
 

 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE DO CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

TÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Comitê de 

Integridade do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, órgão colegiado, de 

caráter permanente, nomeado pelo Plenário, para assessoramento em temas relacionados 

à integridade institucional. 

§ 1º O Comitê se reportará ao Plenário, preservada a sua autonomia e independência 

técnica. 

§ 2º O Comitê submeterá à aprovação do Plenário o regimento interno que prevê as regras 

para o seu funcionamento. 

 

TÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

CAPÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 2º Ao Comitê de Integridade, órgão do Conselho Regional de Enfermagem de São 

Paulo, diretamente subordinado ao Plenário, compete: 

I – propor ações relacionadas à elaboração, disseminação e cumprimento do Código de 

Conduta do Coren-SP; e 

II – propor ações de disseminação e cumprimento das Políticas de Integridade 

institucional, elaboradas pela Gerência de Governança e Integridade. 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º Para o cumprimento de suas competências e atribuições, o Comitê de Integridade 

será constituído, no mínimo, por 3 (três) membros independentes, formalmente nomeados 

pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. 

§ 1º A Presidência do Comitê será exercida pelo agente responsável pela área de 

integridade do Conselho Regional de Enfermagem. 

§ 2º Na ausência ou impedimento da Presidência do Comitê de Integridade, a função será 

exercida por outro membro indicado por sua maioria. 

§ 3º O Comitê será composto por representantes das áreas que compõe o Sistema de 

Integridade, dentre as quais, necessariamente: 

I – Controladoria; e 

II – Corregedoria. 

§ 4º A área jurídica poderá compor o Comitê de forma a contribuir com os debates nas 

questões técnico-jurídicas. 

§ 5º A Secretaria do Comitê será exercida por um dos membros, indicado pela Presidência 

do comitê, aprovado por sua maioria. 

Art. 4º A função de membro do Comitê de Integridade é indelegável. 

Art. 5º O Comitê de Integridade poderá, em caráter excepcional, convidar outros agentes 

internos ou pessoa externa para participar de reuniões, visando ampliar os debates 

técnicos e otimizar o desempenho de suas atribuições. 

Art. 6º A destituição de membro do Comitê de Integridade será efetivada mediante 

decisão motivada da maioria absoluta dos membros do Plenário. 

 

 

 



 

 

TÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 7º Para o cumprimento das competências prevista para o Comitê de Integridade, serão 

suas atribuições: 

I – elaborar e revisar o Regimento Interno do Comitê; 

II – definir a agenda anual de reuniões do Comitê; 

III – elaborar e/ou revisar o Código de Conduta institucional; 

IV – sugerir ações para disseminação do Código de Conduta e Políticas de Integridade; 

V – sugerir ações/medidas de integridade aos demais setores; 

VI – debater resultados dos indicadores de integridade e propor ações para o seu 

aprimoramento; 

VII – receber e dirimir, de forma complementar, dúvidas relacionadas ao Código de 

Conduta e Políticas de Integridade; 

VIII – debater e determinar adoção de medidas em casos de quebra de integridade levados 

ao conhecimento do Comitê, reportando-as à autoridade competente, resguardado o sigilo 

dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê; 

IX – apresentar ao Plenário reportes periódicos e extraordinários relacionados aos 

trabalhos desenvolvidos. 

 

TÍTULO IV 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

Art. 8º Para o cumprimento dos deveres e responsabilidades, os membros do Comitê de 

Integridade deverão: 

I – guardar sigilo das informações que tiver ciência em razão a função exercida, cabendo 

a assinatura do Termo de Confidencialidade e Sigilo, conforme Anexo I; 

II – atuar de forma independente e imparcial; 



 

 

III – declarar impedimentos e suspeições para o exercício das atribuições; 

IV – comparecer às reuniões do Comitê, justificando formalmente as ausências ao 

Presidente do Comitê; 

V – opinar e esclarecer o Plenário, sempre que solicitado; 

VI – observar e incentivar as boas práticas de integridade institucional; 

VII – realizar reportes periódicos das ações desenvolvidas ao órgão superior. 

 

TÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 9º Compete ao Presidente do Comitê de Integridade definir as pautas e presidir as 

reuniões. 

Art. 10. Compete ao Secretário, mediante designação do Presidente, convocar reuniões, 

elaborar e distribuir atas de reuniões. 

Art. 11. As ações e decisões do Comitê de Integridade serão registradas em ata, que 

deverá ser disponibilizada aos membros em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após a sua 

realização. 

Art. 12. As reuniões ordinárias terão periodicidade bimestral, ou sempre que solicitado 

por qualquer de seus membros, cabendo ainda a realização de extraordinárias em casos 

específicos e impreteríveis. 

Art. 13. O quórum mínimo para início das reuniões é de duas pessoas. 

Art. 14. As decisões do Comitê de Integridade serão consensuais e, caso não seja possível, 

por votação com maioria simples dos membros, cabendo registro em ata dos votos e sua 

justificativa. 

Parágrafo único. A Presidência do comitê, em caso de empate em votação, terá direito ao 

voto de desempate. 

Art. 15. Os atos e decisões do Comitê de Integridade serão tratados como sigilosos. 



 

 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. As sugestões de alteração do Regimento Interno do Comitê de Integridade 

poderão realizadas mediante solicitação formal e justificada, aprovada pela maioria de 

seus membros. 

Art. 17. Casos omissos serão resolvidos pelos membros do Comitê de Integridade. 

Art. 18. O presente Regimento entrará em vigor após a homologação pelo Plenário do 

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. 

  



 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

Eu, ______________(nome completo)__________________, __(nacionalidade)__, __(estado 

civil)__, __(profissão)__, portadora do RG nº________________ e inscrita no CPF/MF 

sob o nº ____________________, assumo o compromisso de manter a confidencialidade 

e sigilo de todas as informações a que tiver acesso enquanto membro/participante das 

ações do Comitê de Integridade do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, 

conforme previsão do art. 8º, I do Regimento Interno do comitê. 

Declaro ciência quanto às implicações administrativas, civis e penais no caso de 

descumprimento do presente termo. 

 

 

São Paulo, ____ de ________________ de  ____. 

 

 

____________________________ 

Assinatura 

 

 

  


