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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado de Economia
do Distrito Federal

 

ATA

TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de 2021, às 15 horas, na sala de reuniões nº  912, realizou-se
a terceira reunião do Comitê Interno de Governança Pública - CIG, ins�tuído pela Portaria nº 337, de 08
de outubro de 2020, publicada no DODF nº 197, de 16/10/2020, posteriormente alterada pela Portaria nº
18, publicada no DODF de 22/01/2021, preconizado pelo Decreto n° 39.736, de 28 de março de 2019,
que dispõe sobre a Polí�ca de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Execu�vo do Distrito Federal. Par�ciparam desta reunião os seguintes
Membros: André Clemente Lara de Oliveira, Secretário de Estado de Economia; Ana Paula Cardoso da
Silva, Secretária-Adjunta; Gilberto Maranhão, Chefe de Gabinete; Marcelo Ribeiro Alvim, Secretário
Execu�vo de Fazenda; Adriana Faria, Secretária Execu�va de Valorização e Qualidade de Vida; Maurílio de
Moura Lima Rocha, Secretário Execu�vo de Planejamento; José Itamar Feitosa, Secretário Execu�vo de
Orçamento; Gilvanete Mesquita da Fonseca, Secretária Execu�va de Gestão Administra�va; Anna Cris�na
Cypriano de Oliveira Miguel, Chefe do Escritório de Projetos Ins�tucionais e Inovação; Mar�na Leite
Oliveira, Chefe da Assessoria de Assuntos Ins�tucionais. Registra-se que par�ciparam desta reunião, na
qualidade de convidados: Artur Felipe Siqueira de Brito, Secretário Execu�vo de Acompanhamento de
Projetos Especiais; Silvio Garcia Mar�ns Filho, Chefe da Unidade de Controle Interno; Jéssica Leite de
Santana, Assessora da Assessoria de Assuntos Ins�tucionais e Hiuany Estephany Pereira Mota, Assessora
Especial do Gabinete. Registra-se a ausência da Secretária Execu�va de Acompanhamento Econômico,
Sra. Patrícia Ferreira Mo�a Café. Confirmada a existência de quórum, o Secretário de Estado de Economia
cumprimentou a todos e reforçou a importância dos encontros com os Secretários Execu�vos para
alinhamento das ações. Em seguida, passa a palavra para a Sra. Ana Paula Cardoso da Silva que informa
que a reunião foi convocada para tratar dos seguintes tópicos: apresentação do Selo de Governança
proposto pelo CGov; aprovação do plano de divulgação da LGPD entre os servidores e demais
colaboradores da SEEC; discussão a respeito da minuta de portaria que dispões sobre “como deve se
comportar o agente público em audiência, ou reunião, com empresas privadas; cumprimento da
Resolução nº 01, de 19 de julho de 2021, que dispões sobre a divulgação da agenda; divulgação das atas
e calendário do CIG no sí�o eletrônico oficial da Pasta; deliberação quanto a periodicidade das reuniões
do CIG e informes gerais. Logo depois, oportunizou a Sra. Mar�na Oliveira a iniciar a apresentação sobre
o Selo de Governança. Prontamente, a Chefe da Assessoria de Assuntos Ins�tucionais procedeu
à apresentação informando que o Conselho de Governança do Distrito Federal implementou o Selo de
Governança, que foi criado para fomentar e cer�ficar as boas prá�cas de Governança e Compliance nos
órgãos e en�dades que compõem à administração pública. Relembra que o obje�vo do Selo é iden�ficar
o nível de maturidade de governança nos órgãos de modo a elevar seu grau de excelência na gestão
pública com o aperfeiçoamento das suas ferramentas. Explicou que o Selo é composto por quatro níveis
de maturidade (Maturidade de Implementação; Maturidade Intermediária; Maturidade Avançada;
Maturidade de Excelência) e explanou como os órgãos conseguirão a�ngir cada um deles. Discorreu
sobre a metodologia u�lizada, que será por meio de um ques�onário com noventa questões onde, a
par�r do resultado, será iden�ficado o nível de maturidade do órgão ou en�dade e, assim, aplicado o
selo correspondente. Informou que o Conselho fez um projeto piloto com seus pontos focais, onde os
mesmos responderam este ques�onário antes de ser disponibilizado oficialmente, com o obje�vo de
iden�ficar possíveis gargalos. Mencionou que esse teste já foi concluído e que até o final de setembro
será feito o encaminhamento oficial do formulário aos órgãos. Ainda sobre o formulário, finaliza
informando que após o prazo de encerramento das respostas e já com o resultado de qual Selo de
Governança o órgão pontuou, a Controladoria Geral do DF comparecerá presencialmente no órgão para
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apresentar o resultado do ques�onário e propor possíveis ações de melhorias. Dando con�nuidade a
próxima pauta da reunião, a Sra. Mar�na discorreu sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, que
tem como obje�vo trazer a segurança jurídica no tratamento dos dados pessoais e privacidade. Informou
que desde o dia primeiro de agosto desse ano, os órgãos que não es�verem em conformidade com a Lei,
poderão sofrer sanções e aplicação de multas. Pontuou que a Secretaria de Economia já iniciou ações
sobre o tema, e que foi ins�tuído um grupo de trabalho para realizar estudos e ações sobre o assunto.
Abordou que um dos relatórios gerados pelo grupo sobre esse tema, apontou a necessidade de
divulgação da lei de LGPD entre os servidores e demais colaboradores da Secretaria. Em seguida,
apresentou por slides as artes produzidas pela Assessoria de Comunicação, referentes ao plano de
divulgação da LGPD para aprovação do Secretário de Economia do Distrito Federal. O Secretário aprovou
o plano e determinou que a divulgação fosse feita o mais breve possível. Dando con�nuidade na
apresentação, a Sra. Mar�na Oliveira, relembrou a pauta da reunião anterior onde foi apresentado um
modelo de proposta de minuta de portaria sobre o seguinte tema: “como deve se comportar o agente
público em audiência, ou reunião, com empresas privadas”. Reforçou que esse é um dos temas referente
a implementação do Programa de Integridade no âmbito da SEEC e propôs que todas as áreas
contribuam com sugestões para elaboração dessa minuta e que con�nue sendo discu�do nas próximas
reuniões. O Secretário André Clemente estabeleceu prazo de 10 dias para análise e publicação da
Portaria. A Chefe da Assessoria de Assuntos Ins�tucionais, dando con�nuidade à sua apresentação,
destacou o cumprimento da Resolução nº 01, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre a divulgação da
agenda do �tular da Pasta, e sobre a divulgação das atas e calendário do CIG que já se encontram no sí�o
eletrônico oficial da Secretaria de Economia. Finalizando a reunião, a Sra. Mar�na pontuou sobre qual
deveria ser a periodicidade das reuniões desse Comitê e prontamente o Secretário de Economia afirmou
que deverá ser mensal. Nada mais havendo a ser tratado, o Secretário de Estado de Economia do Distrito
Federal encerrou a sessão às 15 horas e 40 minutos. Eu, Jéssica Santana, lavrei a ata que será inserida no
processo nº 00040-00018577/2020-81, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - DF, para
ser assinada pelos membros e publicada no sí�o eletrônico da Secretaria de Estado de Economia. 
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Secretária-Adjunta
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Chefe de Gabinete 
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Secretário Execu�vo de Fazenda 

 

ADRIANA FARIA

Secretária Execu�va de Valorização e Qualidade de Vida
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Secretário Execu�vo de Planejamento
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JOSÉ ITAMAR FEITOSA

Secretário Execu�vo de Orçamento

 

GILVANETE MESQUITA DA FONSECA

Secretária Execu�va de Gestão Administra�va

 

MARTINA LEITE OLIVEIRA

Chefe de Assessoria de Assuntos Ins�tucionais

 

ANNA CRISTINA CYPRIANO DE OLIVEIRA MIGUEL

Chefe do Escritório de Projetos Ins�tucionais e Inovação
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Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍLIO DE MOURA LIMA ROCHA -
Matr.0275317-0, Secretário(a) Execu�vo(a) de Planejamento, em 23/09/2021, às 14:40,
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