
 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé  

 

 

 

 

 

 

O Vereador que este subscreve apresenta à consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário, o seguinte. 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 190/2018 

 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE 

PROGRAMAS DE INTEGRIDADE PELAS 

EMPRESAS QUE CONTRATAM COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

DE BAGÉ (DIRETA E INDIRETA), BEM 

COMO VEDA AO MUNICÍPIO A 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ÀS 

EMPRESAS CONDENADAS POR 

CORRUPÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. 

 

 

Art. 1º  Fica estabelecida a exigência do Programa de Integridade às empresas 

que celebrarem contrato, licitação, consórcio, convênio, concessão, parceria público-

privada ou permuta com a Administração Pública Municipal, cujos limites em valores 

sejam superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e serviços, e acima de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para compras, produtos e mercadorias, mesmo que na forma 

de pregão eletrônico. 

 

Parágrafo Único. Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo às sociedades 

empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da 

forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, 

associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial 

ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que 

temporariamente. 

 

Art. 2º  Para os fins desta Lei, compreende-se como Programa de Integridade, no 

âmbito de uma pessoa jurídica, o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 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 Municipal. 



 

 

 

 

 

 

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 a garantir a sua efetividade. 

 

Art. 3º  Para fins do disposto no artigo anterior, o Programa de Integridade será 

avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

I - os dirigentes ou administradores devem assumir a responsabilidade e o 

compromisso de combater e não tolerar a corrupção, em quaisquer de suas formas e 

contexto, inclusive a corrupção privada, extorsão e suborno; 

II - elaborar manuais de conduta e códigos de ética, bem como políticas de 

integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de 

cargo ou função exercidos; 

III - elaborar manuais de conduta e códigos de ética, bem como políticas de 

integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, 

prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 

IV - desenvolver treinamentos periódicos e análise periódica de riscos para 

realização de adaptações necessárias ao programa de integridade; 

V - realizar meios de controle interno para o monitoramento e gerenciamento de 

boas práticas empresariais aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou função exercidos; 

VI - manter registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as 

transações da pessoa jurídica e assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de 

relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 

VII - elaborar 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 fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, 

permissões e certidões; 

VIII - criar procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades 

ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 

IX - instituir autoridade independente responsável pela aplicação do programa 

de integridade e fiscalização de seu cumprimento; 

X - criar canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente 

divulgados aos funcionários e terceiros, e mecanismos destinados à proteção de 

denunciantes de boa-fé; 

XI - estabelecer medidas disciplinares em caso de violação do programa de 

integridade; 

XII - estabelecer medidas de transparência quanto às doações para candidatos e 

partidos políticos; 

XIII - atender aos requisitos legais e regulatórios destinados ao setor; 

XIV - comprovada a gravidade da irregularidade, a denúncia deverá ser 

encaminhada ao Ministério Público para promover a apuração legal; 

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 no 12.846/2013. 

 

 



 

 

 

 

 

 

§1º.  Na avaliação dos parâmetros de que trata o “caput” deste artigo, serão 

considerados o porte e as especificidades da pessoa jurídica, tais como: 

 

I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; 

II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, 

diretorias ou setores; 

III - a utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes 

comerciais; 

IV - o setor do mercado em que atua; 

V - as cidades em que atua, direta ou indiretamente; 

VI - o grau de interação com o setor público e a importância de autorizações, 

licenças e permissões governamentais em suas operações; 

VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo 

econômico; e 

VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

 

§2º.  Na avaliação do micro empreendedor individual e da microempresa serão 

reduzidas as formalidades dos parâmetros previstos neste artigo, não se exigindo, 

especificamente, os incisos III, IV e IX do “caput”. 

 

Art. 4º Pelo descumprimento da exigência prevista no art. 1º desta Lei, a 

Administração Pública Municipal aplicará à empresa contratada multa de 0,5% (cinco 

décimos por cento), por dia, incidente sobre o valor do contrato. 

 

§1º O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas será 

limitado a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. 

§2º O cumprimento da exigência da implantação fará cessar a aplicação da 

multa. 

§3º O cumprimento da exigência da implantação não implicará ressarcimento 

das multas aplicadas. 

 

Art. 5º. O não cumprimento da exigência prevista no art. 1º desta Lei, durante o 

período contratual, além da multa do artigo anterior, acarretará na impossibilidade de 

nova contratação da empresa com o Município de Bagé até a sua regular situação, bem 

como a sua inscrição junto ao Cadastro Informativo das pendências perante órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal, o qual será criado por lei. 

 

Art. 6º. Cabe à Administração Pública Municipal fazer constar nos editais 

licitatórios e instrumentos contratuais a aplicabilidade desta Lei. 

 

Art. 7º.   Fica vedado ao Município de Bagé a concessão de benefícios às 

empresas condenadas por corrupção de qualquer espécie. 

 

Parágrafo único.  Excetuam-se da vedação de que trata o “caput” deste artigo as 

empresas que celebrarem acordo de leniência, após o cumprimento das sanções 

previstas na Lei Federal n. 12.846/2013, especialmente o pagamento de multa pelos atos 

ilícitos praticados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 04 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva 

Líder da Bancada do PSB 

 

 

 

 

Vereador Antenor Teixeira 

Líder da Bancada do PP 

 

 

 

 

 

Vereador Lélio Nunes Lopes Filho 

Líder da Bancada do PT 

 

 

 

 

 

Vereadora Beatriz Souza 

Líder da Bancada da REDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 

Apresento o Projeto de Lei no intuito de fomentar as boas práticas nas 

empresas que contratam com a Administração Pública Municipal. 

 

A “Operação Lava Jato” descortinou um cenário de corrupção inédito no 

país e com o envolvimento de personagens notórios da política e empresarial. Ficou 

evidente o comportamento inerte de todos que consideram como adequado o modus 

operandi dos negócios realizados entre a iniciativa privada e a pública. Perdeu-se 

totalmente a noção do que é certo ou errado. 

 

Diante disso, é imprescindível e urgente a mudança cultural dos agentes 

políticos e empresariais através de práticas íntegras, corretas, idôneas, transparentes e 

legais. 

 

O objetivo do presente Projeto de Lei é exigir das empresas que 

contratem com a Administração Pública Municipal a implementação de Programas de 

Integridade como requisito de participação, bem como visa proibir a concessão de 

incentivos fiscais às empresas que tenham envolvimento em qualquer prática inidôneas 

de modo a otimizar os recursos públicos dispendidos na contratação com a iniciativa 

privada.  

 

Além disso, o Projeto vai auxiliar na valorização do Município, que 

ganhará notoriedade por zelar por boas práticas e, consequentemente, atrairá parceiros 

idôneos dispostos a empreender no Município, os quais terão a certeza de que não 

haverá favorecimento ou qualquer irregularidade nos contratos com a Administração 

Pública Municipal. 

 

Tratam-se de práticas condizentes com o disposto no art. 37 da 

Constituição Federal, que dispõe a respeito dos princípios básicos da Administração 

Pública Direta e Indireta, quais sejam: moralidade, impessoalidade, publicidade, 

legalidade e eficiência, e com o art. 195, §3º da Carta Magna, que proíbe a contratação e 

a concessão de benefícios às empresas com irregularidades. 

 

Tal pretensão possui respaldo legal nas Leis Federais n. 12.846/2013 e n. 

8.429/1992, bem como na Lei Orgânica do Município de Bagé, especialmente com o 

art. 88.  

 



 

 

 

 

 

 

O conteúdo deste projeto já é Lei nos Estados de AL, GO, MA, MS, MG, 

PE, PR, RN, SP, TO, SC, ES, RJ, RS e, inclusive, no DF. No Estado do Rio Grande do 

Sul, por exemplo, é a Lei Estadual n. 15.228/2018 que exige Programa de Integridade 

das empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria 

público-privada com a Administração Pública Estadual. 

 

Projeto de Lei semelhante também tramita no Congresso Nacional sob o 

n. 7.149/2017 e n. 9.062/2017 e nos Municípios de Porto Alegre, Esteio e Santa Maria. 

 

Vivemos em uma época em que a população não suporta mais notícias de 

corrupção no meio político e econômico, seja no âmbito nacional ou regional, cabendo 

ao Município de Bagé servir de exemplo de gestão íntegra, que não tolera e, muito 

menos, patrocina práticas de corrupção. 

 

Esse Projeto é a oportunidade do Município demonstrar o seu 

comprometimento com a integridade nos contratos pactuados pela Administração 

Pública e auxiliar na aceleração da transformação cultural da sociedade bajeense com o 

intuito de otimizar os recursos públicos dispendidos na contratação com a iniciativa 

privada.  

O presente projeto foi elaborado com a importante e decisiva colaboração 

do Dr. Vinicius Ruas Duarte, advogado inscrito na OAB/RS nº 88.805, sócio da Leme 

Valorização e Tributos; Graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, 

Especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Mestrando em Direito pela Universidade de Coimbra/Portugal, Especialista em 

Compliance e Direito Penal pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu – 

IDPEE/Portugal e Membro da Comissão Especial de Prevenção à Corrupção da 

OAB/RS. 

Diante de todo o exposto de forma simples e objetiva, na intenção de 

fortalecer a Administração Pública, repudiando a corrupção, efetivando princípios 

constitucionais, venho apresentar aos nobres pares o presente projeto para apreciação 

contando com o deferimento dos senhores. 

 

SALA DAS SESSÕES, 04 de dezembro de 2018 . 

 

 

 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva 

Líder da Bancada do PSB 

 

 

Vereador Antenor Teixeira 

Líder da Bancada do PP 

 

Vereador Lélio Nunes Lopes Filho 

Líder da Bancada do PT 

Vereadora Beatriz Souza 

Líder da Bancada da REDE 

 


