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Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2021, às 10 horas e 15 minutos, no Salão Nobre do Palácio do Buri�,
Brasília/DF, realizou-se a 3ª Reunião do Conselho de Governança Pública do Distrito Federal – CGOV sob a
coordenação do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, Sr. Paulo Mar�ns. Estavam presentes na
reunião os representantes das secretarias membros do Conselho: Sra. Ana Paula Cardoso da Silva, Secretária-Adjunta
da Secretaria de Economia; Sr. Bruno Sigmaringa Seixas, Secretário Execu�vo de Gestão Estratégica da Casa Civil; Sr.
Milton R. Neves, Secretario Execu�vo de Segurança Pública; Sr. José Ricardo Baitello, Secretario-Adjunto Execu�vo de
Saúde; Sr. Fábio Souza, Secretario Execu�vo de Educação; e foram convidados, com base no § 3º do art. 9º do
Decreto Distrital n.º 39.736/19 o Vice-Governador, Sr. Paco Brito, representado posteriormente pelo Sr. Paulo Cesar F.
Vieira, Chefe da Assessoria Jurídica da Vice-Governadoria e o Secretário de Governo, Sr. José Humberto Pires de
Araújo. O Controlador-Geral deu início a reunião agradecendo a presença de todos e enfa�zando a importância do
retorno das a�vidades do Conselho, tendo em vista que o DF é pioneiro na estruturação da área de governança, da
importância dos trabalhos que a área de governança da CGDF vem desenvolvendo e contextualizou as mudanças de
estrutura que ocorreram no úl�mo ano. Logo em seguida, passou a palavra para o Vice Governador que falou da
necessidade de um governo com transparência e que espera constância na realização das reuniões do Conselho.
Após a fala do Vice-Governador, o Controlador Geral passou a palavra para a Subcontroladora de Governança e
Compliance, Joyce de Oliveira, que deu início a apresentação dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela nova
estrutura, enfa�zou a importância das a�vidades do Conselho de Governança e esclareceu que devido o cenário
pandêmico da COVID-19, as a�vidades relacionadas ao Conselho foram suspensas; fez uma contextualização do
tema, das reuniões ocorridas anteriormente e das a�vidades já realizadas pelo conselho, abordando as pautas
deba�das nas reuniões já ocorridas desde 2019. Após apresentar a linha do tempo do CGov, retornou a palavra ao
Controlador-Geral às 10:35. O coordenador da reunião, Paulo Mar�ns, passou a palavra ao Secretário de Governo
que agradeceu o convite e fez considerações sobre a importância do tema Governança e Compliance, afirmou que
este tema não pode ser somente horizontal e sim conduzido de forma ver�cal e de maneira transversal, de modo a
contribuir com o ambiente colabora�vo de todos os membros do governo com obje�vo de realizar melhores
entregas à população e que gostaria que a SEGOV par�cipasse de todas as reuniões do Conselho. Às 10h45, Dr. Paulo
Mar�ns retomou a palavra e deu início ao debate da pauta. Foi realizada uma rodada, passando a palavra para cada
membro do Conselho, iniciando pelo Sr. Paulo da Vice-Governadoria, que falou da importância de termos um Estado
moderno à disposição da população e com a devolução dos impostos com bons serviços. O Sr. Jose Ricardo da
Secretaria de Saúde, disse que estava a frente da implementação da governança na pasta e que acredita que este
tema tem por essência a mudança cultural, trabalho de aperfeiçoamento constante e que precisa do apoio da alta
administração. O Sr. Milton da Secretaria de Segurança Pública reforçou a fala anterior e enfa�zou que entende que a
reunião do Conselho de apoiar a mudança de cultura é dando exemplo e que a gestão deve buscar transparência e
integridade. A pauta apresentada foi: 1) Norma�vos do Conselho; 2) Apresentação do projeto piloto de divulgação da
agenda do secretário no site do órgão; 3) Alteração do Decreto Distrital n.º 39.736/19; 4) Apresentação da Car�lha
de Governança; 5) Apresentação do Selo de Governança; 6) Apresentação de calendário de reunião do CGOV para
deliberação. Cada item foi apresentado pelo Coordenador que abria para deliberação dos membros. Deliberações:
item 1) Norma�vos do Conselho: foi apresentar as regras dispostas no Regimento Interno do Conselho. item 2)
Apresentação do projeto piloto de divulgação da agenda do secretário no site do órgão: a Subcontroladora de
Governança e Compliance apresentou o projeto de divulgação da agenda dos secretários para a u�lização do sistema
disponibilizado pela Casa Civil. Informou que 7 órgãos já fazem a divulgação da agenda de seus respec�vos
secretários, sendo eles: Casa Civil do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Distrito Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Vice- Governadoria do DF, Fundação de Apoio à Pesquisa
do Distrito Federal, Ins�tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal e Serviço de Limpeza
Urbana). Desses órgãos, 03: Casa Civil, Secretaria de Segurança Pública e Fundação de Apoio à Pesquisa, já u�lizam o



sistema de publicação da agenda e os outros 04 fazem a publicação de forma está�ca por meio de uma imagem no
site. O Secretario Execu�vo da Casa Civil, Sr. Bruno Sigmaringa Seixas, explicou um pouco sobre o sistema e que a
SUGOV poderia coordenar junto aos demais órgãos a implementação do projeto. Todos os membros concordaram
com o projeto e APROVARAM, por unanimidade, a Resolução apresentada que dispõe da divulgação da agenda de
compromissos públicos dos Secretários de Estado no site do respec�vo órgão. item 3) Alteração do Decreto Distrital
n.º 39.736/19 e do Decreto Distrital n.º 39.786/19. O decreto da Polí�ca de Governança está com alterações em
trâmite devido as alterações de estrutura, porém o Controlador-Geral do DF está em trata�vas junto ao Governador
para transformar a Polí�ca de Governança em uma Lei, de forma que fique como uma Polí�ca de Estado. No que se
refere ao Decreto Distrital n.º 39.786/19, que trata da indicação nominal dos membros do CGov ficou deliberado, por
unanimidade, pela revogação deste e a nomeação dos suplentes por portaria de cada secretaria membro do
Conselho com envio da mesma à SUGOV pelo Sistema Eletrônico de Informação - SEI. A revogação está jus�ficada
tendo em vista que o Decreto Distrital n.º 39.736/19 traz no caput do art. 9º que o conselho é composto pelos
membros �tulares permanentes dos órgãos descritos nos incisos de I a VI e, assim, não seria necessária a publicação
nominal, tendo em vista que para realizar quaisquer alterações em decreto, no caso de troca de �tular, causa um
trâmite demorado e desnecessário para a Administração Pública com a edição de um novo decreto. item 4)
Apresentação da Car�lha de Governança, foi apenas demonstra�va, como a�vidade de fomento e capacitação que a
Subcontroladoria de Governança e Compliance vem desenvolvendo junto aos órgãos da Administração Distrital. O
coordenador inverteu a ordem da pauta e antecipou a discussão do calendário de reunião do CGOV por entender
que o item 5 - Projeto do Selo de Governança - trará um debate mais apurado. item 6) Apresentação de calendário
de reunião do CGOV. O Coordenador apresentou a proposta das reuniões do Conselho para serem quadrimestrais,
alterando a deliberação da 2ª Reunião do referido Conselho que aprovou ser bimestral. Entretanto o Secretário
Execu�vo da Casa Civil pediu a palavra e sugeriu que as reuniões sejam trimestrais, tendo em vista a necessidade do
Distrito Federal avançar com a implementação de boas prá�cas de governança elevando a maturidade de governança
dos órgãos e que o decurso de 4 meses entre reuniões possam atrasar no desenvolvimento dos temas. Todos os
demais membros se pronunciaram e acompanharam a sugestão do Secretário Execu�vo da Casa Civil. Foi deliberado,
por unanimidade, a periodicidade das reuniões do conselho serão trimestrais, na primeira quinta-feira do mês. Foi
sugerido também pelo representante da Casa Civil que as reuniões com os pontos focais dos CIG’s que fazem
preparação de pauta para o CGov sejam realizadas de forma bimestral, mantendo a reunião prévia de alinhamento
uma semana antes da reunião do CGov. Essa alteração da periodicidade também teve aprovação unânime com
reunião dos pontos focais de forma bimestral. Ficou definido então que as reuniões do Conselho ocorrerão no
calendário proposto e aprovado. Ano 2021: Dias 07/10/2021. Ano 2022: 06/01/2022 – 07/04/2022 – 07/07/2022 –
06/10/2022. As reuniões preparatórias serão convocadas pela Subcontroladoria de Governança e Compliance junto
aos pontos focais. item 5) Apresentação do Selo de Governança: a Subcontroladora, Joyce de Oliveira apresentou o
Projeto Selo de Governança que tem por obje�vo aferir o nível de maturidade de governança nos órgãos e en�dades
da Administração Distrital. O Selo é uma cer�ficação de boas prá�cas de Governança e Compliance, concedido pelo
Conselho de Governança do Distrito Federal aos órgãos e en�dades que compõem sua estrutura. Sua conquista
busca iden�ficar o nível de maturidade de governança de modo a elevar o grau de excelência na gestão pública com
aperfeiçoamento de suas ferramentas. A Subcontroladora informou ainda que algumas secretarias já �veram a
apresentação do projeto em seus Comitês Internos de Governança. Foi informado que 93% dos comitês já foram
implantados no DF e que a grande maioria deles estão interessados no desenvolvimento de boas prá�cas de gestão e
acreditam que este projeto auxilia no encaminhamento dessas ações. O obje�vo principal do Selo é fomentar uma
corrida para a melhoria dos serviços e polí�cas públicas. Ele terá 4 níveis de maturidade: Maturidade de
Implementação, Maturidade Intermediária, Maturidade Avançada e Maturidade de Excelência. A rodada de
perguntas do formulário tem periodicidade anual e no primeiro ano terá seu resultado apenas apresentado de forma
interna e que no segundo ano terão seus resultados postados no Portal de Transparência e no site de cada órgão. O
Secretário Execu�vo da Casa Civil pediu a palavra e demonstrou preocupação com a avaliação da maturidade de
governança dos órgãos em relação ao formulário que os órgãos terão que responder e sugeriu um melhor
amadurecimento entre as Secretarias do CGOV, por intermédio dos seus pontos focais, antes de submeter aos
demais órgãos do GDF. O Sr. Paulo Cesar F. Vieira, Chefe da Assessoria Jurídica da Vice-Governadoria, demonstrou
preocupação com os resultados que o projeto possa trazer em ano eleitoral e que deveria ocorrer maior debate
entre os secretários do Conselho. O Sr. Milton R. Neves, Secretario Execu�vo de Segurança Pública demonstrou não
haver tal problema se o projeto nesta primeira rodada �ver o caráter interno ao órgão, que u�lizaria as questões para
iden�ficar sua maturidade e já poder agir nas melhorias e no ano seguinte poderia publicar seus resultados. O
Secretario Execu�vo de Educação, Sr. Fábio Souza, acompanhou a sugestão de iniciar o projeto de forma interna e
que sua secretaria já vem desenvolvendo melhorias na gestão por meio de sua Assessoria de Gestão Estratégica. A
Secretária-Adjunta da Secretaria de Economia, Sra. Ana Paula Cardoso da Silva, concordou com a aplicação do projeto
piloto sem divulgação dos resultados, e que aplicação dos formulários e discussão nas reuniões seriam uma



mo�vação para os esforços de melhoria. Foi sugerido marcar uma reunião com os pontos focais, ainda nesse mês de
julho, para discussão do formulário que será aplicado. Deliberação: aprovação, por unanimidade, dos 4 níveis do selo,
aferição anual com a primeira rodada de forma interna à secretaria e apresentação dos resultados na próxima
reunião do Conselho. A reunião com os pontos focais para fechamento do formulário que será aplicado ficou
marcada para 20 de julho de 2021, terça-feira, das 10h às 11h30 na sala de reunião da CGDF - 12 andar - Sala 1211.
Em seguida, o Controlador-Geral, Paulo Mar�ns, agradeceu a par�cipação e todos e encerrou os trabalhos. A reunião
foi encerrada às 12:00.
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