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documentada, subordinada ao interesse público; 

II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e 

aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos 

projetos em todos os níveis do órgão ou entidade, relevantes para a execução 

da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais; 

III - estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira 

a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação 

custo-benefício; e 

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

do desempenho e dos processos governança, de gerenciamento de risco, 

controle e auditoria interna. 

CAPÍTULO VI 

DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

Art. 18. Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder estão 

autorizados, observadas as restrições legais de acesso à informação, conceder 

acesso as suas bases de dados e informações para utilização no trabalho do 

Conselho de Governança Pública – Cgov. 

CAPÍTULO VII 

DO COMPLIANCE PÚBLICO 

Art. 19. Os órgãos e entidades do Poder devem atuar alinhados aos padrões de 

compliance e probidade da gestão pública, estruturando controles internos 

baseados evidências auditáveis, na gestão de riscos e garantindo a prestação de 

serviços públicos de qualidade. 

Art. 20. O CGov deve auxiliar os órgãos e entidades do Poder no 

aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de prevenção à corrupção, 

aumento da eficiência e promoção da integridade, podendo: 

I - formular, incentivar e implementar políticas e programas para o incremento 

de processos decisórios governamentais, de auditoria interna e para o 

desenvolvimento de mecanismos de integridade e prevenção à corrupção nos 

órgãos e entidades; 

II - treinar periodicamente a alta administração dos órgãos e entidades em temas 

afetos à ética e integridade, auxiliando-os na coordenação e monitoramento de 

ações de prevenção à corrupção; 

III - apoiar a avaliação de riscos à integridade institucional, observando padrões 

nacionais e internacionais; 

IV - propor inovações em gestão pública e cultura organizacional para o 

planejamento, execução e monitoramento de atividades e para a definição de 

escopo, natureza, período e extensão dos procedimentos de prevenção à 

corrupção e promoção da integridade; 

V - promover o reconhecimento público de pessoas que tenham se destacado 

em iniciativas relacionadas a ética e boas práticas de gestão; 

VI - fomentar a realização de estudos e pesquisas de prevenção à corrupção, 

promoção da integridade e conduta ética; 

VII - articular-se com órgãos, entidades e organismos nacionais e internacionais 

que atuem no campo da prevenção à corrupção e promoção da integridade; 

VIII - apoiar e orientar as secretarias de demais órgãos na implementação de 

procedimentos de prevenção à corrupção, promoção da integridade, da ética e 

da transparência ativa; 

IX - promover parcerias com empresas fornecedoras de órgãos e entidades do 

para fomentar a construção e efetiva implementação de programas de 

prevenção à corrupção; e 

X - apoiar as empresas públicas, caso exista, na implantação de programas de 

integridade. 

Art. 21. Os órgãos e as entidades do Poder devem instituir programa de 

integridade com o objetivo de adotar medidas destinadas à prevenção, à 

detecção e à punição de fraudes e atos de corrupção e aumento da eficiência, 

estruturado nos seguintes eixos: 

I - comprometimento e apoio permanente da alta administração; 

II - definição de unidade responsável pela implementação e acompanhamento 

do programa no órgão ou entidade, sem prejuízo das demais atividades nela 

exercidas; 

III - identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos de integridade sob 

orientação da Auditoria/Controladoria Geral ou órgão equivalente; 

IV - promoção de treinamentos e eventos que disseminem, incentivem e 

reconheçam boas práticas na gestão pública; e 

V - monitoramento contínuo do programa de integridade. 

Parágrafo único. A instituição de programas de integridade, de que trata o 

caput, deve ser realizada sob coordenação da Auditoria/Controladoria ou órgão 

equivalente. 

Art. 22. A Alta Administração, podendo consultar ao CGov, poderá estabelecer 

prazos e procedimentos necessários a conformação, execução e monitoramento 

de programas de integridade dos órgãos e entidades do Poder. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. O CGov poderá editar atos complementares e estabelecer 

procedimentos para conformação, execução e monitoramento de processos de 

governança pública, risco e compliance, observado o disposto nesta política.  

Art. 24. A participação no CGov, CIG e grupos de trabalho constituídos é 

considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada. 

Art. 25. As empresas estatais, caso existam, podem adotar princípios e 

diretrizes de governança pública, risco e compliance estabelecidas nesta 

política, respeitadas suas atribuições legais e estatutárias. 

Art. 26. Na consolidação da Política de Governança Pública, risco e 

Compliance, e no cumprimento do parágrafo terceiro do artigo 50 da Lei 

complementar 101/2000 o poder utilizará os itens VI e VII definidos no artigo 

2º deste decreto para avaliação, além de outras informações que achar oportuna. 

Art. 27. Para implementação da Política de Governança Pública, Risco e 

Compliance, os órgãos e entidades do Poder podem buscar apoio, nos termos 

da lei, por intermédio de convênios ou outros instrumentos com órgãos e 

entidades, públicas ou privadas, em âmbito federal ou estadual, notadamente 

com Instituições de Pesquisa, Tribunais de Contas e outros. 

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

todos os decretos anteriores.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão, 30 de 

agosto de 2021. FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO 

Prefeito  

 

EXTRATOS DO CONTRATO 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo. Ref. Processo Administrativo nº 049/2021. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, através 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO 

E CIDADANIA   OBJETO: Alterar a Cláusula segunda, relativa a vigência do 

contrato nº 079/2020 – proc. adm. inicial 067/2020 – referente a locação de 

imóvel situado na Rua Rio Branco , nº 43, Trizidela , Alto Alegre do Pindaré-

Ma, para o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) que fica prorrogado pelo período de 01/04/2021 até 

30/06/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

020900.08122.0106.2054.0000.3.3.90.36.00. BASE LEGAL: Inciso II, do art. 

57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. DA 

RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e 

condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes. 

SIGNATÁRIOS: ELZA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO, Secretária 

Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, pela 

CONTRATANTE; JOSÉ RONALDO ARAÚJO BARROS, pela 

CONTRATADA Alto Alegre do Pindaré/MA, 29 de março de 2021. Denyson 

Franklin de Souza. Assessor Jurídico OAB/MA 16.765. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021 – CPL/PMAAP. PROC. ADM. 

Nº. 077/2021 – Secretaria Municipal de Administração. A Prefeitura 

Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, torna público aos interessados que 

realizará às 08h30min do dia 14 de setembro de 2021, na sala de Comissão 

Permanente de Licitação, localizada na Rua Presidente Médici, S/N – Centro, 

Alto Alegre do Pindaré – MA, licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo 

Menor Preço por Lote, visando a Contratação de Oficina Mecânica para a 

prestação dos serviços de manutenção (preventiva e corretiva) e reposição de 

peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alto Alegre 

do Pindaré/MA, caracterização e abrangência estão descritas no Edital e seus 

anexos, com fundamento legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  O Edital 

e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª 

feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos 

através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através do e-

mail cpl.altoalegrep@gmail.com (respeitado o horário citado para resposta). 

Ademais, por força da Lei n° 13.979/2020 que versam sobre a emergência em 

saúde, a Sessão Pública seguirá procedimentos necessários para prevenção e 

enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (coronavírus). Diante disso, 

informamos que para evitar aglomeração de pessoas, será permitida a presença 

de um representante por licitante e que será obrigatório o uso de máscara de 

proteção respiratória durante a Sessão, bem como, o do álcool gel de forma 

ostensiva por todos os participantes. Por fim, qualquer modificação no Edital 

será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos 

interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos 

deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Alto Alegre do Pindaré 

(MA), 25 de agosto de 2021. Francival Veloso Fernandes Presidente da 

CPL/PMAAP 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021 – 

CPL/PMAAP. PROC. ADM. Nº. 215/2021 – Secretaria Municipal de Saúde. 

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, através de seu 
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