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O Centro Paula Souza apresenta aos seus Agentes 
Públicos e à comunidade, a primeira versão do 
seu Plano de Compliance e Integridade.

APRESENTAÇÃO

ADEQUAÇÃO LEGAL PREVENÇÃOINTEGRIDADE

PRINCÍPIOS
VALORES

RESPONSABILIDADE

ÉTICA
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MAS O QUE É
COMPLIANCE?
A palavra compliance tem origem inglesa, 
do verbo “to comply”, que signi�ca agir de 
acordo com a lei, estar em conformidade. 

Compliance pode ser compreendido 
também como um sistema de gestão de 
riscos composto por uma série de 
mecanismos que auxilia uma organização 
e seus respectivos gestores, a prevenir, 
detectar e responder a irregularidades, 
ilegalidades e desvios de conduta.
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E O QUE É
INTEGRIDADE
PÚBLICA?

Integridade Pública, por sua vez, refere-
-se à adesão de valores, princípios e 
normas éticas comuns para sustentar e 
priorizar o interesse público sobre os 
interesses privados no setor público. 
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Assim, o Centro Paula Souza, por meio da instituição o�cial  
de um Programa de Compliance, reconhece a importância 
da adoção de medidas voltadas à promoção de uma cultu-
ra  organizacional ética, que valoriza a integridade pública, 
a transparência e a responsabilidade.

Dessa forma, esse programa é desenvolvido pela união de  
esforços das áreas que já atuam com a gestão da confor-
midade e integridade no Centro Paula Souza e que são  
responsáveis por detectar e responder a irregularidades,  
ilegalidades e desvios de conduta.

O objetivo é que essas áreas que compõem o sistema de  
compliance e integridade possam colaborar com a pre-
venção, identi�cando necessidades e articulando ações  
que promovam, em conjunto com as Unidades Adminis-
trativas e Coordenadorias, a postura ética, o comprometi-
mento e a adequação legal.

Nesse sentido, para viabilizar as ações do Programa de  
Compliance e Integridade, foi constituído, em 04/09/2020,  
por meio da Portaria CEETEPS-GDS 2893, um Comitê,  
composto pelas seguintes áreas e servidores do CPS:

Portaria de designação do Comitê de Compliance: publicada no diário o�cial de 05/09/2020.
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COMITÊ DE
COMPLIANCE
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REPRESENTANTE
DA PGE

José Procópio da
Silva de Souza Dias

UNIDADE
PROCESSANTE

Paulo José
Ferrari

CONTROLADORIA
INTERNA

Ricardo Sardella
de Carvalho

OUVIDORIA

Daniel Sena
Sera�m

Constituição de um Comitê de 
Compliance responsável por promover 
ações relacionadas à gestão da 
integridade e conformidade no CPS 
(05/09/2020)

VICE-DIRETORA-
SUPERINTENDENTE

Emilena Lorenzon
Bianco

Tadeu Michetti
Júnior

Sônia Mardelei
Rodrigues Charpentier

João Carlos
Campanilli Junior

Paula Elizabeth
Cassel de Araújo

Armando Natal
Mauricio

Donizete Aparecido
Leandro Bezerra

GABINETE DA
SUPERINTENDÊNCIA

COMITÊ DE
COMPLIANCE
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No ano de 2021, visando nortear os valores, princípios e  
normas que devem pautar o comportamento de todos os 
Agentes Públicos do CPS, sempre em sintonia com 
princípios fundados na legislação e na ética, o comitê 
promoverá a elaboração dos seguintes documentos de 
apoio, listados a seguir.
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73/1985 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Técnicos 

Deliberação CEETEPS 11, de 02/02/2015 (Regulamento disciplinar dos 

tamento de servidores 

Esta política é aplicável a todos os agentes públicos do Centro Paula Souza, bem àqueles que, por força de lei, contrato ou qualquer outro vínculo jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, direta ou 

Agente Público: quem exerce função pública, de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

Qualquer bem, inclusive dinheiro e valores, oferecidos, prometidos ou entregues com o objetivo de, indevidamente, influenciar ou recompensar qualquer ato, decisão ou omissão de uma pessoa, seja ele agente 
es, entretenimento, passagens aéreas, hospedagens, doações, patrocínios ou qualquer outra coisa de valor utilizada para tais fins, quais sejam, indevidamente, influenciar ou recompensar qualquer ato 

______________________________________________________________
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Política sobre Recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidades

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

- CEETEPS, 

de 1969,

hospitalidades.

1. OBJETIVO

1.1 As diretrizes estabelecidas nesta Política têm como objetivo evitar 

recebimento de brindes, presentes e hospitalidades,

avaliação e decisão de agentes públicos do Centro Paula Souza, 

estreitamento de rela

prestadores de serviço e parceiros de 

2.

2.1 Esta política tem como referência os seguintes diplomas legais:

a.

b.

no âmbito da União)

c.

no âmbito do Estado de São Paulo)

d.

e.

São Paulo)

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________
.sp.gov.br

73/1985 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Técnicos 

Deliberação CEETEPS 11, de 02/02/2015 (Regulamento disciplinar dos 

tamento de servidores 

Esta política é aplicável a todos os agentes públicos do Centro Paula Souza, àqueles que, por força de lei, contrato ou qualquer outro vínculo jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, direta ou 

Agente Público: quem exerce função pública, de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

Qualquer bem, inclusive dinheiro e valores, oferecidos, prometidos ou entregues com o objetivo de, indevidamente, influenciar ou recompensar qualquer ato, decisão ou omissão de uma pessoa, seja ele agente 
es, entretenimento, passagens aéreas, hospedagens, doações, patrocínios ou qualquer outra coisa de valor utilizada para tais fins, quais sejam, indevidamente, influenciar ou recompensar qualquer ato 

______________________________________________________________
.sp.gov.br

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________

___________

Política sobre Recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidades

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

CEETEPS, Autarquia

de 1969, torna público

hospitalidades.

OBJETIVO

s diretrizes estabelecidas nesta Política têm como objetivo evitar 

recebimento de brindes, presentes e hospitalidades,

avaliação e decisão de agentes públicos do Centro Paula Souza, 

estreitamento de rela

prestadores de serviço e parceiros de 

NORMAS

Esta política tem como referência os seguintes diplomas legais:

Lei nº 12.846/2013 (Lei 

Decreto nº 8.420/2015

no âmbito da União)

Decreto nº 60.106/2014 (Decreto estadual que regulamenta a Lei Anticorrupção 

no âmbito do Estado de São Paulo)

Decreto

Decreto nº 60.428/2014 (Código de Ética da Administração Pública Estadual de 

São Paulo);

_____________________________________________________________________________________________________________________

Administração Central
Gabinete da Superintendência

_________________________________________________________________________________________________________________________________

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia  •  01208-000  •  São Paulo  •  SP  •  Tel.: (11) 3324.3300

MEMORANDO GT-Brindes, Presentes e Hospitalidades nº 00X/2021

Assunto: Proposta de política institucional para recebimento de brindes, presentes e 

hospitalidades por agentes públicos do Centro Paula Souza

Prezada Sra. Emilena Lorenzon Bianco

Vice-Diretora Superintendente do CPS

Presidente do Comitê de Compliance

Levando-se em conta que os procedimentos de recebimento de brindes, presentes e 

hospitalidades ganharam notoriedade nos últimos anos, a partir da implementação de políticas 

de integridade e boa governança nas organizações;

Considerando que essas práticas receberam maior atenção por parte da alta gestão e, vem 

exigindo dos gestores responsáveis pelos programas de compliance, estudos visando esgotar 

situações ou possibilidades que possam macular a imagem e a reputação dessas 

organizações;

Considerando a atenção que o tema requer e a necessidade de promover diálogos que 

possam, na medida do possível, apresentar alternativas, estabelecer limites e delinear regras 

que recaiam sobre todos os agentes públicos desta Autarquia, uniformizando procedimentos 

e condutas que impeçam ou pelo menos minimizem ocorrências tidas como lesivas e 

contrárias a lei;

Considerando que essas benesses/vantagens, para muitos, caracterizam o estreitamento de 

relações e o fortalecimento de influências, por vezes, consideradas inadequadas e ilegítimas, 

fomentando riscos desnecessários para a Autarquia, suas autoridades e demais 

representantes;

Submetemos à apreciaçãoapreciação do Comitê de Compliance a presente proposta de Política sobre 

Recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidades.

Memorando do Grupo de Trabalho: Presentes e Hospitalides nº 00X/2021
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4

Política de Recebimento 
de Presentes e 

Participação em Eventos

2

Código de Conduta

1

Termo de 
Compromisso Ético e 
Íntegro da Liderança

3

Política de Prevenção 
de Conflito de Interesse

6

Política de Combate 
a Fraude em 

Concursos Públicos

8

Política de Proteção 
de Dados

5

Política de 
Relacionamento 

com Terceiros

7

Estudo sobre a 
Viabilidade e Atribuições 

da Comissão de Ética

10

Política de Gestão de 
Recursos Humanos 

relacionados à Integridade 
Organizacional

9

Termo de Compromisso 
com os Padrões Éticos e 

de Integridade para 
todos os Servidores

11

Política de Direito 
Autoral e Imagem

etc

Entre outros
documentos...

DOCUMENTOS
DE APOIO
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Tendo em vista a vigência da Lei Geral de Proteção de  
Dados (LGPD), Lei n.º 13.709/2018, além da política 
institucional de proteção de dados, serão criados 
processos  internos para responder adequadamente à 
legislação,  garantindo segurança aos titulares dos dados 
pessoais.  Nesse sentido, integrará o Plano de Compliance 
e Integridade o Plano de Adequação à LGPD.

LGPD
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Inventário de
dados pessoais

Termos de uso e
política de privacidade

Riscos de segurança
e privacidade

Adequação
de Contratos

Relatório de Impacto
de Proteção de Dados

Gestão de
incidentes

Ações Educativas

Cultura de segurança
e Proteção de dados

(privacy by design)

DIAGNÓSTICO
INICIAL

LGPD
Lei Geral de

Proteção de dados

SÍNTESE
DAS ETAPAS DO
PROGRAMA DE
GOVERNANÇA
EM PRIVACIDADE
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A seguir, apresentamos as etapas e cronograma  
desse plano que culminará com a elaboração do 
Programa de Compliance e Integridade do CPS.

FASES DO PLANO
DE COMPLIANCE
E INTEGRIDADE
DO CPS
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Planejamento1 2 Construção
e Execução 3 Etapa de

Monitoramento

a. Mapeamento da Instituição
b. Constituição de um Comitê de Compliance
c. Aprovação das ações a serem desenvolvidas

a. Elaboração do Plano de Compliance e Integridade
b. Desenho das Políticas e Código de Conduta
c. Desenho da Gestão de Riscos de Integridade
d. Desenho dos Fluxos de Detecção, Apuração e Correção
e. Desenho do Programa de Compliance e Integridade
f. Comunicação e Treinamento

a. Avaliação contínua das políticas
e controles implementados

FASES 
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CRONOGRAMA DAS
FASES DO PLANO
DE COMPLIANCE
E INTEGRIDADE

O desenho do Programa de Compliance e Integridade 
do CPS está aberto a colaborações e aperfeiçoamento, 
visando à consolidação de um sistema de  gestão de 
conformidade e integridade. Desse modo,  é possível 
encaminhar e-mail com comentários e sugestões para 
compliance@cps.sp.gov.br
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CRONOGRAMA

JAN

2020

2021

2022

2023

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Planejamento

Construção e Execução

Monitoramento

Não iniciadaPronta Em execução

Construção e Execução
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COMUNICAÇÃO E
TREINAMENTOS
Visando garantir que todos os Agentes Públicos  
tenham acesso às ações e documentos referentes ao  
Programa de Compliance, foi criada, no site do  Centro 
Paula Souza, a aba Compliance e Proteção  de Dados. 
Assim, é possível consultar os materiais já  elaborados 
e as ações desenvolvidas. É possível  também, nos 
casos de dúvidas ou sugestões, encaminhar e-mail 
para: compliance@cps.sp.gov.br

A �m de contribuir com as ações do Programa de  
Compliance, para o 2º semestre de 2021, foram 
previstos treinamentos sobre Proteção de Dados, a  
serem realizados com as áreas do CPS.

CPS.SP.GOV.BR/COMPLIANCE

Clique e
acesse!

https://www.cps.sp.gov.br/compliance/
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Webinar GravadoDNA da Lei

Trilhas de Aprendizagem Treinamentos

*DISPONÍVEL EM: https://www.cps.sp.gov.br/compliance

TreinamentosTrilhas de Aprendizagem

Ações iniciais de 
conscientização 
dos Servidores* AÇÕES

EDUCATIVAS



19

DÚVIDAS OU
SUGESTÕES

compliance@cps.sp.gov.br
lgpd@cps.sp.gov.br

Clique e
acesse!
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OBRIGADO!
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