
ESTADO DO CEARA 

MUNICIPIO DE ALCANTARAS 
GOVERNO MUNICIPAL 

DECRETO MUNICIPAL N° 20220923-1/2022, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022. 

"INSTITUI O COMI'I'E DE APLICAcAO 

PARA IMPLEMENTAcAO DO 

MODELO DE GOVERNAN~A E 

GESTAO - GESTAO.GOV.BR DO 

MUNICIPIO DE ALCANTARAS" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, no use das atribuicoes que the 

sao conferidas pelo art. 61, inciso IX, da Lei Organica do Municipio de Alcantaras: 

CONSIDERANDO o Instrucao Normativa SEGES/ME n° 19, de 04 de abril de 

2022, da Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestao e Governo digital -

6rgao do Ministerio da Economia, tratando do Comite de Aplicacao para 

implementacao do Modelo de Governanca e Gestao - Gestao.gov.br; 

CONSIDERANDO a irnplementacao e o continuo desenvolvimento de 

diretrizes estrategicas e boas praticas de governanca, corn base na legislacao 

vigente, direcionando awes para a busca de resultados para a sociedade; 

CONSIDERANDO, ainda, a participacao social por meio de comunicacao 

aberta, voluntaria e transparente das atividades e dos resultados do brgao ou 

entidade; 
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ESTADO DO CEARA 

MUNICIPIO DE ALCANTARAS 
GOVERNO MUNICIPAL 

DECRETA: 

CAPITULO I 

DISPOSIcoES INICIAIS 

Art. 1 ° Fica instituido o Comite de Aplicacao para implementacao do Modelo de 

Governan a e Gestao - Gestao.gov.br, conforme estabelecido na Instru ao ~ g ~ ~ 

Normativa SEGES/ME n° 19, de 04 de abril de 2022, da Secretaria Especial de 

Desburocratizacao, Gestao e Governo digital - brgao do Ministerio da Economia, 

corn o objetivo de apoiar e contribuir para a implementacao e o continuo 

desenvolvimento de diretrizes estrategicas e boas praticas de governanca, corn 

base na legislacao vigente. 

Paragrafo Unico: O Comite de Aplicacao atuara em temas de governanca publica 

implementacao do Modelo de Governanca e Gestao - Gestao.gov.br, bern como 

dentre outros temas eventualmente atribuidos pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal. 

Art. 2° Para fins deste Decreto considera-se: 

I - Instrumento de Maturidade da Gestao - IMG: Instrumento estruturado a 

partir de criterios do modelo Gestao.gov.br que visa especificamente a 

implernentacao objetiva das condicoes para o aprimoramento da governanca e 

da gestao dos brgaos e entidades que operacionalizam parcerias por meio da 

Plataforma +Brasil; 

II - Comite de Aplicacao: Grupo de trabalho designado para aplicacao do 

Instrumento de Maturidade da Gestao - IMG, que deve ser multidisciplinar, 

composto por representantes das diversas areas, processos e niveis hierarquicos; 

III - Sistema Gestao.gov.br: ferramenta web desenvolvida para aplicacao do IMG 

e, 
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IV - Modelo de governanca a gestao - Gestao.gov.br: 

e 

um modelo de referencia 

em gestao orgamzacional que reune os elementos necessarios a obtencao de um 

padrao gerencial de classe mundial, oferecendo aos 6rgaos e entidades publicos 

parametros para a avaliacao e melhoria continua da maturidade da gestao. 

CAPITULO II 

DOS PRINCIPIOS E DIRETRIZES 

Art. 3° Sao principios da governanca publica: 

I - Capacidade de resposta; 

II - Integridade; 

III - confiabilidade; 

IV - Melhoria regulatOria; 

V - Transparencia; e 

VI- Prestacao de contas e responsabilidade. 

Art. 4° Sao diretrizes da governanca publica: 

I - Direcionar awes para a busca de resultados para a sociedade, propondo 

solucoes tempestivas e inovadoras para lidar corn a limitacao de recursos e corn 

as mudancas de prioridades; 
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II - Promover a desburocratizacao, a racionalizacao administrativa, a 

modermzacao da gestao publica e a integracao dos servicos publicos, 

especialmente aqueles prestados por meio eletronico, conforme orientacoes do 

6rgao central de planejamento; 

III - Monitorar o desempenho a avaliar a concepcao, a implementacao e os 

resultados das politicas publicas e das awes prioritarias para assegurar que as 

diretrizes estrategicas sejam observadas; 

IV - Promover a integracao entre os diferentes niveis a esferas do setor publico, 

corn vistas a gerar, preservar a entregar valor publico; 

V - Fazer incorporar padroes elevados de conduta pela alta administracao para 

orientar o comportamento dos agentes publicos, em consonancia corn as funcoes 

e as competencias dos 6rgaos e entidades; 

VI - Implementar controles internos fundamentados na gestao de risco, que 

privilegiara awes estrategicas de prevencao e correcao antes de processor 

sancionadores; 

VII - Avaliar as propostas de criacao, expansao ou aperfeicoamento de politicas 

publicas e aferir seus custos e beneficios; 

VIII- Avaliar a conformidade da execucao das politicas publicas corn as diretrizes 

de planejamento estrategico; 

IX - Manter processo decisOrio orientado pelas evidencias baseado no nivel de 

servico comparado, pela conformidade legal, pela qualidade regulatOria, pela 

desburocratizacao e pelo apoio a participacao da sociedade; 
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X - Editar a revisar atos normativos, pautando-se pelas boas praticas regulatbrias 

e pela legitimidade, estabilidade e coerencia do ordenamento juridico e 

realizando consultas publicas sempre que conveniente; 

XI - Promover a participacao social por meio de comunicacao aberta, voluntaria 

e transparente das atividades e dos resultados do 6rgao ou entidade, de maneira 

a fortalecer e garantir o direito de acesso a informacao, que sera franqueada, 

mediante procedimentos objetivos e ageis, de forma transparente, clara a em 

linguagem de facil compreensao; e 

XII - Promover a auditoria interna governamental buscando adicionar valor e 

melhorar as operacoes das organizacoes buscando alcancar seus objetivos, 

mediante a abordagem sistematica e disciplinada para avaliar a melhorar a 

eficacia dos processos de governanca, de gestao de riscos e de controle; e 

XIII - promover a tomada de decisao levando em consideracao a avaliacao dos 

ambientes interno a externo do brgao ou entidade e dos diferentes mteresses da 

sociedade. 

CAPITULO III 

DOS MECANISMOS DE GOVERNAN~A PiJBLICA 

Art. 5° Sao mecamsmos para o exercicio da governanca publica: 

I - Lideranca conjunto de praticas de natureza humana ou comportamental, tais 

como integridade, competencia, responsabilidade e motivacao, exercido nos 

principais cargos de brgaos ou entidades, para assegurar a existencia das 

condicoes minimas para o exercicio da boa governanca; 
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II - Estrategia - definicao de diretrizes, objetivos, pianos e awes, alem de criterios 

de priorizacao e alinhamento entre os 6rgaos e entidades e as partes interessadas, 

de maneira que os servicos e produtos de responsabilidade do 6rgao ou entidade 

alcancem o resultado pretendido; e 

III - Controle processos estruturados para mitigar os possiveis riscos corn vistas 

ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execucao ordenada, etica, 

economica, eficiente e eficaz das atividades do 6rgao ou entidade, corn 

preservacao da legalidade e da economicidade no dispendio de recursos 

publicos. 

Art. 6° Compete a alta admimstracao implementar e manter mecanismos, 

instancias e praticas de governanca compreendendo, no minimo: 

I - Formas de acompanhamento de resultados por meio do Nivel de Servico 

Comparado e outros indices; 

II- Solucoes para melhoria do desempenho do 6rgao ou entidade; 

III - Mecanismos institucionais para mapeamento de processos; 

IV - Instrumentos de promocao do processo decisOrio corn base em evidencias; e 

V - Elaboracao e implernentacao de planejamento estrategico do 6rgao ou 

entidade. 
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CAPITULO IV 

DA GOVERNAN~A PUBLICA 

Secao I 

Da Governanca Publica em brgaos a Entidades 

Art. 7° Compete aos 6rgaos e as entidades integrantes deste Poder: 

I - Executar a Politica de Governanca Publica, risco e Compliance, de maneira a 

incorporar os principios e as diretrizes, e as recomendacoes oriundas de manuais, 

guias a resolucoes do Conselho de Governanca Publica, Risco e Compliance -

CGov; e 

II - Encaminhar ao CGov propostas relacionadas as competencias previstas no 

artigo 10, corn a justificativa da proposicao e a minuta da resolucao pertinente, se 

for o caso. 

Secao II 

Do Conselho de Governanca Publica 

Art. 8° Fica instituido o Conselho de Governanca Publica, Risco e Compliance -

CGov corn a finalidade de assessorar o dirigente maximo do Poder na conducao 

da Politica de Governanca Publica, risco e Compliance do Poder. 
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Art. 9° O CGov e composto pelos seguintes membros titulares permanentes: 

I - Membro da Controladoria Geral do Municipio; 

II- Membro da Secretaria Municipal de Administracao Publica; 

III- Membro do Gabinete do Prefeito; 

IV - Membro da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social; 

V - Membro da Secretaria Municipal de Financas; 

VI- Membro da Secretaria Municipal da Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; 

VII- Membro da Secretaria Municipal da Educacao, Cultura e Desporto; 

VIII- Membro da Secretaria de Transportes, Obras e Servicos Urbanos; 

1° Nas ausencias do Presidente, o Comite sera conduzido por membro por ele 

designado; 

§2° Representantes de outros 6rgaos e especialistas nos temas de interesse 

poderao ser convidados a participar das reunioes do Comite de Aplicacao; 

§3° A participacao do Comite de Aplicacao nos grupos de trabalho por ele 

constituidos sera considerada prestacao de servico publico relevante, nao 

remunerado. 
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Art. 10° Compete ao CGov: 

I - Propor medidas, mecanismos e praticas organi zacionais para o atendimento 

aos principios e as diretrizes de governanca publica, risco e compliance 

estabelecidos; 

II - Aprovar manuais a guias com medidas, mecanismos e praticas 

organizacionais que contribuam para a implementacao dos principios e das 

diretrizes de governanca publica, risco e compliance estabelecidos; 

III - Aprovar recomendacoes aos colegiados tematicos para garantir a coerencia 

e aprimorar a coordenacao de programas e da Politica de Governanca Publica, 

Risco e Compliance; 

IV - Incentivar e monitorar a aplicacao das melhores praticas de governanca 

publica, risco e compliance no ambito do Poder; 

V - Expedir resolucoes necessarias ao exercicio de suas competencias; 

VI - Publicar suas atas e relatOrios em sitio eletronico do Poder; e 

VII- contribuir para a formulacao de diretrizes para awes, no ambito dos 6rgaos 

e das entidades do Poder, sobre: 

a) transparencia, governo aberto e acesso a informacao publica; 

b) integridade e responsabilidade corporativa; 

c) prevencao e enfrentamento da corrupcao; 
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d) estimulo ao controle social no acompanhamento da aplicacao de recursos 

publicos; e 

e) orientacao e comunicacao quanto aos temas relacionados as suas atividades. 

VIII- Apresentar medidas para aperfeicoamento e integracao de awes corn vistas 

a potencializar a efetividade de politicas a estrategias priorizadas; 

IX - Sugerir medidas e procedimentos destinados a valorizar a articulacao 

intragovernamental na execucao, momtoramento e avaliacao de awes conjuntas, 

intercambio de experiencias, transfe rencia de tecnologia e capacitacao quanto as 

politicas e as estrategias estabelecidas; 

X - Monitorar os projetos prioritarios do Poder; 

XI - constituir, se necessario, colegiado tematico para implementar, promover, 

executar e avaliar politicas ou prograrnas de governanca relativos a temas 

especificos; e 

XII - acompanhar o cumprimento da Politica de Governanca Publica, Risco e 

Compliance estabelecida. 

Art. 11° O CGov pode constituir grupos de trabalho especificos para subsidia-lo 

no cumprimento de suas competencias. 

Art. 12° Compete ao Gabinete do dirigente maximo do poder prestar o apoio 

tecnico e administrativo ao CGov, devendo: 
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I - Receber, instruir e encaminhar aos membros do CGov as propostas destinadas 

ao Conselho; 

II- Encaminhar a pauta, a documentacao, os materiais de discussao e os registros 

das reunioes aos membros do CGov; 

III - Comunicar aos membros do CGov data, hora e local das reunioes ordinfirias 

e extraordinarias, que podem ser presenciais ou realizadas por meio eletronico; 

IV - Disponibilizar as atas a as resolucoes do CGov em sitio eletromco; 

V - Apoiar o CGov no monitoramento das politicas publicas e metas prioritfirias 

estabelecidas pelo dirigente maximo do Poder; e 

VI - Estabelecer rotinas de fornecimento regular de informacoes sobre o 

desempenho de 6rgaos e entidades do Poder em relacao as prioridades definidas 

pelo CGov e promover a analise dessas informacoes corn vistas a: 

a) identificar necessidade de ajustes, quando os resultado s previstos nao forem 

atingidos;e 

b) propor ao CGov a realizacao de reunioes de acompanhamento dos problemas 

nao solucionados. 
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Secao III 

Dos Comites Internos de Governanca Publica 

Art. 13° Os 6rgaos e as entidades do Poder, por ato do dirigente maximo do 

Poder, podem instituir Comite Interno de Governanca Publica - GIG. 

Paragrafo unico. O objetivo dos Comites Internos de Governanca Publica e 

garantir o desenvolvimento e a apropriacao das melhores praticas de governanca 

de forma continua e progressiva, nos termos estabelecidos pelo CGov. 

Art. 14° Sao competencias dos Comites Internos de Governanca Publica: 

I - Implementar e manter processos a mecanismos adequados a incorporacao dos 

principios e das diretrizes da governanca previstos nesta politica; 

II- Incentivar e promover iniciativas voltadas para: 

a) a implementacao do acompanhamento de resultados no 6rgao ou na entidade, 

valendo-se inclusive de indicadores e medidas; 

b) a promocao de solucoes para melhoria do desempenho institucional; e 

c) a implementacao de mecanismo para mapeamento de processos e a adocao de 

instrumentos para o aprimoramento do processo decisOrio. 

III - acompanhar e promover a implementacao de medidas, mecanismos e 

praticas organizacionais de governanca publica, risco e compliance definidos 

pelo CGov; 
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IV - Apoiar e incentivar politicas transversais; e 

V - Promover a implantacao de metodologia de Gestao de Riscos, auditoria 

interna e compliance. 

Art. 15° Os Comites Internos de Governanca Publica sao compostos, no minuno, 

por: 

I - Secretario ou chefe de 6rgao equivalente que incorpore esta atribuicao na 

qualidade de coordenador; 

II - Secretarios Adjuntos ou chefe de 6rgao equivalente que incorpore esta 

atribuicao; e 

III - Outros servidores, se designados. 

Art. 16° Os Comites Internos de Governanca Publica devem divulgar suas atas, 

relatOrios e resolucoes em sitio eletronico do 6rgao ou entidade. 

CAPITULO V 

DO SISTEMA DE GESTAO DE RISCOS 

Art. 17° Cabe a alta administracao instituir, manter, monitorar e aprimorar 

sistema de gestao de riscos e controles internos com vistas a identificacao, a 

avaliacao, ao tratamento, ao monitoramento e a analise critica de riscos que 

possam impactar a implementacao da estrategia e a consecucao dos objetivos do 

6rgao ou entidade no cumprimento da sua missao institucional, observados os 

seguintes prmcipios: 
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I - Implementacao e aplicacao de forma sistematica, estruturada, oportuna e 

documentada, subordinada ao interesse pi blico; 

II - Integracao da gestao de riscos ao processo de planejamento estrategico e aos 

seus desdobramentos, as atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em 

todos os mveis do 6rgao ou entidade, relevantes para a execucao da estrategia e 

o alcance dos objetivos institucionais; 

III - Estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a 

considerar suas causas, fontes, consequencias e impactos, observada a relacao 

custo-beneffcio; e 

IV - Utilizacao dos resultados da gestao de riscos para apoio a melhoria continua 

do desempenho e dos processos governanca, de gerenciamento de risco, controle 

e auditoria interna. 

CAPITULO VI 

DA TRANSPARENCIA PUBLICA 

Art. 18° Os 6rgaos e entidades da administracao direta e indireta do Poder estao 

autorizados, observadas as restricoes legais de acesso a informacao, conceder 

acesso as suas bases de dados e informacoes para utilizacao no trabalho do 

Conselho de Governanca Ptblica - Cgov. 
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CAPITULO VII 

DO COMPLIANCE PUBLICO 

Art. 19° Os 6rgaos e entidades do Poder devem atuar alinhados aos padroes de 

compliance e probidade da gestao publica, estruturando controles internos 

baseados evidencias auditaveis, na gestao de riscos e garantindo a prestacao de 

servicos publicos de qualidade. 

Art. 20° O CGov deve auxiliar os 6rgaos e entidades do Poder no 

aperfeicoamento de politicas e procedimentos de prevencao a corrupcao, 

aumento da eficiencia e promocao da integridade, podendo: 

I - Formular, incentivar e implementar politicas e programas para o incremento 

de processos decisOrios governamentais, de auditoria interna e para o 

desenvolvimento de mecanismos de integridade e prevencao a corrupcao nos 

6rgaos e entidades; 

II- Treinar periodicamente a alta administracao dos 6rgaos e entidades em temas 

afetos a etica e integridade, auxiliando-os na coordenacao e monitoramento de 

awes de prevencao a corrupcao; 

III - Apoiar a avaliacao de riscos a integridade institucional, observando padroes 

nacionais a internacionais; 

IV - Propor inovacoes em gestao publica e cultura organizacional para o 

planejamento, execucao a monitoramento de atividades e para a definicao de 
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escopo, natureza, periodo e extensao dos procedimentos de prevencao a 

corrupcao e promocao da integridade; 

V - Promover o reconhecimento publico de pessoas que tenham se destacado em 

miciativas relacionadas a etica e boas praticas de gestao; 

VI - Fomentar a realizacao de estudos e pesquisas de prevencao a corrupcao, 

promocao da integridade e conduta etica; 

VII- Articular-se corn brgaos, entidades a organismos nacionais a internacionais 

que atuem no campo da prevencao a corrupcao e promocao da integridade; 

VIII - Apoiar e orientar as secretarias de demais brgaos na implementacao de 

procedimentos de prevencao 
a 

corrupcao, promocao da integridade, da etica e 

da transparencia ativa; 

IX - Promover parcerias corn empresas fornecedoras de orgaos e entidades do 

para fomentar a construcao e efetiva implementacao de programas de prevencao 

a corrupcao; e 

X - Apoiar as empresas publicas, caso exista, na implantacao de programas de 

integridade. 

Art. 210 Os brgaos e as entidades do Poder devem instituir programa de 

integridade corn o objetivo de adotar medidas destinadas a prevencao, a deteccao 

e a punicao de fraudes e atos de corrupcao e aumento da eficiencia, estruturado 

nos seguintes eixos: 

I - Comprometimento e apoio permanente da alta administracao; 
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II - Definicao de unidade responsavel pela implementacao e acompanhamento 

do programa no 6rgao ou entidade, sem prejmzo das demais atividades nela 

exercidas; 

III - Identificacao, analise, avaliacao a tratamento de riscos de integridade sob 

orientacao da Auditoria/Controladoria Geral ou orgao equivalente; 

IV - Promocao de treinamentos e eventos que disseminem, incentivem e 

reconhecam boas praticas na gestao publica; e 

V - Momtoramento continuo do programa de integridade. 

Paragrafo unico. A instituicao de programas de integridade, de que trata o caput, 

deve ser realizada sob coordenacao da Auditoria/Controladoria ou orgao 

equivalente. 

Art. 22° A Alta Administracao, podendo consultar ao CGov, podera estabelecer 

prazos a procedimentos necessarios a conformacao, execucao a monitoramento 

de programas de integridade dos brgaos e entidades do Poder. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIcOES FINAIS 

Art. 23° O CGov podera editar atos complementares e estabelecer procedimentos 

para conformacao, execucao a momtoramento de processos de governanca 

publica, risco e compliance, observado o disposto nesta politica. 
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Art. 24° Os casos omissos e as duvidas surgidas na aplicacao deste decreto serao 

dinmidas pelo Comite de Aplicacao para implementacao do Modelo de 

Governanca e Gestao - Gestao.gov.br do Municipio de Leoberto Leal. 

Art. 25° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Alcantaras, 23 de setembro de 2022. 

JOAQIMF19RE CARVA

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCANTARAS 
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