
3.3 ATUAÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Os componentes  da Estrutura  de Governança e  suas  competências  para  atuação  estão
detalhadas a seguir:

• Comitê Interno de Governança – Ins�tuído nos termos do Decreto nº 9.203/17, tem suas
competências  atribuídas  ao Conselho de Gestão da Autarquia.  Visa  a  auxiliar  o Diretor
Execu�vo  na  implementação  e  manutenção  de  processos  e  estruturas  adequados  à
incorporação dos princípios e diretrizes da Governança, previstos para a Autarquia.

• Plano de Integridade –  Planeja  as  ações de treinamento relacionadas ao Programa de
Integridade da CCCPM.

• Auditoria Interna – Atua como terceira linha de defesa da gestão. Executa suas a�vidades
de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna da Autarquia (PAINT).

• Assessoria de Controle Interno – Atua na segunda linha de defesa e, para isso, monitora os
controles existentes e implementa outros controles, a fim de minimizar os riscos inerentes
ao negócio e torná-los aceitáveis.

• Comissão de Integridade – Atua  com a finalidade de promover a�vidades que dispõem
sobre a conduta é�ca na Autarquia. 

A alta administração é assessorada pelo Conselho de Gestão e demais componentes da
estrutura  de  governança,  estes  atuando no auxílio  ao  processo de tomada  de  decisão,  tendo
sempre em foco os obje�vos estratégicos.

Para garan�r a legalidade, economicidade, eficiência e legi�midade dos atos, processos e
procedimentos da Autarquia, a alta administração determina o cumprimento de todas as ações
recomendadas pelos Órgãos de Controle (interno e externo) e pela Auditoria Interna, assim como
busca implementar uma con@nua melhora e atualização nos processos.

Toda essa estrutura de governança reúne informações e controles nas áreas de gestão de
riscos, controles internos, de gestão e relacionamento com a sociedade, que vão apoiar a tomada
decisão pela administração para o a�ngimento dos obje�vos estratégicos.
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Para medir a capacidade de governança organizacional e gestão pública e aferir o nível de
implantação de boas prá�cas de liderança, estratégia e controle nas áreas de governança e gestão
de pessoas, TI, contratações e orçamentária da CCCPM, faz-se uso do levantamento de governança
e gestão públicas, realizado em 2021, pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 


