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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.269.634.0001-9 

SANTA LUZIA 
****** 

DECRETON 178. DE 09 DE JUNHO DE 2021 

Dispoe sobrea Politica de Govemança Pública.

risco e Compliance no âmbito do Poder 

Executivo do Municipio de Santa Luzia/Bahia. 

O PREFEITO DO JIUNICIPIO DE SANTA LUZIA - BA, no uso das atribuições que Ihe 

conferem a Lei Orgânica Municipal. DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÒES INICIAIS

An. 1° Fica instituida a Políica de Governança Püblica, risco e Compliance baseada cm custos 

no imbito deste Poder materializando o parigralo 3" do artigo 50 da Lei complementar
101/2000.

Arn. 2° Para os efcitos desta política. considera-se: 

I- Govemança püblica - conjunto de mecanismos de liderança. estratégia e controle voltadas 

para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução e geração de resultados nas 

politicas piblicas c à prestação de serviços de interesse da sociedade; 

II - Compliance público alinhamento c adesäo a valorcs. principios e nomas para Sustentar e 

priorizar a entrega de valor público e o interesse público em nelação ao interesse privado no 

sctor público; 
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I- Valor público produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelo órgão ou 
entidade que representem respostas efetivas e úteis ås necessidades ou às demandas de interesse 
piblico e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de grupos especificos reconhecidos 

como destinatários Iegítimos de bens e serviços públicos; 

- Alta administração - ocupantes de cargos de nalureza politica (CNP). Secretários, 
Secrelários Executivos. Subsccnetários e cargos a estes cquivalentes na Administração 
Autirquica e Fundacional deste Poder. 

V-Gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado 
pela alta administração. que contempla as atividades de idenificar, avaliar e gerenciar 
polenciais eventos que possam alctar o órgäo ou a cntidade, destinado a fomeccr scgurança 
razável quanto à realização de seus objctivos;c 

VI - Medida Geral de Avaliação: valor baseado em mctodologia desenvolvida pela pesquisa
académica que näo cnvelva crtério de ralcio, e seja baseado em evidências auditáiveis de custos 
permitindoa avaliação c comparaçäo Jas atividades da estrutura da cntidade intemamentc c 

possibilitando a comparação da cstrutura entre cntidades. 

VI Nivel de Serviçu Comparado- medida geral de avaliação baseado em metodologia 

desenvolvida pela pesyuisa da Universidade de Brasilia volada a subsidiar o processo decisório 

baseado em evidências auditáveis de custos. pemitindo a avaliação e comparaç�ão das 

atividades da estruura da entidade e possibilitando a comparação da estnutura cntre entidades. 

VIl - Evidència Auditável de custos: elenmento estrutural para a realização de auditoria da 

gestão e govemança baseada em custos, caracterizada como uma infomação que comunica e 

pactua por meio dos atributas de avaliação c comparação advindos da contabilidade financcira 

pública 

IX- Custos: sacrif+cio de recurso decorrente do processo produtivo do setorpúblico. 
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CAPÍTULO 

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZEs 

Art. 3° São princípios da governança pública: 

1- capacidade de resposta. 

II- integridade: 

IlI - confiabilidade: 

IV - melhoria regulatória; 

V- transparência; e 

V-prestação de contaseresponsabilidade. 

Art. 4° São diretrizes da govenança pública: 

I- dirccionar ações para a busca de resultados para a sociedade. propondo soluçöes tcmpestivas 

c inovadoras para lidar com a limitaç�ão de recursos c com as mudanças de prioridades; 

- promover a desburocratizaç�o, a racionalização administrativa, a modernização da gestão

piblica e a integração dos serviças piblicos, espccialmente aqucles prestados por meio

eletronico, conforme oricntaçöes do órg�o central de planejamcnto; 

I- monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação c os resultados das 

politicas públicas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejanm 

observadas 
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-promover a integração entre os diferentes níveis e esfcras do setor püblico, con1 vistas a 

gerar. preservar e entregar valor piblico

V fazer incorporar padrões clevados de conduta pela alta adminisração para orientar o 
comportamcnta dos agentes publicos, em consonância com as funçòcs e as competncias dos 

órgãos e entidades: 

VI - inmplementar controles internos fundamentados em evidência auditávcis baseadas em 

custos, c lambém na gest�o de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção e correção

antes de processos sancionadores; 

VIl-avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e uferir 

seus custos c bencficios; 

VIll avaliar a conformidade da ex.ccução das políticas púbicas com as direlrizes de 

planejamenlo estratégico

IX - manter processo decisório orientado pelas evidéncias auditáveis baseado na medida de 

nível de serviço comparado. pela confomidade legal. pela qualidade regulatória. pela 

desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade 

IX -mantcr processo decisório oricntado pelas evidências auditáveis focado cm custos baseado 

no nível de serviço comparido, pela conformidade legal. pela qualidade regulatória, pela 

desburacratização e pelo apoio à participação da socicdade 

X - editar e revisar atos normativos. pautando-se pelas bous priticas regulatórias e pcla 

legitimidade, estabilidade c cocréncia do ordenamento jurídico c realizando consultas publicas

Scmpre que convenicnte; 
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XI- promover a participação social por meio de comunicação aberta. voluntúria e transparente 
das atividades e dos resultados do órgão ou entidade. de mancira a fortalecere garantir o direito
de acesso à informação, que será Iranqueada. mediante procedimentos objetivos e ágeis, de 

forma tansparente, clara c em linguagem de fácil compreensão; 

XIl -

promover a auditoria intema govemamental buscando adicionar valor c melhorar as 

operagões das organizações buscando alcançar scus objetivos, mediante a abordagem 
sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de govemança. de 
gestão de riscos e de controle:e 

XIIl - promover a tomada de decisão levando em considernção a avaliação dos ambientes 
inierno c cxtemo do úrgão ou entidade e dos diferenles interesses da sociedade. 

CAPÍTULO u 

DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA PÜBLICA 

Arn. ' São mecanismos para o exercício da governança pública: 

I - Liderança - conjunto de práticas de natureza humana ou comportamenlal, tais como

integridadec. competência, responsabilidade e molivação, exercido nos principais cargos de 

órgãos ou entidades. para assegurar a cxistncia das condições mínimas para o cxcrcício da b0a
govemança; 

I - Estratégia - desinição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de 

priorização e alinhamento entre os órgãos e entidades e as partes interessadas, de maneira que 
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Os serviços e produtos de responsabilidade do órgão ou entidde alcancem o resultado 

pretendidoe 

III - Controle - processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance 

dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econâmica, cficiente e 

eficaz das atividades do órgáão ou entidade, com preservação da legalidade e da cconomicidade 

no dispêndio de recursos públicos. 

Art. 6° Compete à alta administração implementar e manter mecanismos, instâncías c prátiças 

de govenança compreendendo, no minimo: 

I- formas de acompanhamento de resultados por meio do Nível de Serviço Compurado c outros

índices

l-soluçõcs para melhoria do desempenho do órgão ou entidade; 

M- mecanismos institucionais para mapeamento de processos: 

IV- instrumentos de promoção do processo decisório com buse em evidëncias: e 

V- elaboraçao c implementação de planejamento estratégico do órg�o ou entidade, 

CAPÍNULO I 

DA GOVERNANÇA PÚBLICA

Seção l 

Da Governança Pública em Orgãos e Entidades 
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Ar. 7 Compete aos órgãos e às entidades integrantes deste Poder

I- executar a Poliica de Govemança Pública risco e Compliance, de mancia a incorporar os 

prncipios c as diretrizs, c as recomendaçkes oriundas de manuais. guias e resoluçöes do 

Conselho de Govemança Pública. Risco e Compliance -CGove

II- encaminhar ao CGov propostas relacionadas às competéncias previstas no artigo 10, com a 

justificativa da proposição c a minuta da resolução pertincnte. se for o caso.

Seçãol 

Do Conselho de Governança Pública

An. 8° Fica instituido o Conselho de Govemança Piblica. Risco e Compliancc - CGov com a 

finalidade de assessorar o dirigente máximo do Poder na condução da Política de Governança 

Piblica e Compliance do Poder.

Arl. 9oCGov é composto pelos seguintes membros titulares permancnles: 

I- Secretário de Educação ou chcfc de órgão equivalente que incorpore esta atribuição; 

II Secretário de Gestão'Administração ou chefe de órgão eyuivalente que incorpore esta 

auribuição: 

llI-Chefe da Auditoria'Controladoria interna ou chefe de órgão cquivalente que incorpore csta 

atribuição: 
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Secretário de Planejanmento, Orçamento e Recusos Humanos ou chelc de órg�o 
equivalente que incorpore esta atribuição; 

V-Secretário de Saúde ou chefc de órg�o cquivaBlentc que incorpore esta atribuiç�o; 

$I° Cada membro titular deve indicar seu substituto para suas auséncias e impedimentos. 

S2° Na primeira reunião do CGOV será delinido scu coordenador. 

$3° O CGov deve deliberar em reunião, mediantc convocaç�o de scu coordenador, 

A critério do CGov, representantes de outros órgãos c entidades do Poder e de outras

entidades, podem ser convocados a participar das reuniöes de trabalho do Conselho, sem direito 
a volo.

Art. 10. Con1pete ao cGov:

T-propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos princípios e 

às diretrizes de govemança pública, risco e compliance cstabelecidos; 

- aprovar manuais c guias com iedidas, mecanismos e práticas organizacionais quc 
contribuam para a implementação dos princípios c das diretrizes de governança pública. risco 
c compliance estabclecidos; 

I- aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir a cocrência e aprimorar a 

coordenação de programas c da Política de Govemança Pública. Risco e Compliance 
IV - incentivar e monitorar a aplicação das mclhores práticas de govemança pública, risco e 

compliance no îmbito do Poder

V- expedir resoluções necessárias ao cxercício de suas competencias; 
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VI-publicar suas alas e relatúrios em sítio eletrönico do Podere 

VIl-contribuir para a fomulação de direitrizes para ações. no ámbito dos órgãos c das entidades 

do Poder, sobre:

a) transparëncia. govemo aberto c acesso à infomação püblica

b) integridade e responsabilidade corporativa: 

c) prevenção c enfrentanmento da comupção; 

d) estimulo ao controlesocial no acompanhamento da aplicação de necursOs públicos;e 

c) orientação e comunicação quanto aos temas relacionados às suas atividades. 

VIll-apresentar medidas para aperfeiçoamento e inteyração de ações com vistas a potencializar 

a efetividade de politicas e estratégias priorizadas; 

IX - sugerir medidas e procedimentas destinados a valorizar a ariculação intragovemamental 

na execução, monitoramento e avaliação de açkes conjunias, interecambio de experiências, 

transferência de tecnologia e capacitação quanto às políticas càs estratégias estabelecidas; 

X- monitorar os projetos proritários do Poder: 

XI - constiuir, se necessário, colegiado temálicu para implementar, promover. cxecular c 

avaliar poliicas ou programas de govemança relativos a temas específicos; e 

Xl - acompanhar o cumprimento da Política de Governança Pública. Risco c Compliance 

estabelecida. 

Art. I1. O CGov pode constituir gupos de trabalho especificos para subsidiá-lo no 

cumprimento de suas compcléncias. 
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SI° Representantes de órgãos e entidades públicas e privadas podem ser convidados a participar 
dos grupos de trabalho constituidos pelo CGov 

SPOCGov deve definir. no ato de criação do grupo de trabalho, scus objeüvos específicos, 
sua composição e o prazo para conclusão de seus trabalhos. 

Art 12. Compele ao Gabinete do dirigcnte máximo do poder prestar o apoio lécnico c 

administrativo ao CGov, devendo: 

T- reccber. instruir c encaminhar aos membros do CGov as propostas destinadas ao Conselho; 

Il- encaminhar a pauta, a documentação, os muteriais de discussão c os registros das reuniðes 
aos membros do CGov:

-comunicar aos membros do CGov data, hora e local das reuniðes ordináriase 

extraondinárias, que podem ser presenciais ou realizadas por meio elelrônico; 

TV- disponibilizar as atas e as resoluções do CGov em sítio cletrönico; 

V-apoiar o CGov no monitoramento das politicas públicas c metas prioritárias estabclecidas 

pelo dirigente máximo do Poder; c 

VI - estabelecer rotinas de formecimento regular de informações sobre o desempenho de órgäos
eenidades do Poder em relação às prioridades definidas pelo CGov e promover a análise dessas
infomaçies com vistas a: 

a) identificar necessidade de ajustes, quando os resultados previstos não forem atingidos; e 

b) propor ao CGov a realização de reuniðes de acompanhamento dos prpblcmas não 
solucionados. 
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Seção lI 

Dos Comitës Internos de Governança Pública 

Art. 13. Os órgãos e as entidades do Poder, por ato do dirigente máximo do Podcer. podcm. 
instituir Comité Interno de Govemança Páblica - CIG. 

Parágrafo primciro. O objetivo dos Comitês Intemos de Govemança Püblica � garantir o 

desenvolvimento e a apropriação das mclhores práticas de govemança de forma contínua e 

progressiva, nos temos estabelecidos pelo CGov. 

Ar. 14. São competèncias das Comitês Intemos de Govemança Páblica 

-implemcntar e manter prucessos e mecanismos adequados à incorporação dos principios e 

das diretrizes da govemança previstos nesta poltica; 

I-incentivar c promover iniciativas voltadas para: 

a) a implementação do aconpanhamento de resultados no órgão ou na cntidade, valendo-se 

inclusive de indicadorese medidas; 

b)a promoço de souções para melhoria do descmpenho institucional;e 

c) a implementação de mecanismo para mapcamento de processos ea adoção de instrumento5 

para o aprimoramento do processo decisório. 
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acompanhar c promover a implementaç�o de medidas. mecanisnmos e pråticas 

organizacionais de govemança püblica. risco e compliance definidos pelo CGov:

- apoiar e incentivar politicas transversais:e 

V-promover a implantação de metodologia de Gestão de Riscos, auditoria intema e 

compliance. 

Art. 15. Os Comits Intemes de Govemança Piblica são compostos no minimo, por

T- Secretärio ou chefe de órgão aquivalente que incorpore esta atribuição na qualidadc de 

coorenador 

II-Sccretárños Adjuntos ou chefc e órgão cquivalentc quc incororc sla atnbuiç�o: e 

II- Outros seridores. e deignados 

An 16. O» Comitès Intemos de Govemança Pública devem divulgar suas atas, relatórños e 

ewlugies em silio elelrinico do órgão ou entidadc. 

CAPÍTULOv 

DO SISTEMA DE GESTÃO DE RIScOs 

An. 17. Cabe à alta administração instituir. manter, monitorar e aprimoar sistema de gestão de 

riscos e controles intlemos com vistas à identificação. à avaliaç�o, o tratamento, a0 

monitoramento e à análise critica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia 
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ea consecução dos objetivos do órgão ou entidade no cumprimento da sua missão institucional. 

observados OS seguintes principios: 

-implementação c aplicação de foma sistemática. cstruturada, oportuna c documcntada, 

subordinada a0 interesse público;

-integração da gestão de riscos ao processo de plancjamenlo cslratégico c aos scus 

desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho c aos projetos em lodos os níveis do 

órgão ou entidade, rclevantes para a execução da estratégiu c o alcancc dos objelivos 

institucionais; 

Il estabelecimento de controles intemos proporcionais aos riscos, de mancira a considerar 

suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a rclação custo-bencficio: e 

IV-utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho 

e dos processos governzunça, de gerenciamento de risco. controlee uditoria intcrma. 

CAPÍTULO VI 

DA TRANSPARËNCLA PÚBLICA 

Art. 18. Os órgãos e entidades da adminisiração dircta c indireta do Poder estão autorizados, 

observadas as rsirições legais de acesso à infornmação, conceder accsso as suas bases de dados 

c infomaçõcs para utilizaçäo no tmbalho do Conselho de Govemança Pública- Cgov. 

CAPÍTULO VI 

DO COMPLIANCE PÚBLICO 
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Art. 19. Os órgãos e entidades do Poder devem atuar alinhados aos padrões de compliance e 

probidade da gestão pública. estruturando controles intemos baseados evid�ncias auditáveis,.na 

gestão de riscos e garantindo a prestação de serviços públicos de qualidade. 

Art. 20. 0 CGov deve auxiliar os órgãos e entidades do Poder no apericiçoamento de políiticas 
c procedimentos de prevenção à comupção, aumento da cficiência e promoção da inteeridade 
podendo: 

T- fomular, incentivar c implementar políticas e programas para o incremento de processos 

decisórios govermamentais. de auditoria intema e para o desenvolvimento de mecanismos de 

integridade e prevenção à cormupção nos órgäos e entidades: 

- treinar periodicamente a alta adnministração dos órgãos e entidades cm temas afetos à ética

cintegridadc, auxiliando-os na coordenação c monitoramento de ações de prevenção à 

corrupção; 

I- apoiar a avaliação de riscos à integridade institucional, abservando padröes nacionais e 

internacionais: 

V - propor inovações em gestão pública c cultura organizacional para o planejamento, 

Cxecução e monitoramento de atividades e para a definição de cscopo, naturcza. periodo

extensão dos procedimentos de prevenção à cornupcãoepromoção da integridade; 

V - promover o reconhecimento püblico de pcssoas quc tenham se destacado em iniciativas 

relacionadas a ética e boas prálicas de gestão; 

VI - fomentar a realizaç�o de estudose pesquisas de prevenção à cornupeão, promoção da 

integridadce conduta éüica; 
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VIl- articular-se com órgåcs. cntidades c organismos nacivnais c intermacionais quc atuem no 

camp da prevenção å corrupção e promoção da integrdade. 

VIl- apoiar c oricntar as secrctanas de demais órgãos na implementação de procedimentos de 

prev cnção à corrupção. promação da integridade. da ética e da uransparéncia ativa:

A-proover parcerias com empresus fomecedoras de órgãos c enuidades do para fomentar a 

construçã ccfcdiva implementaçäo de programas de prevenção à comupçãoc 

A-apoar as cmpresas püblicas, cao crista. na implantaç�o de programas de integrndadec. 

An. 21. Os órginn c as entidades do Poder devem instituir programa de inteyridade com a 

objetivo de alotar medidas destinadas à prevcenção, à deiccçäo e à punição de fraudes e atos de 

corupäo c aumento da cticiència. esuruturado nos seguintes cixos: 

T-compromeimento c apoio peTmmanente da alta administração: 

I-deliniçao de unidade reponsável pela implementaç�io c acompanhamento do programa ne» 

rg ou entidade, scn prrjuizn das denuis atividades nela cxcrcidas: 

IIl - idenlificaçn, anilisc, avaliaçäo e lratamento de riscn de inlcgridade sob oricntaçãa da 

Auditoria Contruladoria Gcral ou orgao cyuivaicnte: 

-promação de treinamentos c eventos que disseninem, incentivem c oconheçam boas 

pratic na gestio pública: e 

V- rmonitcramento conlínuo do programa de integridade. 

Paragralo únicw. A intituiçao de programa de iniegridade, de yue trala o caput. deve ser 

realizala sob condenaão da Auditornia Controlaudoria ou óngio csuivalecnte. 
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Ar 22. A Alta Administração. podendo consular ao CGov. poderá estabelecer prazos e 

procedimentos necessários a conformação. execução e monitoramento de programasde 

integridade dos órgãos e entidades do Poder.

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 23. o CGor poderá cditar atos complementaresc estabclccr procedimentos para 

confomação,. cxecução c monitoramento de processos de govemança publica. risco e 

compliance, observado o disposto nesta política 

Ar. 24. A participação no CGov, CIGe grupos de trabaulho constituidos é considerada prestação 
de serviço público relevante e não remunerada. 

Ar 25. As cmprsas catatais, cano existanm., podem adotar principios e direirizes de govemança 

poblica, risco e compliance estabclecidas nesta política, respcitadas suais alribuiçies legais c 

estatutánas. 

Arn. 26. Na consolidaçäo da Politica de Govemança Pública, risco c Compliance, e no 

cumprimento do parágrafo tercciro do artigo 50 da Lei complementar 101/2000 o poder utilizará 

os itens VIe VIl definidos no artigo 2" destc decrelo para avaliaão, além de outras informações 

que achar oportuna. 

Art. 27. Para implementação da Politica de Govemança Pública. Risco e Compliance. os órgãos

e entidades do Poder podem busecar apoio. nos termos da lei. por intermédio de convênios ou 

oUrOs instrumentos com órgãos c cntidades. públicas ou privadas, em âmbito federal ou 

estadual, notadamente com Instituiçöcs de Pesquisa. Tribunais de Contas e outros.
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Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabincte do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Municipio de Santa Luzia, aos nove dias do més 

de junho de dois mil e vinte e um. 

FERNANDO SCHUELER BRITO

Prelcito Municipal 
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