, possibilitando, 
ainda, a identificação de eventuais inconformidades para o aperfeiçoamento do 
programa.

A periodicidade e constância do monitoramento é fundamental para a agilidade 
das respostas aos riscos de integridade. Ainda, o processo favorece a identificação de novos riscos ou 
casos de quebra de integridade, viabilizando a redefinição da priorização dos riscos e a implementação 
de medidas de tratamento. 

Ainda, conforme o Decreto nº 8.420/2015, regulamentador da Lei nº 12.846/2013, o monitoramento 
é critério de validação da existência e aplicação do programa de integridade:

Art. 42. Para fins do disposto no §4º do art. 5º, o programa de integridade será avaliado, quanto a 
sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros:
...
XV – monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na 
prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art.5º da Lei 12.846/2013; 
e

Segundo a ISO 31000:2018, são finalidades do monitoramento:

Assim, a GGI será responsável pelo acompanhamento da execução das ações previstas no Plano de 
Ação, semestralmente, e fará os reportes à Diretoria. Além disso, levará em consideração o levantamento 
de incidentes de quebra ou quase quebra de integridade, para o aprimoramento da coleta de dados para 
o monitoramento e, dessa forma, aprimorar a adoção das medidas destinadas à prevenção, detecção e 
remediação de fraudes, atos de corrupção e desvio de conduta. 

Por fim, importante mencionar que o presente Plano de Integridade será objeto de revisão bienal.
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VIII - GLOSSÁRIO

ACFE - Association of  Certified Fraud Examiners

CGU - Controladoria Geral da União 

CNEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
 
Cofen - Conselho Federal de Enfermagem
 
Coren - Conselho Regional de Enfermagem
 
COSO - Committee of  Sponsoring Organizations of  the Treadway 
Commission
 
GGI - Gerência de Governança e Integridade
 
IIA - Institute of  Internal Auditors
 
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
 
OEA - Organização dos Estados Americanos

ONU - Organização das Nações Unidas

PAR - Processo Administrativo de Responsabilização

TCU - Tribunal de Contas da União
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ENDEREÇOS E CONTATOS DO COREN-SP
• Internet
www.coren-sp.gov.br/contatos-sede-subsecoes

• São Paulo – Sede: Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista
CEP 01331-000 – Telefone: (11) 3225-6300 – Fax: (11) 3225-6380

• Alto Tietê: NAPE (Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem): atendimento ao 
profissional, exceto fiscalização, responsabilidade técnica e registro de empresa.

Poupatempo: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1000 – Centro Cívico – Mogi das Cruzes – 
CEP 08780-000

 • Araçatuba: Rua José Bonifácio, 245 – Centro – CEP 16010-380
Telefones: (18) 3624-8783/3622-1636

• Botucatu: Rua Braz de Assis, 235 – Vila do Lavradores – CEP 18609-096
Telefones: (14) 3814-1049/3813-6755

• Campinas: Rua Saldanha Marinho, 1046 – Botafogo – CEP 13013-081
Telefones: (19) 3237-0208/3234-1861 | Fax: (19) 3236-1609

• Guarulhos: Rua Morvam Figueiredo, 65 – Conjuntos 62 e 64 – Edifício Saint Peter – Centro
CEP 07090-010 – Telefones: (11) 2408-7683/2087-1622

• Itapetininga: Rua Cesário Mota, 418 – Centro – CEP 18200-080
Telefones: (15) 3271-9966/3275-3397

• Marília: Av. Rio Branco, 262 – Centro – CEP 17500-090 
Telefones: (14) 3433-5902/3413-1073

• Osasco: Rua Cipriano Tavares, 130, sala 1 – térreo – Centro – CEP 06010-100
Telefone: (11) 3681-6814/3681-2933

• Presidente Prudente: Av. Washington Luiz, 300 – Centro – CEP 19010-090
Telefones: (18) 3221-6927/3222-7756 – Fax: (18) 3222-3108

• Registro: NAPE (Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem): atendimento ao 
profissional, exceto fiscalização, responsabilidade técnica e registro de empresa.

Av. Prefeito Jonas Banks Leite, 456 – salas 202 e 203 – Centro – CEP 11900-000
Telefone: (13) 3821-2490

• Ribeirão Preto: Av. Presidente Vargas, 2001 – Conjunto 194 – Jardim Santa Ângela
CEP 14020-260 – Telefones: (16) 3911-2818 ou 3911-2808
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• Santa Cecília: NAPE (Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem): atendimento ao 
profissional, exceto fiscalização, responsabilidade técnica e registro de empresa.

Rua Dona Veridiana, 298 – Santa Cecília – São Paulo – CEP 01238-010
Telefone: (11) 3221-0812

• Santo Amaro: NAPE (Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem): atendimento ao 
profissional, exceto fiscalização, responsabilidade técnica e registro de empresa.

Rua Amador Bueno, 328 – sala 1 – térreo – Santo Amaro – São Paulo - SP – CEP 04752-005
Telefone: (11) 5523-2631

• Santo André: Rua Dona Elisa Fláquer, 70  conjuntos 31, 36 e 38 – 3º andar – Centro
CEP 09020-160 – Telefones: (11) 4437-4324 (atendimento)/4437-4325 (fiscalização)

• Santos: Av. Dr. Epitácio Pessoa, 214 – Embaré – CEP 11045-300
Telefones/Fax: (13) 3289-3700/3289-4351

• São José do Rio Preto: Av. Dr. Alberto Andaló, 3764 – Vila Redentora – CEP 15015-000
Telefones: (17) 3222-3171 ou 3222-5232 – Fax: (17) 3212-9447

• São José dos Campos: Av. Dr. Nelson D’avila, 389 Sala 141A Centro – CEP 12245-030
Telefones: (12) 3922-8419/3921-8871

• São Paulo: Coren-SP Educação (atividades de aprimoramento):
Rua Dona Veridiana, 298 – Santa Cecília – CEP 01238-010
Telefone/Fax: (11) 3223-7261

• Sorocaba: NAPE (Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem): atendimento ao 
profissional, exceto fiscalização, responsabilidade técnica e registro de empresa.

Av. Washington Luiz, 310, sala 36 (3º andar) – Jardim Emília – CEP 18031-000
Telefone: (15) 3233-0155
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CANAIS DE DIÁLOGO E COMUNICAÇÃO DO COREN-SP

Acesse o nosso portal:
www.coren-sp.gov.br

      Fale Conosco
www.coren-sp.gov.br/fale-conosco

      Ouvidoria
www.coren-sp.gov.br/ouvidoria

      Facebook
www.facebook.com/corensaopaulo

      Instagram
@corensaopaulo

      Youtube
www.youtube.com/tvcorensp

      LinkedIn
www.linkedin.com/in/corensaopaulo

      Twitter
www.twitter.com/corensaopaulo





PLANO DE  INTEGRIDADE
1a Edição

A integridade é um dos preceitos de Governança que auxilia nos seus objetivos de 
aprimoramento de processos decisórios, redução de riscos, promoção da transparência e 
incentivo e garantia da equidade.

Para tanto, os Programas de Integridade são implementados para a adoção e/ou 
aprimoramento de medidas e ações para prevenção, detecção e remediação de atos de 
corrupção, fraude e desvio de conduta.

O Plano de Integridade é o instrumento que apresenta a estrutura de governança e 
destaca as atribuições do Programa de Integridade, seus fundamentos e as medidas para 
o seu cumprimento.


