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APRESENTAÇÃO

O termo governança passou a ser amplamente utilizado não somente em

discursos acadêmicos, mas também no setor público que busca aprimorar sua

gestão e sua relação com a sociedade.

A ênfase na governança reflete, de muitas maneiras, as preocupações

públicas sobre a capacidade de seus sistemas políticos agirem efetiva e

decisivamente para resolver problemas políticos.

A governança é um conceito muito debatido, e há algumas perspectivas

concorrentes sobre o que ela significa e como opera, entretanto, ela deve ser

focada nas funções básicas que devem ser realizadas para que se governe,

considerando um conjunto de agentes envolvidos na governança.

Finalmente, mas não esgotando os diferentes ângulos em debate,

incorpora-se mais uma visão: “outras perspectivas sobre governança

relacionam o termo à prática contemporânea da gestão pública” ...

relacionando “governança” aos valores e ideias da nova administração

pública ou administração pública gerencial, como um conjunto de diretrizes

que fixaram os parâmetros para as reformas administrativas.



INTRODUÇÃO

A Secretaria Executiva de Governança da Casa Civil do Distrito Federal

(SEG/CACI/DF) apresenta aos servidores da administração pública do DF e a

sociedade em geral a Cartilha da Política de Governança Pública, que traz

de forma objetiva conceitos e práticas que possam incrementar o desempenho

de órgãos e entidades públicas.

Neste guia, definimos GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO como um

conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática

para AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR a gestão, com vistas à condução

de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Além de esclarecer e incentivar os agentes públicos na adoção de boas

práticas de governança, torna-se também um guia para as ações do próprio

governo na melhoria de sua governança interna.

“A Cartilha da Política de Governança Pública é mais uma ferramenta para 

disseminar as boas práticas da governança e sua aplicação na promoção das 

melhorias dos serviços de atendimento ao cidadão”.

Valdetário Monteiro – Chefe da Casa Civil 



Informar os passos para implementação da política de governança

Divulgar o Decreto 39.736, de 28/03/2019, que instituiu a Política de 
Governança no DF

Apresentar o Conselho de Governança

Estimular o desenvolvimento coletivo do processo de melhoria 
institucional

Promover a atuação integrada nas diferentes áreas do governo
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OBJETIVOS DESSA 
CARTILHA 

Fonte: Governo Federal



ALGUMAS  
DIRETRIZES DA 
GOVERNANÇA 

PÚBLICA
(ART. 4°)

 Busca de resultados para a sociedade

 Promover a desburocratização, a racionalização administrativa, a

modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos

 Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os

resultados das políticas públicas

 Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração

entre os diferentes níveis e esferas do setor público

 Incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração

 Manter processo decisório orientado pelas evidências

 Promover a tomada de decisão levando em consideração a avaliação dos

ambientes interno e externo da organização e dos diferentes interesses da

sociedade



Governador

Conselho de 
Governança

Órgãos e Entidades da 
Administração Pública 

Distrital

Alta Administração

Comitê Interno de 
Governança

PRINCIPAIS 
RESPONSÁVEIS 

PELA POLÍTICA DE 
GOVERNANÇA 

Responsável pela condução da política de governança

Assessora o governador na condução das políticas e 

serviços públicos

Executam a política de governança

Responsável pela implementação da política de 

governança nos respectivos órgãos

Promove e monitora a política de governança em 

seus respectivos órgãos



+
Comitê Interno de 

Governança

Promove e monitora

Alta Administração

Responsável pela 

implementação

RESPONSÁVEIS 
PELO SISTEMA DE 

GESTÃO DA 
GOVERNANÇA

Secretaria Executiva de 

Governança

Monitora e controla

Órgãos e Entidades

Executam a política

Cgov
Conselho de 

Governança

Coordena a política de governança

Recomendações, 

manuais, guias e 

resoluções

Propostas de Políticas 

Públicas e de melhoria 

da Governança

Diagnósticos 

e sugestões

Recomendações de organismos internacionais, órgãos de 

controle e de redes de governança

IGG (TCU)

Índice Integrado de 

Governança e Gestão

População

Feedback

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



CONSELHO DE 
GOVERNANÇA 

CGOV

Promover o 
diálogo 

institucional

Dar 
agilidade na 
solução dos  
problemas  

comuns

Identificar e 
tratar as 

fragilidades 
e gargalos 

Disseminar 
boas práticas 

de 
governança

Coordenar 
ações de 

melhoria de 
governança

Promover o 
avanço 

institucional

• Secretário de Estado-

Chefe da Casa Civil

• Secretário de Estado de 

Fazenda, Planejamento, 

Orçamento e Gestão

• Controlador Geral do DF

• Secretário de Estado de 

Saúde

• Secretário de Estado de 

Educação

• Secretário de Estado de 

Segurança Pública

Art. 9º - O CGov é composto por:



IMPORTÂNCIA DA 
POLÍTICA DE 

GOVERNANÇA

A política de governança representa um esforço coordenado e sistemático 

para melhorar a governança nas instituições públicas do Distrito Federal.

 Ajuda as instituições a identificar com mais precisão as necessidades e as 

expectativas da sociedade (Valor Público).

 Permite a formulação e a implementação das políticas que de fato 

atenderão esses interesses. 

FATORES RELEVÂNCIA

1 - Fortalecimento da confiança

Ganho de legitimidade, com aumento da 

adesão voluntária às regras sociais e redução 

de burocracia

2 - Estímulo à integração e à 

coordenação das iniciativas
Criação de abordagem integrada

3 - Criação de patamares mínimos de 

governança

Redução de fragilidades de modelos de 

governança, permitindo melhore entregas



MECANISMOS DE 
GOVERNANÇA

(ART 5º)

Para que as funções de governança (avaliar, direcionar e monitorar) sejam 

executadas de forma satisfatória, 3 (três) mecanismos devem ser adotados: 

1. a liderança 

2. a estratégia

3. o controle 

Liderança Estratégia Controle

Pessoas e competências Relacionamento com partes 

interessadas

Gestão de riscos e controle 

interno 

Princípios e 

comportamentos

Estratégia organizacional Auditoria interna 

Liderança organizacional Alinhamento entre os 

órgãos 

Prestação de contas e 

transparência 

Sistema de governança



O QUE 
QUEREMOS 

ATINGIR COM A 
ADOÇÃO DE 

BOAS PRÁTICAS?

Nosso objetivo é a criação de um modelo de Estado que 

esteja sempre se aperfeiçoando, por meio de três 

aspectos principais

Constante melhoria 

institucional

Monitoramento de 

performance 

Atuação difundida 

em todo o DF

Implementação de um 

constante e gradual  

processo de melhoria 

institucional, com foco no 

cidadão

Criação de um mecanismo 

para acompanhamento e 

comparação dos resultados 

das iniciativas propostas, 

com compartilhamento de 

boas práticas

Expansão do esforço para 

que todos os órgãos sejam 

guiados pelos mesmos 

princípios e diretrizes 



COMO 
AVANÇAR?

No Art. 1° do Decreto nº 39.736/2019, fica instituída a Política de

Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta,

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal.

O desenvolvimento permanente de boas práticas de governança, que

considerem os diferentes objetivos, características e níveis de maturidade

das instituições, será resultado de um esforço de todos.

Espera-se que a construção conjunta de boas práticas por todos os

órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal garanta

dinamismo e maior legitimidade às recomendações do CGov.



COMO INICIAR A 
IMPLEMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA DE 
GOVERNANÇA? 

Considerando as diretrizes contidas no Decreto nº 

39.736/2019, alguns fatores devem ser analisados:

Não copie,

permita-se inovar 

0lhe para as suas 

fragilidades

Racionalize,

simplifique e 

sistematize

Soluções

personalizadas podem

ser mais vantajosas

Diagnóstico como fruto 

de um processo interno 

consciente e baseado 

nas experiências

Um sistema coordenado, 

coerente e simples pode 

ser mais eficiente

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



COMO MANTER 
A EXECUÇÃO DA 

POLÍTICA DE 
GOVERNANÇA? 

A execução leva em consideração as recomendações do 

CGOV e alguns fatores devem ser considerados:

Faça o básico 

bem feito

Não jogue com o 

regulamento 

embaixo do 

braço 

É errando que se 

aprende

Levante a mão, 

seja propositivo

Implementação 

dos patamares

básicos de 

governança deve 

ser o foco inicial

Foco deve ser no 

resultado e não no 

relatório

Experimentação, e 

os erros dela 

decorrentes, é 

essencial para que o 

resultado seja 

consistente

Propostas de 

melhoria da 

governança podem 

ser enviadas. Boas 

iniciativas merecem 

ser compartilhadas

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal
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APLICAÇÃO 
PRÁTICA DA 
POLÍTICA DE 

GOVERNANÇA

6 princípios guiam a aplicação da política de governança, sendo

importante ressaltar a necessidade da aplicação integrada e

coordenada deles para garantir a atuação em prol do cidadão

Prestação de contas

Transparência

Capacidade de resposta

Integridade

Confiabilidade

Melhoria regulatória
Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



CAPACIDADE DE 
RESPOSTA

CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

Conceito

Representa a competência de uma instituição em atender de forma eficiente 

e eficaz às necessidades dos cidadãos, inclusive antevendo interesses e 

antecipando aspirações.

Importância 

É um viabilizador para o desenvolvimento de um país e para a entrega

dos serviços públicos essenciais, sendo considerado um dos

princípios mais importantes dentre os estabelecidos pela

política de governança.

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



INTEGRIDADE

CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

Conceito

Alinhamento consistente e adesão de valores, princípios e normas 

éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse púbico sobre

os interesses privados no setor público.

Importância 

Garantir a criação de cultura de integridade em toda a sociedade, a 

existência de um sistema de integridade coerente e abrangente e

a realização de uma prestação de contas efetiva.

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



CONFIABILIDADE

CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

Conceito

Capacidade das instituições de minimizar as incertezas para os 

cidadãos nos ambientes econômico, social e político.

Importância 

Ações voltadas à promoção da confiabilidade, como planejamento de

longo prazo e a gestão de riscos, auxiliam os órgãos a lidar com

as incertezas de uma forma consistente e previsível.

.

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



MELHORIA 
REGULATÓRIA

CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

Conceito

Desenvolvimento e avaliação de políticas e de atos normativos em um 

processo transparente, baseado em evidências e orientado pela

visão de cidadãos e partes diretamente interessadas.

Importância 

Potencial para reduzir os custos associados à criação de obrigações para a 

sociedade, uma vez que uma regulamentação bem direcionada, baseada

em evidências e escrita de forma simples tem maior probabilidade

de ser adequadamente implementada e atingir seus objetivos,

sejam econômicos, sociais ou ambientais, etc.

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

Conceito

Vinculação entre as decisões, condutas e competências e seus 

respectivos responsáveis, mantendo uma linha clara e objetiva entre as

justificativas e resultados da atuação administrativa,

de um lado, e os agentes públicos que dela

tomarem parte, de outro.

Importância 

Criação de um mecanismo de retroalimentação do sistema de governança a 

partir do controle social da atividade administrativa, dando

centralidade ao cidadão, e permitindo que a cidadania 

seja realizada de forma proativa, fiscalizando e

apontando eventuais desvios de conduta.

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



TRANSPARÊNCIA

CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

Conceito

Compromisso da administração pública com a divulgação das suas

atividades, disponibilizando informações confiáveis, relevantes

e tempestivas à sociedade.

Importância 

Consiste em um dos pilares para a construção de um governo aberto, sendo 

fundamental para melhorar a visão externa e interna do governo.

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



PERSPECTIVAS DE 
OBSERVAÇÃO

A governança no setor público pode ser analisada sob quatro 

perspectivas de observação: 

Sociedade e Estado
Entes federativos, 

esferas de poder e 
políticas públicas

Órgãos e entidades
Atividades entre 

órgãos 



FUNÇÕES DE 
GOVERNANÇA E 

GESTÃO

Funções da Governança

a) definir o direcionamento 
estratégico

b) supervisionar a gestão

c) envolver as partes 
interessadas

d) gerenciar riscos 
estratégicos 

e) gerenciar conflitos internos

f) auditar e avaliar o sistema 
de gestão e controle

g) promover a prestação de 
contas, responsabilidade e 
a transparência

Funções da Gestão

a) implementar programas 

b) garantir a conformidade 
com as regulamentações

c) revisar e reportar o 
progresso de ações

d) garantir a eficiência 
administrativa

e) manter a comunicação com 
as partes interessadas

f) avaliar o desempenho e 
aprender



PONTO 
IMPORTANTE

Desenhar 
políticas

Implementar 
políticas 

Medir 
resultados

Avaliar 
resultados e 

aprendizados

Avaliar as 
evidências 
disponíveis

Melhora no 

impacto público

Avaliar as 

evidências 

disponíveis 

O 

acompanhamento 

dos resultados das 

políticas públicas 

permite ajustes 

preventivos do 

desenho da 

política, gerando 

resultados 

positivos e criando 

um círculo virtuoso 

de melhorias e 

aprendizados.

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



CONCLUSÃO

Você ou seu órgão tem boas práticas para nos mostrar?

Entre em contato conosco e vamos juntos tornar as Boas 

Práticas num Modelo Padrão no Distrito Federal.

Mande e-mail: conselho.governanca@buriti.df.gov.br

Governo 
trabalhando de 
forma integrada 

e coesa...

... desenhando 
politicas por meio 
de um processo 
estruturado...

... garantindo que 
está alinhado aos 

interesses da 
sociedade.

Fonte: Adaptado do modelo do Governo Federal



DÚVIDAS
E
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Secretaria Executiva de Governança

Telefone: +55 61 3313-5916
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