
 

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ SETORIAL DE COMPLIANCE PÚBLICO Nº 

001/2020/AGEHAB 

 
Validação do escopo inicial para fins da 

implementação do gerenciamento de risco na 

AGEHAB bem como do índice de maturidade 

obtido após aplicação de questionário QSP - 

CGE  

 

 

                   O COMITÊ SETORIAL DE COMPLIANCE PÚBLICO DA AGÊNCIA GOIANA 

DE HABITAÇÃO S/A-AGEHAB, instituído pela Portaria nº 0032/2020 – DIRE-AGEHAB e em 

conformidade com o art. 7º do Decreto Estadual nº 9.406/2019, neste ato representado por seus 

membros que assinam in fine, no uso das competências e  

 

                   considerando suas atribuições consultivas e seu caráter colegiado, composto 

obrigatoriamente pelos dirigentes e demais membros da alta gestão desta companhia, com 

competência para coordenar e executar o Programa sob a orientação consultiva da Controladoria-

Geral do Estado;  

 

                   considerando o dever de interação do presente Comitê com as estruturas internas desta 

empresa, a fim de otimizar o alcance de resultados, nos termos do §1º do Art. 7º do Decreto Estadual 

nº 9.406/2019;  

 

                   considerando as competências do presente Comitê, especialmente aquelas previstas 

no Art. 4º da Portaria nº 0032/2020 – DIRE-AGEHAB; 

 

                   considerando, por fim, o teor do Despacho 0071/2020-DIGOVT constante do 

processo administrativo eletrônico nº 2020.01031.000689-48 

 

                    RESOLVE:  

 



 

                    I - VALIDAR, com fulcro no Art. 4º da Portaria nº 0032/2020 – DIRE-AGEHAB, o 

escopo inicial a ser objeto do gerenciamento de risco nesta companhia, que contemplará os seguintes 

eixos: 

 

  I.1. Licitações; 

 

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ SETORIAL DE COMPLIANCE PÚBLICO Nº 

001/2020/AGEHAB 

 

  I.2. Contratos e Ajustes de Parceria (convênios, acordos, contratos de gestão, termos 

de parceria, termos de colaboração, termos de fomento e congêneres); 

 

  I.3. Folha de Pagamento. 

 

  II - VALIDAR, com fulcro no Art. 4º da Portaria nº 0032/2020 – DIRE-AGEHAB, o 

índice de Maturidade obtido, em relação à Gestão de Riscos nesta agência, conforme informado por 

e-mail DIGOVT, na data de 05/10/2020 (ID: 428911), sendo o resultado de 1,6 que a classifica com 

o “grau de maturidade CONSCIENTE”, ou seja, verificou-se que nesta AGEHAB tem-se a 

abordagem para Gestão de Riscos dispersa em “silos”. 

 

  III – DETERMINAR que a Secretaria Executiva dê prosseguimento aos atos 

ulteriores, especialmente àqueles de comunicação e arquivamento. 

 

                      REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 

                      Sala de reuniões do Comitê Setorial do Programa de Compliance Público da 

Agência Goiana de Habitação S/A-AGEHAB, em Goiânia, aos 20 dias do mês de outubro de 2020. 

 

Adriano Fábio de Carvalho  

Membro do Comitê Setorial de Compliance Público 

Secretário-Geral 

 

 



 

 

 

 

Kelly Morgana Afiune 

Membro do Comitê Setorial de Compliance Público 

Diretora de Governança e Transparência 
 

 

 

Lindomar Menezes de Oliveira 

Membro do Comitê Setorial de Compliance Público 

Diretor Administrativo 

 

 

Lucas Magalhães de Gouveia 

Membro do Comitê Setorial de Compliance Público 

Diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica 

 

 

 

Valderi Borges da Silva 

Membro do Comitê Setorial de Compliance Público 

Diretor Técnico 

    

 

 

Lucas Fernandes de Andrade  

Presidente do Comitê Setorial de Compliance Público 

Presidente 

 
 


