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ATO DO PRESIDENTE 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE CET 
 

 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – 

CET, nos termos do artigo 21, incisos XI e XVIII, do Estatuto Social, CONSIDERANDO: 
 

 a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 o Decreto nº 57.566 de 27 de dezembro de 2016, que estabelece regras de governança para 
empresas municipais, compreendendo as públicas e as sociedades de economia mista, nos 
termos e condições previstas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; 

 o Ofício da Secretaria da Fazenda SF/SUTEM/DECAP nº 41/2017, de 06 de fevereiro de 
2017; 

 a gestão da integridade como um componente da boa governança, proporcionando 
legitimidade, confiança e eficiência à organização; 

 

DETERMINA: 
 

A criação do Programa de Integridade CET, com o objetivo de estabelecer readequações 
institucionais, regulamentações, instrumentos de gerenciamento e controle, fortalecimento de 
valores éticos para a promoção da integridade, transparência e redução do risco de atitudes que 
violem os padrões e políticas formalmente estabelecidas. 
 
O Programa será estruturado de forma sistêmica e coordenada observadas as seguintes funções: 
 

 Jurídico (Estatuto Social, Conselho de Administração e Conselho Fiscal); 

 Planejamento Corporativo (Programa de Metas, CDI, PPA, Relatório da Administração); 

 Gestão de Processos e Projetos (Padronização, Monitoramento e Conformidade); 

 Auditoria (Auditoria Programada e Auditoria por Demanda); 

 Compliance e Gestão de Riscos (Código de Conduta, Gestão de Riscos, Mitigação, 
Comunicação, Acervo de Legislação e Normas); 

 Gestão de Pessoas (Processo Disciplinar, Sindicância, Treinamento); 

 Demonstrações Contábeis; 

 Licitações e Contratos; 
 
Para o desenvolvimento e implementação do programa serão constituídos os seguintes comitês: 
 
1. Comitê Diretor do Programa de Integridade CET  

Constituído pela Alta Administração, tem como missão definir as diretrizes para a 
implementação e a gestão do programa.  

 
2. Comitê Executivo do Programa de Integridade CET 

Constituído pelos titulares das áreas envolvidas tem como missão a implementação e a 
gestão do programa. 

 

 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO 

Presidente 
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